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■  Krátce
Zejména od členů menších církví, s ni-
miž se občas setkávám, vím, jak mají 
málo mladých lidí. A pokud tam jsou, 
mívají úplně jinou představu komunit-
ního života, než jakou jsme měli my. Lidi 
už dneska nejsou zvědaví na ty struktu-
ry, které má zažité moje generace. To, co 
jsme v 90. letech obnovovali, už nesta-
čí – mimochodem se to týká i židovských 
obcí. Přežilo se to, musí se to dělat jinak. 
Přitom je strašně složité oslovit někoho, 
kdo má úplně jiný životní styl, kdo větši-
nu pracovního dne tráví u počítače, má 
jiné zájmy, způsob trávení volného času, 
než jsme měli my. Je třeba najít nový 
model a ten se hledá těžko.

Tomáš Kraus

Pohybovali jsme se v bublině mladých 
a otevřených lidí. Na ulicích nás pocho-
pitelně oslovovali jen ti, kteří se chtě-
li něco dozvědět a byli přátelští. Avšak 
Írán je obrovská země s téměř osmdesá-
ti miliony obyvatel. Jak nám říkal čtvrtý 
Mohammed, kdyby byly v Íránu skuteč-
ně svobodné a demokratické volby, asi 
by to dopadlo patem. Půlka lidí po změ-
ně vlastně ani netouží. Islámský stát a 
další hrozby, které na Blízkém Východě 
jsou, jen nahrávají režimu a jeho policej-
nímu charakteru, kdy lidé raději upřed-
nostňují pocit bezpečí před svobodou.

Petr Němec

Doposud byl Kotel pod kontrolou rabi-
nátu, který odvážné rozhodnutí vlády 
ani nyní neschvaluje, stejně jako mnozí 
kolem. Pro nás je to však velký úspěch 
a uznání obrovského úsilí, které zača-
lo vlastně už před několika desítkami 
let. Připomeňme si, že ještě před rokem 
byla Anat Hoffmann odvedena a zatče-
na policií, protože přišla ke Kotel se 
svým egalitárním minjanem, při kterém 
ženy chtěly číst z Tóry. Málokdo tehdy 
věřil, že by se situace mohla brzo změ-
nit. Ale jak řekl izraelský exprezident Ši-
mon Peres: „Kdo nevěří na zázraky, není 
realista.“ 

rabín Tomáš Kučera

Michal Spevák (vpravo) se loučí 
po čtyřech letech ve funkci předsedy 

Bejt Simcha. Na snímku 
s chazanem Ivanem Kohoutem 

(foto: archív Michala Speváka). ➤

rozhovor s předsedou Bejt Simcha 
Michalem Spevákem čtěte na str. 4

Bojím se,
že bych byl 

zvolen
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Třetího února 2015 ve věku 78 let zemřel 
v Londýně jeden významných historiků 

Sir Martin John Gilbert. Historik a spisovatel 
Martin Gilbert se narodil 25. října 1936 
v londýnské židovské rodině. Jeho prarodiče 
přišli jako emigranti do britského hlavního 
města z litevské Vilny a v nové vlasti prošli 
nelehkou cestou naturalizace. Na 
vilenské kořeny své rodiny Martin 
Gilbert nikdy nezapomněl a hrdě se 
k nim hlásil. Jeho rané dětství bylo 
poznamenáno druhou světovou vál-
kou. Když totiž roku 1940 začala bitva 
o Anglii a nacisté bombardovali nejen 
Londýn, ale i další britská města a bylo 
nebezpečí německé invaze na Britské 
ostrovy, tak malý Martin, spolu se 
skupinou židovských dětí „z lepších 
rodin“, odplul lodí do Kanady. Cestou 
sice na britský parník zaútočila němec-
ká ponorka, ale nakonec se mu podaři-
lo šťastně připlout ke kanadským bře-
hům. Později se vrátil do Londýna, 
kde zpočátku navštěvoval Highgate 
School a poté svá středoškolská studia zakon-
čil v oxfordské Magdalen College School. Po 
maturitě sloužil ve vojenské rozvědce. Po 
ukončení služby v britské armádě studoval na 
Oxfordské univerzitě, kde roku 1960 získal 
bakalářský titul.

Kariéru historika začal moderními ději-
nami – studiem událostí první a druhé svě-
tové války. Roku 1962 jej požádal syn 
bývalého předsedy vlády Velké Británie Sira 
Winstona Churchilla Randolph, aby mu 
pomohl jako badatel v projektu, jehož cílem 
bylo napsat biografii jeho slavného otce. Po 
Randolphově smrti roku 1968 se Gilbertovi 
podařilo vydat první dva svazky Churchil-
lovy biografie a následně se sám ujal vedení 
tohoto velkého biografického projektu. 
Časem publikoval dalších šest svazků. 
Kromě toho napsal o Churchillovi dalších 
dvanáct knih, jeho biografii zasvětil biogra-
fii dvacet let. Toto obrovské, dnes čtyřiadva-
cetisvazkové dílo, jehož prvních šest svazků 

Gilbert napsal, z něj učinilo nejen oficiál-
ního Churchillova biografa, ale přineslo mu 
i pověst vynikajícího erudovaného historika. 
Tím se před ním otevřely nové možnosti jak 
na akademické, tak i na politické půdě.

Gilbert však odmítal lákavé nabídky 
a věnoval se tomu, co jej neustále přitaho-

valo, což byly moderní dějiny židovského 
národa. Roku 1978 vyšla jeho kniha Exile 
and Return: The Emergence of Jewish State-
hood, v níž se Gilbert zabývá dějinami 
židovských obcí v Evropě a Rusku v 19. 
a 20. století a jejich úsilím o návrat na Sion, 
až do založení Státu Izrael. Počátkem sedm-
desátých let minulého století byl Martin 
Gilbert v Sovětském svazu, kde sbíral mate-
riál o Jaltské konferenci. Tam se poprvé 
setkal s židovskými disidenty a refusniky, 
kterým sovětské úřady odmítaly povolit 
vystěhování do Izraele. Roku 1984 vyšla 
jeho kniha The Jews of Hope, v níž jsou 
příběhy dnes známých refusniků, například 
Vladimira Slepaka, Idy Nudel nebo Viktora 
Brajlovského. Jedním z nejslavnějších 
židovských disidentů byl Natan Šaransky 
(Anatolij Ščaranskij), dnes předseda Židov-
ské agentury, jehož první monografii pod 

názvem Scharansky – Hero of our Time 
napsal Gilbert roku 1986, tedy ještě v době, 
kdy Šaransky byl v sovětském vězení. Mar-
tin Gilbert se účastnil též bezpočtu mítinků 
a konferencí, které pořádaly židovské insti-
tuce na podporu a pomoc židovským disi-
dentům a refusnikům v Sovětském svazu.

Dalším tématem Gilbertova histo-
rického bádání bylo období holo-
caustu. Na toto téma napsal řadu knih, 
z nichž uveďme alespoň Auschwitz 
and the Allies (1981), Atlas of the 
Holocaust (1982) a Never Again: 
A History of the Holocaust (2000).

Gilbert se též zabýval dějinami 
Židů v muslimských zemích a je auto-
rem knihy In Ishmael‘s House: A His-
tory of the Jews in Muslim Lands, 
New Haven, Yale University Press, 
2010.

Celkem napsal Gilbert osmdesát 
osm vědeckých a populárně-vědec-
kých knih a bezpočet odborných statí 
v renomovaných vědeckých časopi-

sech. Připomeňme, že některé jeho knihy 
byly přeloženy do češtiny, což jistě nejen 
odborná, ale i laická veřejnost přijala 
s radostí. Alespoň několik titulů: Izrael – 
dějiny, BB art, Praha 2002, Židé ve 20. sto-
letí, Arista/Baset, Praha 2003, Křišťálová 
noc – předehra záhuby, BB art, Praha 2007, 
Churchill a Židé, BB art, Praha 2008, První 
světová válka. Úplná historie, BB art, Praha 
2005, Druhá světová válka. Úplná historie, 
BB art, Praha 2006, Dějiny dvacátého století 
– svazek I. 1900–1933, NLN, Praha 2005, 
Churchillovo válečné vůdcovství, BB art, 
Praha 2004, Den, kdy skončila válka, Argo, 
Praha 1999.

Doufejme, že časem budou do češtiny 
přeloženy další Gilbertovy knihy. Bylo by to 
velmi záslužné dílo.

Za vědeckou činnost a přínos pro rozvoj 
demokracie byla Gilbertovi roku 1990 udě-
lena hodnost komandéra Řádu Britského 
impéria a roku 1995 jej královna Alžběta II. 
povýšila do rytířského stavu za „službu brit-
ské historii a mezinárodním vztahům“. Sir 
Martin Gilbert byl 32 let členem a od roku 
1994 čestným členem Merton College 
Oxfordské univerzity. Od roku 2006 předná-
šel na katedře historie na University of Wes-
tern Ontario v Kanadě. Martin Gilbet obdr-
žel mnoho čestných uznání, mimo jiné mu 
byl roku 2004 udělen čestný doktorát Haif-
ské univerzity a v květnu 2011 čestný dokto-
rát Ben Gurionovy univerzity v Beerševě.

◗ Rabín Daniel Mayer, foto: Wikipedia

Rok od úmrtí židovského historika
Sira Martina J. Gilberta
Devatenácté a dvacáté století dalo židovskému národu několik významných historiků, jimiž byli například německý Hein-
rich Graetz (1817–1891), ruský Simon Dubnow (1860–1941), americký Salo Wittmayer Baron (1895–1989) a konečně 
Sir Martin John Gilbert, jehož památce je věnována tato skromná vzpomínka.

Sir Martin Gilbert (uprostřed) při předávání čestného 
doktorátu Ben Gurionovy univerzity v Beersevě 
v roce 2011.

Řada Gilbertových knih již v češtině vyšla, řada dalších na své české vydání teprve čeká.
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Program Bejt Simcha

únor/březen 2016
sobota 20. února

od 10.30 h v Bejt Simcha

Šachrit
ranní bohoslužba

středa 23. března
od 19 h v Bejt Simcha

Purimová oslava
kantilace Megilat Ester, 

purimové veselí; 
masky vítány

neděle 27. března
od 15 h v Bejt Simcha

Dětský purimový 
workshop

V případě zájmu prosíme o zprávu 
na kehila@bejtsimcha.cz nebo na 
tel. 603 393 558 do pátku 25. 3.

PRAVIDELNÉ AKCE

Ivrit – hodiny hebrejštiny
pro mírně pokročilé

každé úterý od 18 h

pro pokročilé
ve čtvrtek od 18 h

pro středně pokročilé
ve čtvrtek od 19.30 h

Úvod do judaismu
každé úterý od 19.45 h

Kabalat Šabat
každý pátek od 18 hodin

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 poštov-
ného a bal ného; pošlete, prosím, svoji 
žádost na adresu Bejt Simcha, Maiselova 4, 
110 00 Praha 1, telefon: 603 393 558, 
e-mail: redakce.maskil@maskil.cz; výše 
poštovného a balného je v ČR mini-
málně 250 Kč ročně; uvedený obnos 
nám laskavě zašlete složenkou nebo 
na bankovní účet číslo: 
86-8959560207/0100 u Komerční 
banky, variabilní symbol je 88888 (5x8), 
v popisu platby uveďte, prosím, své jméno.

V polovině ledna, u příležitosti dokončení rekonstrukce jediné zachráněné 
brněnské synagogy, do ní byla vnesena nová Tóra. Brněnská obec si nechala 
napsat nový svitek izraelským písařem, rabínem Moše Flumenbaumem.

Koncem loňského roku přiletěla tato Tóra 
na vídeňské letiště, odkud byla převeze-

na do Brna. Tady do ní Moše Flumenbaum 
dopsal poslední slova za přítomnosti přísluš-
níků českých židovských obcí a rabínů.

Poté byla nová Tóra pod chupou vnesena 
do nově zrekonstruované synagogy. Tato 
synagoga v konstruktivistickém stylu byla 
vyprojektována architektem Otto Eislerem, 
který se též podílel na stavbě slavné brněn-
ské vily Tugendhat. Synagoga byla dokon-
čena v roce 1936.

Nová Tóra byla v synagoze přivítána 
Tórou starou a obě byly společně uloženy do 
aron ha-kodeš (schránky na Tóru). Textilie 
na novou Tóru a do zrekonstruované syna-
gogy navrhl a nechal v New Yorku zhotovit 
Marek Podwal. 

V nové Tóře je zhruba tři sta tisíc písmen 
a text je napsán na vyčiněných kůžích 
z šedesáti dvou kusů hovězího dobytka. Na 
opravu synagogy a napsání Tóry přispěli 
jednotlivci a také norské a islandské fondy.

◗ Text a foto: Lenka Hoffmannová

V nedělní odpoledne 24. ledna jsme se 
sešli se členy děčínské obce, abychom 

společně oslavili svátek Tu bi-švat, Svátek 
stromů. V komunitní části děčínské synago-
gy jsme společně pojedli, popili a krátkým 

sederem si připomněli začátek nového vege-
tačního období v Izraeli. Nechyběly povinné 
čtyři sklenky vína, symbolické plodiny 
a plody a také veselý zpěv a družná zábava. 
Přes nepřízeň počasí se nás sešlo na pětadva-
cet, malé děti nepočítaje.

◗ Mimes

Akademická restaurace 
(Masarykova kolej, Thákurova 
550/1, Praha 6)
Uzávěrka přihlášek nejpozději do 15. 4. na 
e-mailu: kehila@bejtsimcha.cz nebo na tel: 
603 393 558. Vstupné: členové FŽO 300 Kč 
(studenti 300 Kč), nečlenové 400 Kč.

Pesachový seder Bejt Simcha
pátek 22. dubna od 18.30 h 

Brno má novou Tóru

Tu bi-švat s děčínskými

Židovská obec Děčín 
srdečně zve: 

13. 2. od 10.30 – šacharit
26. 3. od 16.30 – Purimové setkání
23. 4. od 18.00 – Pesachový seder
14. 5. od 10.30 – šacharit
25. 6. od 10.30 – šacharit

Chcete-li se některé z akcí zúčastnit, 
pak vás prosíme o nahlášení účasti na 
e-mail zidovska.obec.decin@volny.cz.
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V jarních volbách do představen-
stva BS ses rozhodl nekandidovat. 
Bojíš se, že bys nebyl zvolen?

Ne, bojím se, že bych byl zvolen… Ale 
vážně, opravdu bych rád po čtyřech letech 
předal tuto funkci a omezil výrazně práci pro 
komunitu. 

Během tvého „mandátu“ probíhala 
jednání o přeměně Bejt Simcha 
v židovskou obec. Proč k tomu 
nedošlo?

Transformace sdružení, nyní spolku Bejt 
Simcha, na běžnou židovskou náboženskou 
obec bylo mojí hlavní motivací, proč jsem se 
ucházel o funkci předsedy. Skutečně se nám 
to však zatím nepodařilo. Považuji to za 
velký dluh svým předsevzetím a určitě to 
jako komunita nevzdáme.

K transformaci, tedy přijetí Bejt Simcha 
Federací židovských obcí (FŽO) za řádného 
člena, nedošlo pro formální nedostatky. Ale 
důvod je myslím hlubší. Formálně jsme 
nenaplnili formulaci Statutu FŽO, která sta-
noví podmínky, za kterých může vzniknout 
nová židovská obec. Chvilku trvalo, než 
jsme si ujasnili s prezidiem federace, co je 
tímto ustanovením myšleno, a ztráceli čas 
zbytečnou kampaní, která logicky nevedla 
k cíli. V té době byl schopen srozumitelně 
interpretovat Status jen Jiří Daníček. Když 
jsme se konečně ujednotili i s prezidiem na 
smyslu, zjistili jsme, že k založení nové obce 
nemáme potenciál. Scházelo nám asi patnáct 
započitatelných hlasů našich členů ze čtyři-
ceti nutných. V současnosti nám schází 
myslím deset hlasů, abychom mohli naši 
žádost předložit nejdříve revizní komisi a ta 
případně pak prezidiu federace a prezidium 
následně radě. Rada pak rozhodne. Zní to 
složitě, ale je to vlastně velmi jednoduché, 
kdyby nešlo o jednání s lidmi…

Takže teď stačí, aby se za členy 
přihlásilo deset čtenářů Maskilu, 
kteří ještě nejsou v evidenci?

Tak to bychom byli zase na začátku. 
Klidně i patnáct, dvacet… čtenářů Maskilu 
mezi sebou rádi přivítáme, ale abychom je 
mohli započítat mezi naše deklarované členy 
a podporovatele transformace, museli by 

s námi nějaký čas sdílet židovský život 
a měli by mít doložený židovský statut 
původem nebo konverzí. Pak by to byly 
platné hlasy. 

Myslela jsem, že čtyřicet lidí 
nemůže být pro Bejt Simcha 
problém…

Tak to jsem si myslel také. Když jsme ale 
udělali poctivou revizi naší členské základny, 

zjistili jsme, že spousta členů je jen virtuál-
ních. Někde někomu vyplnili nějaký papír 
a tím to pro ně skončilo. Že by svůj židovský 
status doložili nebo alespoň platili příspěvky, 
tak to ne. A také máme členy, kteří v rozporu 
s našimi stanovami nepodporují vznik 
reformní židovské obce v Praze. Nedokážou 
vysvětlit proč, ale asi jen tak … ačkoli trans-
formace Bejt Simcha v židovskou obec je 
hlavním cílem existence spolku.

únor/březen 2016

➤

Bojím se,
že bych byl zvolen

Michal Spevák je již několikanásobným dědečkem.

V létě roku 2012 jsme přinesli rozhovor s Michalem Spevákem, který byl tehdy nově zvolen do 
funkce předsedy progresivní židovské komunity Bejt Simcha. V této funkci setrval po dvě volební 
období, celkem čtyři roky. Do třetice se rozhodl již nekandidovat. Tento rozhovor je tedy ohléd-
nutím za uplynulými čtyřmi roky a zároveň výhledem do budoucna. 

4
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rozhovor

A v čem je ten důvod hlubší?
Těžké to popsat krátce. Předně jde o střet 

koncepcí v judaismu, tedy vůdčího posta-
vení ortodoxního směru v pražské obci. 
Ortodoxní pražská obec za panování vrch-
ního pražského rabína Karola Sidona před-
pokládala, že každý světově uznaný směr 
judaismu by měl mít svoji samostatnou 
obec. Plná integrace našich členů do pražské 
obce tedy není možná. Souvisí to samo-
zřejmě především s rabinátem, s uznáváním 
gijurů (konverzí) a aktivním i pasivním 
volebním právem v obci. My jsme vlastně 
nuceni vytvořit novou, reformní židovskou 
obec v Praze.

Jinak ovšem s pražskou židovskou obcí 
čile a úspěšně spolupracujeme. Máme tam 
hodně přátel a někteří naši členové jsou 
i členy této obce. Nicméně většina z nás si 
našla své prozatímní místo v progresivních 
obcích mimo Prahu, jako je obec v Děčíně, 
Liberci nebo Plzni… V podstatě kromě 
Prahy ortodoxní židovská obec v Česku 
neexistuje.

A není nějaká kratší cesta? Vždyť 
už to trvá desítky let.

Je a Statut federace na to i myslí. Stačí, 
když se deset Židů z jedné obce odštěpí 
a založí si s jejím souhlasem delimitací obec 
novou. To samozřejmě můžeme udělat a také 
asi uděláme, jen budeme vždy potřebovat 
oněch čtyřicet členů.

Jsem přesvědčen, že reformní názorový 
proud v judaismu je v Evropě, v Česku 
a zvláště v Praze natolik zdomácnělý, že 
jeho neuznání nebo jeho ignorování působí 
v mezinárodním kontextu až směšně.

Proč roste počet členů Bejt Simcha 
tak pomalu? Židé se nechtějí zapo-
jit do života komunit?

Nejsem sociolog, ale z mojí relativně 
bohaté zkušenosti vím, že většinou se zapojit 
skutečně nechtějí. Lidé s židovskými kořeny 

o židovskou identitu většinou dnes nestojí, 
nebo ji považují jen za jakýsi dílčí národ-
nostní vklad do svého genomu. Někde uvnitř 
si zachovali přirozené reflexy a aktivně 
vystupují proti antisemitismu a podporují 
Izrael, ale to je tak všechno. Už dávno 
nemusí být Židy proti svojí vůli.

Také proč být dneska Židem? Buď to lze 
považovat za „závazek k národu“ a na 
základě toho pak odejít do Izraele, nebo to 
lze brát jako „závazek k tradici“ a pak si najít 
vhodnou židovskou obec. V každém případě 
takový postoj něco od člověka vyžaduje. 
Pokud to na člověka neklade nároky, tak to 
nikdy za moc nestojí.

Proto kvalitní přírůstky dnes tvoří z velké 
části Židé s původem po otci, kteří si později 
upraví svůj židovský statut, nebo Židé 
z vlastní vůle, kteří projdou přípravou a kon-
verzí k judaismu.

Spekulovalo se také o tom, že by 
pražská ŽO umožnila reformním 
Židům pohřbívání na hřbitově 
v Praze-Ďáblicích (blízko stanice 
metra Ládví). Došlo v této věci 
k nějakému posunu?

Ale to víš, že ne… Je to jen takové poví-
dání, aby se uši najedly, ale problém zůstal. 
Jsme v situaci jako kohoutek a slepička. 
Ano, měli jsme příslib rabína Sidona, že 
bychom tento hřbitov mohli dostat do správy 
my, jako reformní židovská obec. Jenže ještě 
nejsme obcí, ještě není rozhodnuto a rozhod-
nout musí pražská obec a halachické pod-
mínky stanoví rabinát… A tak to je stále. 
Dobrou vůli nikomu nelze upřít, ale ani pro-
kázat. A až se to jednou stane a reformní 
nebo konzervativní Žid v Praze bude moci 
zde být také pochován jako před šoa, pak se 
přihlásí stát a zamává zákonem o pohřebnic-
tví a libeňský židovský hřbitov bude muset 
být způsobilý pro kosterní pohřby… a to 
nyní není.

Čím je nezpůsobilý?
On je hibernovaný, dlouhodobě nepouží-

vaný. Musely by se prověřit hygienické 
podmínky pro kosterní pohřby a případně 
odstranit nedostatky v souvislosti se stávající 
právní normou.

Dočká se reformní komunita 
v dohledné době rabína?

To zatím nikdo neví. Máme nyní studenta 
na reformní rabínské škole v Berlíně, tedy na 
Abraham Geiger Kolleg. David Maxa má 
před sebou ještě tak čtyři roky studia. Spolu 
se svojí manželkou Juditou je naším členem 
a studuje s naším doporučením. Otázkou je, 
zda dostuduje, zda bude chtít pracovat 
v Česku a zda bude chtít být komunitním 
rabínem. A pak ještě zůstává otázka, zda jej 
v Česku někdo zaplatí. Odpovědi neznáme, 
ale můžeme stále doufat.

Jinak my svoji rabínskou autoritu máme. 
Je jí rabín Tomáš Kučera, který nám věnuje 
svůj čas, i když je komunitním rabínem 
v Mnichově. Dohlíží na přípravu našich 
členů během konverze a uznávání židov-
ského statutu Bejt dinem (rabínským sou-
dem), dává nám svoje odpovědi na hala-
chické otázky a pomáhá nám zorientovat se 
v nutných rozhodnutích. S naším rabínem 
úzce spolupracuje i náš místopředseda a cha-
zan, Ivan Kohout, a konzultuje s ním veške-
rou náboženskou agendu naší komunity. 
Jsme Tomáši za jeho obětavost a přízeň 
velmi vděčni.

Jak zpětně hodnotíš své 
předsedování?

Neumím oddělit svůj přínos od přínosu 
ostatních. Předseda má svoji roli, stejně jako 
chazan, šámes, redaktor nebo řadový člen 
komunity. Vycházím z toho, že každý 
pomáhá, jak nejlépe umí. Jen u předsedy je 
ta agenda poněkud větší a záběr širší. Určitě 
jsme společně s představenstvem vykonali 
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kus práce pro komunitu, pro pozici reform-
ního judaismu a také pro sebe samé. Úspěch 
jakékoli reprezentace je však také dán vněj-
šími okolnostmi. Myslím, že jsme tyto čtyři 
roky žili v relativně klidných podmínkách, 
a to je vlastně to nejdůležitější.

Snažil jsem se být milým a laskavým 
předsedou, ale někdy se mi to bohužel neda-
řilo. Prostě jako člověk jsem nějak nastaven 
a s někým se mi spolupráce daří a s někým 
zase ne. Není to nic osobního, jen mám svůj 
styl práce, a ten nemusí být slučitelný se 
stylem někoho jiného. Jsem možná moc 
systematický, ale mně tento styl pomáhá být 
efektivním. Tím nechci říct, že můj styl je 
nejlepší. Prostě ke sdílení židovského života 
a plnění židovských povinností vedou různé 
cesty.

Hodnocení tohoto období bych nechal na 
laskavém posouzení ostatních členů.

Nač nejraději vzpomínáš?
Snad na to velké množství skvělých lidí 

a také na ten kopec hezkých akcí, které jsem 

i s dětmi zažil, a na tu radost z učení a pozná-
vání a snad i pochopení. Také jsem si 
konečně dal do pořádku svůj židovský statut 
a předstoupil s úspěchem před berlínský Bejt 
din.

Možná jsme také někomu i pomohl. Ale 
také bylo důležité, že jsem některým jevům 
a lidem vzdoroval a měl radost z odvahy, 
která k tomu byla někdy zapotřebí. Mám 
také dobrý pocit z toho, že jsem mohl 
některé lidi a názory smířit, protože většina 
nesváru pramení z nejasného vyjadřování 
a z neporozumění. Už jsem ve věku, kdy 
smíření má pro mne větší hodnotu než 
vítězství.

Co tě nejvíc zklamalo?
Asi obecná nevědomost Židů o podstatě 

židovství. V každém věku by neznalost měla 
být výzvou ke studiu a pochopení. Většinou 
se ale moji vrstevníci stydí učit nebo přiznat, 

že vlastně nechtějí poznat a žít židovský 
život. Mnohdy si pletou halachu s norimber-
skými zákony. O co méně pak věcem rozumí, 
o to silnější mají názor.

Ale pokud bych měl zmínit největší kon-
krétní zklamání v mém předsedování, tak to 
je to neustálé štěpení komunit. Lituji, že 
odešel David Bohbot. David je velmi talen-
tovaný a vzdělaný člověk a dokáže být 
velmi vřelý a velmi obětavý. Bohužel se 
nám ho nepodařilo přesvědčit, že bez studia 
na reformní rabínské škole nemůže být 
naším reformním rabínem. Doufal jsme 
v jeho pomoc při přípravě uchazečů o gijur 
a doufal jsem také, že s ním otevřeme kurz 
halachy. David si bohužel vytvořil vlastní 
komunitu a s ním odešlo i několik našich 
členů a studentů. Velmi nás to tehdy osla-
bilo, ale nakonec je to tak možná dobře. 
David a jeho komunita se prohlásili za orto-
doxní, takže dnes už stojí na významně 
jiných východiscích.

Obecně mne trápí problémy se štěpením, 
které se stále cyklicky opakují. Jednou za čas 
se objeví někdo, kdo má potřebu se stát 
jakýmsi guru židovské skupiny. Jeho před-
stava praktikování judaismu je ta nejskvě-
lejší a nejzábavnější a soustředí okolo sebe 
příznivce zábavných bohoslužeb. Říkáme 
tomu v představenstvu „zážitkový judais-
mus“. Formou připomíná židovské boho-
služby, ale obsahem se snaží zavděčit přede-
vším neznalým účastníkům. Není to pak již 
vlastně ani bohoslužba, ale spíše „sebe-
služba“. V tomto ohledu někdy závidím 
ortodoxním Židům jejich formální strnulost.

To bych řekl je takové to moje největší 
trápení, které moji funkci provázelo.

Co bys udělal jinak?
Možná jsem měl důsledněji zvážit naše 

možnosti dříve, než jsme žádali o přijetí za 
člena FŽO. Měli jsme podat žádost již řádně 
připravenou. Určitě jsme také měli zapojit 
do práce komunity více lidí. Mrzí mne, že 
lidé nemohou věnovat práci pro komunitu 
více času, ale chápu je. Také mám málo 
času, ale asi jsem měl být v komunikaci se 
členy adresnější, více oslovovat přímo, 
osobně.

V tomto je mým vzorem nyní dlouho-
době nemocný předseda děčínské obce Vla-
dimír Poskočil. On si vždy našel čas a obvo-
lal lidi, pozval je na akci osobně, i když je 
v Děčíně koordinátorka stejně jako v Bejt 
Simcha. Pokud bych byl v důchodu, pak 
bych určitě pracoval tímto osobním způso-
bem. Nyní ale věnuji komunitě tak deset až 
dvacet hodin týdně, podle období svátků, ale 
i to je luxus, který si nemohu dlouhodobě 
dovolit. Možná postupuji příliš pracným 
způsobem, nejspíš by ležérnější styl stačil, 
ale postupuji, jak umím.

Co by se podle tebe mělo v Bejt 
Simcha zlepšit?

Nejspíš ne mnoho. Bejt Simcha je přede-
vším náboženským sdružením, které je ukot-
veno v židovské tradici. Náboženské aktivity 
jsou tedy jádrem činnosti. Tam toho moc 
nevymyslíme, pokud nechceme být jen spo-
lečností „přátel židovské kultury“. No a pak 
navazují společenské a vzdělávací akce 
a v neposlední řadě náš časopis Maskil. 
Myslím, že vykonáváme hodně dobré práce 
a že naši donoři, jako FŽO, NFOH, JDC, 
EUPJ, WUPJ nebo MK ČR, nás chválí 
a respektují.

A jelikož ostatní židovské organizace – 
Lauderovy školy, Hagibor nebo muzeum 
pořádají také mnoho akcí, skoro bych řekl, 
že je zde převis nabídky nad poptávkou. 
Vždy však přijde někdo s novým nápadem, 
a to je dobře.

Je něco, co bys rád obzvláště 
pochválil?

Určitě, ale těžko na někoho nezapome-
nout… Takovou obětavou stálicí naší komu-
nity je Katka Weberová, která vede nejen 
několik našich kurzů, ale i redakci Maskilu. 
Na ženu se zaměstnáním a rodinou toho 
vykonává až moc. Nebo Ivan Kohout, který 
se věnuje především naší liturgii, vede náš 
kurz a k tomu sám studuje a také má další 
pracovní závazek. Nebo David Reitschläger 
či Šachar Elis, kteří se obětavě věnují litur-
gickým textům a pečují o naši synagogu. 
Musím zmínit i naši koordinátorku Olgu 
Melzochovu, která bezesporu pracuje mno-
hem, mnohem více pro komunitu, než kolik 
bychom od ní mohli očekávat. Ale to bych 
měl vyjmenovat také celé představenstvo – 
Jakuba Bořkovce, Honzu Kindermanna, 
Irenu Douskovou a také vlastně všechny, 
kteří obětavě pomůžou, kdykoli se na ně 
člověk obrátí.

Koho bys doporučil za svého 
nástupce nebo nástupkyni? … 
Tak dobře, pokud nechceš říct 
jméno, tak aspoň naznač, jaké 
vlastnosti považuješ pro tuto 
funkci za důležité?

Velmi rád bych řekl přímo nějaké jméno, 
ale zatím si na představenstvu lámeme hlavu, 
kdo by tuto funkci nejen mohl, ale také chtěl 
vykonávat. V tuto chvílí vím, kdo by 
neměl… 

Stále čekám a doufám v nějaké znamení 
a přemýšlím, koho by taková práce bavila 
a kdo by nám mohl v této funkci pomoci. 
Nezbývá než doufat, že na volebním shro-
máždění padne smysluplný návrh, který 
bude mít podporu většiny. Samozřejmě bych 
se nechtěl vrátit do období velkých hádek, 
tenzí, napadání a pracovní neakceschop-
nosti, kterou si Bejt Simcha několik let pro-
cházela. Nevěřím ale, že bych byl jedinou 
možností.

◗ Ptala se Ruth Jochanan Weiniger
foto: archiv Michala Speváka

únor/březen 2016
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HOŘÍ 
(BÁSNICKY)

PŘEPIS 
PÍSMENE 
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ŠÍLENSTVÍ

ANGL. 
ZÁPOR

ZVUK 
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MÁTOR

CHEM. ZN. 
YTTRIA

DROBNÝ 
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MAJITEL 
KOUZELNÉ 
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VÁHAVÉ 
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"AVRAHAM"

KOŘENÍ DO 
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VĚKÉ PÍSNĚ / 
INIC. RABÍNA 
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UHEL. PRACH / 
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(SLANG)

HEBR. 
"SMÍŘENÍ" / 
HEBR. A JIDIŠ 
"PŠT"!

RUSKY "SVĚT" 
/ 1. POLOVINA 
NÁZVU IZR. 
AEROLINIÍ

PROGRAM 
PRO VZDĚ-
LÁVÁNÍ 
V IZRAELI

2. DÍL 
TAJENKY / 
CHEM. ZN. 
KYSLÍKU

OZN. DEUTE-
RONOM. 
PRAMENE 
V BIBLISTICE

NĚKD. ZKRAT-
KA PRO "MO-
SAICKÉ" 
VYZNÁNÍ

PŘEPIS 
PÍSMENE ALEF 
/ NĚM. MĚSTO 
(DURYNSKO) 

OKLAMALA / 
VÝUKOVÁ 
HUDEBNÍ 
SKLADBA

ZNAK ANAR-
CHISTŮ / PŘI-
STĚHOVALECKÁ
VLNA DO PALES-
TINY (1934-48)

SLUČOVACÍ 
SPOJKA

ANGL. ZKR. 
HNUTÍ AL-
DŽIHÁD / 
TLUSTOKOŽCI

ZN. EURA / 
NEFORM. 
ZKR. 
PERVITINU

CHEM. ZN. 
URANU / 
SOUČ. PREZI-
DENTOVI USA

NÁZEV 
PÍSMENE N / 
OKRÁDAT

NE TADY / 
LIDOVÝ 
TANEC

KOKOVITÁ 
BAKTERIE

ŘÍM. 1000 / 
TROJROZ-
MĚRNÉ 
ÚTVARY

HEBR. "NE" / 
NESTOR Č. 
ARCHEOLOGIE 
(1847-1911)

INIC. PSYCHO-
LOGA 
ADLERA

ZN. ZÁKL. 
JEDNOTKY SÍLY 
/ BÝV. SPZ 
RIMAVSKÉ 
SOBOTY

ZKR. UMĚ-
LECKÉ BESE-
DY / NÁŘ. 
VŠICHNI

HUD. OZN. 
BASU / 
ŘÍM. 6

ANGL. OZN. 
GÓLU ZBLÍZKA 
(BEZ MEZERY) 
/ ZKR. TESTO-
STERONU

1. DÍL 
TAJENKY / 
DRUH KÁVY

ANGL. 
"BĚDA!"

JIDIŠ 
OZNAČENÍ 
OŠKLIVÉ 
ŽENY

BÝV. IZR. PRE-
MIÉR / HUSTÁ 
OMÁČKA 
(Z ANGL.)

ZAST. "CHE-
MIE" / ZMĚK-
ČENÉ S

KŮŇ 

ŘÍMSKY 501 / 
ZKR. HL. MĚS-
TA NEGEVSKÉ 
OBLASTI

PŘEDLOŽKA 
/ OSOBNÍ 
ZÁJMENO

JMÉNO MALÍ-
ŘE Z ROMÁNU 
CH. POTOKA / 
HEBR. "TY" (Ž.)

HEBR. "BŮH" 
/ BARAKOVY 
INICIÁLY

RADIT PŘI 
KARETNÍ 
HŘE

PODLÝ 
ČLOVĚK / 
CHEM. ZN. 
SÍRY

OZN. 
KLADNÉHO 
EL. NÁBOJE

ZNEČIŠŤO-
VAT

ŠVÉD. ZN. 
AUTOMO-
BILŮ

ZN. DOLARU

Pomůcka: 
ALAS, MÍS, 
MUSAR, SATI, 
TAP IN

SOUTĚŽNÍ KŘÍŽOVKA
V tajence najdete známý výrok Jana Masaryka. A aby to nebylo tak jednoduché, tajenka ten-
tokrát neběží jen jedním směrem…
Odpovědi zasílejte e-mailem na adresu redakce.maskil@maskil.cz nebo jako SMS na číslo 724 027 929, a to nejpoz-
ději do 1. 3. 2016. Jména tří vylosovaných výherců zveřejníme v příštím čísle. Soutěží se o knihu Amose Oze 
a Fanii Oz-Salzbergerové Židé a slova z nakladatelství Paseka.

Tajenka z minulého čísla zněla: „Kdo moc pracuje, nestíhá vydělávat peníze.“ Knihu Egona Morgensterna Přežil jsem peklo gulagu 
z nakladatelství P3K vyhrávají: Jitka Kroupová, Olga Pavlatová, Běla Veselá. Výherkyním gratulujeme.

Letní programy pro děti a mládež

Více informací o všech programech 
na eva.wichsova@fzo.cz.
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2. díl – rostliny invazní
Jde o takové druhy organismů, které když 

se dostanou do prostředí, v němž jsou nepů-
vodní, začnou dříve či později prudce expan-
dovat na úkor původních druhů, a tím že 
rychle obsazují nový prostor, začnou výrazně 
narušovat rovnováhu ekosystému, do nějž 
byly přeneseny. Původní prostředí je takové, 

v němž se organismy vyvíjejí dlouhodobě 
ruku v ruce s vývojem organismů, které se 
tam nacházejí spolu s nimi, tudíž ve svém 
vzájemném vývoji a působení přecházejí 
zvolna z jednoho rovnovážného stavu eko-
systému do stavu následujícího, přičemž 
druhová skladba takového ekosystému se 
mění jen málo a postupně. Postupně v dlou-
hém časovém úseku jednotlivé druhy vymí-
rají a jiné vznikají. Nepůvodní prostředí je 
takové, do nějž jsou organismy vrženy náhle, 
ponejvíce lidským přičiněním, a pokud se 
v něm začnou chovat invazně, dochází 
k rychlému poklesu populací zpravidla vět-
šího množství druhů, které jsou tam původní, 
což někdy vede i k jejich vyhynutí. Jde 
o fenomén, s nímž se setkáváme zhruba od 
19. století, a s rostoucí globalizací je stále 
častější a nabývá většího a většího rozsahu. 
Známé je např. invazní chování lišky obecné 
po jejím zavlečení do Austrálie, které mělo 
za následek vyhynutí některých druhů vač-
natců či značné omezení jejich populací.

Mezi druhy, které se chovají invazně na 
území Izraele, najdeme takové, jejichž 
invaznost je předpověditelná na základě zna-
lostí jejich ekologie, ale také druhy, které 
dokázaly překvapit. Vesměs se jedná 
o druhy, které člověk do těchto končin 
záměrně zavlekl, a to buď kvůli jejich užitku, 
nebo kvůli jejich kráse. V současnosti je 

v Izraeli známo okolo třiceti invazních 
druhů rostlin, což není právě málo. Zatímco 
obecně platí, že z celkového počtu zavleče-
ných druhů se jich začne chovat invazně 
okolo 1 ‰, v Izraeli tento podíl činí 9 ‰.

Mezi ty, jejichž invazní chování je před-
vídatelné, patří australské akácie, zejména 
akácie modrolistá (Acacia saligna, ִׁשָּטה 
-a akácie Vikto ([šita kchalchala] ְּכַחְלַחָּלה
riina (A. victoriae, ִׁשַּטת ִויְקטֹוִריָה [šitat Vikto-
ria]). První z nich se chová invazně v mnoha 
oblastech světa a patří v tomto směru mezi 
velmi nebezpečné. Je to dekorativní keř 
nebo malý strom se sivozelenými listy, které 
se podobají listům vrby, a se zářivě žlutými 
kulovitými květenstvími. Má velmi hluboké 
kořeny, je schopen růst v nejrůznějších pod-
mínkách a jediné, co mu vadí, je zasolení. 
Má vynikající klíčivost, takže každý rok 
se z jednoho exempláře dostanou do světa 
stovky životaschopných semenáčků. Ty 
rychle rostou a během roka dosáhnou výšky 
1 m. Dospělí jedinci, jsou-li pokáceny nebo 
spáleny ohněm, záhy vytvářejí nové výhony. 
Požáry navíc zlepšují klíčivost semen. Tím 
pádem je tato akácie obtížně vymýtitelná 
z míst, kde jednou začala růst. Do Izraele se 
dostala ve dvacátých letech 20. století, kdy 
byla vysazována za účelem zpevnění pohyb-
livých písčin na pobřeží a zalesňování vni-
trozemí. Akácie Viktoriina je poněkud jiný 
případ. Je sice rovněž dosti životaschopná, 
avšak invazně se chová zatím pouze v Izra-
eli. Svůj velký rozmach zahájila na sever od 
Be’er Ševy, kde začala zaplavovat severní 
Negev. Problémy s ní jsou také v okolí Lat-
runu a na Golanských výšinách.

Blízce příbuzná akácie bělohlavá (Leu-
caena leucocephala, ְּכַחְלָחל  cachar] ַצָחר 

kchalchal]) je jedním ze stovky nejhorších 
invazních organismů světa. Je původem 
z Mexika a střední Ameriky a dostala se do 
řady zemí jako plodina poskytující krmivo, 
zelené hnojení, biologické palivo a další. 
Také se používá na výsadbu větrolamů. 
V místech, kde je vysazena, se naneštěstí 
velmi rychle šíří a vytváří husté neproniknu-
telné porosty, v nichž hyne veškerá ostatní 
vegetace. Po vykácení velmi snadno regene-
ruje, a to jak prostřednictvím kořenových 
výmladků, tak i pomocí semen, která dobře 
klíčí i po dvaceti letech. Navzdory své 
invazní nebezpečnosti je nabízena řadou 
firem k nákupu a pěstování, jsouc nazývána 
„zázračný strom“, „vůdčí strom“ a podob-
nými lákavými jmény.

Invazní rostliny mohou mít i docela malé 
rozměry, jako je tomu u vodní kapradiny 
azoly zpeřené (Azolla filiculoides, ָאזֹוָלה 
 jejíž drobnolisté ,([azola šrachit] ְׁשָרִכית
lodyhy vzplývající na hladině dorůstají 
délky nejvýše 3 cm. Díky velké schopnosti 
vegetativního množení je nicméně v krátké 
době schopna pokrýt vodní hladinu a zne-
možnit tak růst dalších rostlin. Tento druh se 
dostal do Izraele jako ozdoba akvárií, odkud 
zásluhou nepozornosti chovatelů ryb unikl 
do volné přírody. Tam byl prvně pozorován 
v osmdesátých letech a pak se začal masivně 
šířit do všech stojatých a mírně tekoucích 
sladkých vod Izraele. Ve východní a jihový-
chodní Asii je azola naopak vysoce ceněna 
jako zelené hnojivo v rýžových polích. 
Díky symbióze se sinicemi rodu Anabaena 
je totiž schopna velmi účinně vázat dusík 
přítomný ve vodě. A tak už po staletí pěsti-
telé rýže v čase jejího sázení roztrušují rost-
liny azoly na vodní hladinu svých polí, aby 
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Azola zpeřená se do volné přírody dostala z akvárií. 
(foto: Leora Keret, převzato ze stránky flora.org.il)

Lilek hlošinolistý ve své americké pravlasti. (foto: Ilija Lukić)

➤

Cizokrajné druhy 
rostlin v Izraeli
V tomto článku se budeme věnovat druhé skupině rostlin, které se dostaly na území Izraele působením člověka, 
a sice invazním druhům.
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se tam zdárně rozrůstaly. Poté co během 
pěstování pole vyschnou, uschne v nich 
i azola a její mrtvé lodyhy bohaté na dusík 
jsou po sklizni zapracovány do půdy.

Sladké vody v Izraeli, přestože jich není 
mnoho, jsou zarůstány dalšími invazními 
druhy, zejména akvaristy oblíbeným stolíst-
kem vodním (Myriophyllum aquaticum, 
ֵמיִמי -a také toko ([elef ale mejmi] ֶאֶלף-ָעֶלה 

zelkou nadmutou (Eichhornia crassipes, 
ֲעַבת-ֶרֶגל  ([ejchhornija avat regel] ֵאיְכהֹוְרנִיָה 
lidově zvanou vodní hyacint, s krásnými 
hrozny květů barvy lila, která patří mezi 
velmi obávané invazní druhy a která je na 
několika místech pěstovaná i v českých 
zemích.

Jak jsem napsal výše, některé druhy svou 
invazností dokážou překvapit. Jedním 
z těchto druhů je drobná bělokvětá vra-
nožka podvojná (Coronopus didymus,
ְמֻכָּפל  pocházející ([šachlil mechupal] ַׁשְחִליל 
z Jižní Ameriky. Poprvé byla nalezena 
v Izraeli r. 1984 a dlouho se vyskytovala 
vzácně pouze na Karmelu a v Samaří. 
V nedávné době se však začala velmi rychle 
šířit v travnatých porostech, kde odolává seči 
díky tomu, že roste pevně přitisknutá k povr-
chu půdy. Krátkodobé přechodné výskyty 
této rostliny byly zaznamenány i na našem 
území, kam se dostává s dovozem bavlny. 
Dalším takovým druhem je lilek hlošino-
listý (Solanum elaeagnifolium, זֵיָתנִי  סֹוָלנּום 
[solanum zetani]), trvalka vysoká až 0,5 m, 

celá porostlá bělavými chlupy, s krásnými 
fialovými květy, která je původem z Ame-
riky. Na území Izraele se dostala r. 1956 a po 
dobu něco přes deset let rostla v jednom 
bohatém porostu na ploše zhruba 10 m2. Pak 
vymizela. Znovu a znovu se však objevovala 
s dováženým krmným zrním a následně se 
rozšířila po celém Izraeli až po sever Negevu.

Své povídání zakončím zmínkou 
o stromu, který je invazní jak v Izraeli, tak 
i v českých zemích. Je jím pajasan žláznatý 
(Ailanthus altissimus, ַאיְַלנְָּתה ַּבּלּוִטית [ajlanta 
balutit]). Je to strom vysoký až 20 m pochá-
zející z Číny, který svými listy a plody velmi 
připomíná náš jasan ztepilý. Obsahuje kožní 
jedy, které mohou způsobovat záněty. Jeho 
květy vydávají silnou omamnou vůni a pro-
dukují alergenní pyl. Velmi dobře se množí 
pomocí semen a po pokácení rychle vytváří 
výmladky. Během prvního roku od vyklíčení 
je schopen dorůst výšky až dvou metrů. Do 
půdy vysílá látky, které znemožňují jiným 
rostlinám růst v jeho blízkosti. Velmi dobře 
snáší sucho. To vše mu umožňuje snadno 
obsazovat nová území. Bývá s oblibou vysa-
zován v parcích, odkud se šíří v Čechách do 
sušších travních porostů, do skal a rumišť. 
V Izraeli se snadno uchycuje ve zdech, na 
střechách, podél cest a v písčinách.

◗ David J. Reitschläger

adar 5776

Pajasan žláznatý s nezralými plody. (foto: Luis Fer-
nández García)

Akácie bělohlavá patří mezi stovku nejhorších invazních organismů světa. (foto: Alexey Sergeev)

➤

téma

NÁŠ TIP:

Moderní judaika 
české výroby

Široký výběr mezuz, šábesových svícnů, 
sederových talířů, souprav na kiduš, 

podnosů na Purim a Chanuku 
v bohatých motivech a barvách. 

Dodávka do domu, ceník zasíláme e-mailem.

www.jewishhome.eu

NÁŠ TIP:

Cohen's 
Smartfood

Pozvánka k zastavení 

na novém hlavním nádraží 

(Hauptbahnhof) ve Vídni

Pokud pojedete do Vídně, určitě se vám 
vyplatí zastavit se v nově otevřené 

restauraci Cohens Smartfood v prvním 
poschodí. Restaurace byla otevřena v říjnu 
2015 a na první pohled upoutá světlým dře-
věným obkladem. V nabídce najdete vegeta-
riánské a orientální speciality. Majiteli jsou 
sourozenci Ezra a Yonny Cohen, kteří pochá-
zejí z Uzbekistánu a do Vídně se v roce 1991 
spolu s rodiči přestěhovali z Izraele.

A čím se jejich podnik liší od jiných tzv. 
orientálních restaurací? „Náš otec nám dal 
do vínku mnoho zkušeností, které získal 
v průběhu mnohaleté praxe ve vídeňské gas-
tronomii, například na světoznámém Nasch-
marktu. Naší prioritou je vysoká kvalita 
jídel,“ říká Yonny Cohen.

Odlišnosti jsou patrné na první pohled. 
Například Cohenovic falafel je mnohem 
menší než jinde, ale o to šťavnatější, i proto, 
že jej vyrábějí čerstvý, na přání zákazníka. 
Pikantní šawarma je importovaná přímo 
z Izraele. Specialitou je vícevrstvé volské 
oko s pálivým lečem, chumusem a falafe-
lem. Mezi nápoji si hosté oblíbili mrkvovou 
šťávu s různými přísadami. Menu se tu dá 
pořídit i do deseti eur.

V blízkosti nového hlavního nádraží se 
nacházejí rovněž nové budovy úřadů 
a zastoupení mezinárodních společností, 
a tak se nelze divit, že až třicet procent jídel 
je vydáváno v systému Take away, což zna-
mená, že si je zákazníci odnášejí přímo na 
pracovní stůl. Brzy po otevření se restaurace 
také těšila velkému zájmu utečenců z arab-
ských zemí. Ti oceňují, že se s personálem 
snadno domluví anglicky, ale hlavně že si tu 
můžou dát jídlo, na jaké jsou zvyklí 
z domova.

Na závěr nezbývá než popřát čtenářům 
Maskilu dobrou chuť a na viděnou ve Vídni!

◗ Jana Tchabana-Löwbeer, Vídeň
foto: hauptbahnhofcity.wien
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Z cesty do Íránu
Ještě ten den jsme zamířili jižněji do 

Esfahánu. Luxusním dálkovým autobu-
sem jen pro několik desítek osob s obrov-
ským místem pro každého, a to vše jen za 
pár korun. Dálnice nebyla nijak rušná, a tak 
cesta rychle plynula a večer jsme se už pro-
cházeli po nočním Esfahánu (v češtině častě-
ji označován jako Isfahán). Město je nádher-
né v noci i ve dne a vlastně jej tak musíte 
projít hned dvakrát. Leží na řece, která je 
řekou jen na jaře a koryto se proto dalo přejít 
suchou nohou, to ale nic nemění na tom, že 
je překlenuta dvěma krásnými mosty s neko-
nečným počtem oblouků, které jsou místem 
odpočinku a setkávání místních. V Esfahánu 
najdete náměstí Nakš-e džahán (či Imámovo 
náměstí) zapsané v seznamu UNESCO. Jde 
o obrovský komplex, jehož dominantou je 
nádherná modrá Šáhova mešita. V Esfahánu 
již lze narazit i na další turisty z Evropy. 
Přesto ani Esfahán není turisticky příliš 
vstřícný, když třeba pošta neprodává pohled-
nice, ale pošlou vás na druhou stranu rozleh-
lého náměstí, a než je koupíte, tak pošta ve 
tři hodiny zavře. Najít něco jako obchod se 
suvenýry je malý zázrak, pokud tedy nechce-
te přivézt perský koberec, těmi je Esfahán 
a oblast okolo proslulá.

Jediné, co bylo pro turisty přeloženo do 
angličtiny, byl perský nápis „Down with 
USA“ a „Down with Israel“ na jednom stán-
 ku s občerstvením. Píšu „stánek s občerstve-
ním“, ale není to tak úplně přesné. Byly to 
stánky, které byly všude ve všech městech, 
v nichž jsme byli, neboť byl měsíc Muhar-
ram, období, během kterého si šíitští musli-
mové připomínají zabití imáma Husajn ibn 
Alího v roce 680 našeho letopočtu v bitvě 
u Karbaly. Tou vyvrcholil spor uvnitř mladé 
muslimské obce. Ten lze zjednodušeně shr-
nout jako spor o to, zda mají být nástupci 
Muhammada v čele muslimů voleni, či má 
jít o přímé potomky Proroka. Šíité (z „šíat 
Alí“, tedy „strana Alího“) zastávají názor 
druhý. Stánky ožívaly hlavně večer, kdy 
z nich vyhrávaly krásně a tajemně znějící 
recitace modliteb doprovázené hudbou, ale 
hlavně se v nich rozdával čaj kolemjdoucím. 
Místní byli rádi, když jsme přijali pozvání 
a vyměnili si pár zdvořilostních frází. 
Mnohdy nám i bez vyzvání začali vysvětlo-
vat, proč se to vlastně všechno děje a jak 
významný svátek to pro ně je. Jak však říkal 
náš mladý průvodce po Esfahánu, druhý 
Mohammed, kterého jsme také našli přes 
Coachsurfing – ale jen jako průvodce, uby-
tovaní jsme byli v hotelu –, tak mu je jedno, 
co se stalo někdy v sedmém století, 
a nechápe, proč z toho všichni tolik dělají. 
Zvláště tento svátek mu jako ateistovi leze 
na nervy, protože, jak říká, pro některé je 

právě tento svátek obdobím, kdy v sobě 
objeví zčista jasna zbožnost a jsou neskonale 
otravní. Parastoo, cudná a pobožná Íránka, 
mi však zase zapáleně vykládá, jaká to byla 
tragédie ta bitva u Karbaly a jak byl Alí 
s celou svou rodinou krutě zavražděn pro-
radnými Araby.

Když stojíme večer před krásnou Šáho-
vou mešitou, jsou všude okolo lidé, kteří si 
povídají, a ženy jsou zahalené v černém, 
protože byly v mešitě. Normálně většina 
Íránek chodí oblečena méně konzervativně 
a na hlavě mají šátek jen velmi ležérně, což 
je už samo o sobě proti předpisům. Jelikož je 
tvář to hlavní, co je z jejich krásy vidět, 
věnují se Íránky velmi pečlivě výraznému 
líčení a mnoho z nich si nechává dělat i plas-
tiku nosu. Na ulici tak celkem často potkáte 
mladou dívku s obvázaným nosem po 
plastice.

Lidé před mešitou nás sledují, někdo se 
usměje a pozdraví, děti se odvážně pouštějí 
do konverzace výbornou angličtinou a pak 
přichází jedna zahalená paní a dává nám 
jídlo v krabičce, které se tam lidem rozdá-
valo také zdarma. Ukazuje se, že nějaký 
nápis „Down with USA“ a „Down with 
Israel“ má pro Íránce asi takový význam, 
jako pro nás měly transparenty na prvního 
máje. Ano, i my jsme narazili na taxikáře, co 
nadával na USA a opakoval propagandu, ale 
na lidi opakující komunistická hesla můžeme 
narazit u nás.

Pohled na noční Esfahán z vysokých 
kopců okolo něj je úchvatný a jde i o vyhle-

dávané a dobře dostupné odpočinkové místo. 
Esfahán je prostě nádherný a barevný a do 
jeho ulic bych se chtěl ještě jednou vrátit 
a popíjet fantastický čerstvě vymačkaný 
džus z granátových jablek, který se dal kou-
pit na každém rohu. Úplně chápu, proč je 
Esfahán nejvyhledávanější destinací pro sva-
tební cesty Íránců.

Z Esfahánu jsme zamířili do Jazdu se 
zastávkou v malé pouštní vesničce, kde jsme 
přenocovali a sledovali z kopce západ slunce 
nad vyprahlou krajinou. Náš hostitel, třetí 
Mohammed, nás však vystrašil, když říkal, 
ať se v noci nepotulujeme a jeho hlas byl 
plný obav. Překvapeně jsme se zeptali, jaké 
nebezpečí nám hrozí. Odpověděl, že by nás 
někdo mohl pozvat domů na čaj a mohlo by 
se to protáhnout a on by nevěděl, kde jsme. 
Írán je skutečně bezpečná země, pokud se 
člověk nevydává k hranicím s Irákem či 
Afghánistánem. I v nočních ulicích měst 
jsme se cítili velmi bezpečně. Částečně to 
bylo dáno tím, že jsme byli celkem nápadní 
pro všechny, nikoliv jen pro případného kri-
minálníka. Třeba když jsme diskutovali 
s pouličním prodejcem či taxikářem, celkem 
často se někdo objevil, zda potřebujeme 
pomoci s překladem, či aby ohlídal, jestli nás 
nenatahují. Jelikož je v Íránu zakázán alko-
hol, nepotkáváte na ulicích opilé agresivní 
lidi, což večer k pocitu bezpečí rozhodně 
přispívá. To ale neznamená, že by se alkohol 
nedal sehnat. Jeden taxikář nám nabízel, že 
nám jej obstará, když jsme odmítli, nabídl 
nám aspoň trávu, kterou měl u sebe. Tu jsme ➤

Šáhova mešita v Esfahánu s obřími portréty (aneb jak je to s tím nezobrazováním?).

2. část
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také odmítli. Írán je přeci jen nedemokra-
tický režim, který se opírá o represivní 
složky a tajnou službu. I to je asi důvod, proč 
jsme měli v Íránu pocit bezpečí, ale roz-
hodně jsme nechtěli riskovat, že se staneme 
obětí nějaké provokace, pokud jsme daného 
člověka neznali lépe.

Jazd je nádherné a unikátní pouštní město 
se spoustou klikatých a úzkých uliček mezi 
hliněnými domy s větrnými věžemi, které 
zachytávají a přivádějí do domu byť jen 
nepatrný vítr. Jazd patří mezi nejsušší místa 
v Íránu. Roční úhrn srážek činí něco mezi 60 
až 70 milimetry (pro srovnání, v Praze to je 
ročně průměrně cca 527 milimetrů). V létě 
se zde teploty pohybují běžně okolo čtyřiceti 
stupňů a i v říjnu jsme se přes den zapotili. 
Nehostinné podmínky tak nutily místní oby-
vatele hledat způsob, jak sucho a horko pře-
žít, a jejich boj s přírodou dal vzniknout 
tomuto ojedinělému městu, které žije i na 
střechách domů s kopulemi, kde se dá večer 
příjemně posedět u dobrého jídla či vodní 
dýmky s výhledem na krásně osvětlené 
mešity.

Ještě ten večer jsme zamířili nočním dál-
kovým autobusem zpět do Teheránu 
a poslední den jsme se vydali lanovkou do 
pohoří Alborz, které ze severu tvoří okolo 
íránského hlavního města majestátní hradbu 
pokrytou sněhem. V pohoří se nachází i nej-
vyšší hora Íránu Damávand (5610 m n. m.). 
Následný výšlap na samý vrchol jedné z hor 
nám dal v nadmořské výšce okolo tří tisíc 
metrů nad mořem a ve sněhu zabrat, ale bylo 
to hezké zpestření a odměnou nám byl uklid-
ňující a tichý pohled na pusté a ostré vrcholy 
hor, za kterými někde v dáli bylo Kaspické 
moře.

Pak už jen dokoupení dárků, hlavně šaf-
ránu a datlí. Pistácie, pro které je Írán také 
znám, byly i pro nás drahé. Ceny v Íránu 
jsou dost nevyzpytatelné. Něco překvapivě 
levné, něco jiného zase nezvykle drahé. 

V průměru lze ale říct, že člověk určitě neu-
tratí víc než v Česku, a tedy rozhodně není 
třeba mít obavy z velkých nákladů. Co je 
celkem podstatné: kvůli sankcím je Írán 
odstřižen od světového bankovního systému, 
takže si nelze vybrat z bankomatu. Člověk 
tedy musí cestovat s hotovostí. Směnit do -
lary a eura nebyl žádný problém a směnárny 
měly směnné kurzy naprosto v po  řádku 
a bez poplatků.

O půlnoci jsme na letišti a všichni víme, 
že se do téhle země chceme ještě vrátit. Náš 
výlet byl krátký a nestihli jsme toho mnoho, 
třeba navštívit Šíráz a Persepolis. Stejně tak 
nám každý říkal, že musíme na sever, kde je 
nádherná a zelená příroda. Tipů na příští 
výlet tedy máme dost. Írán jsem však opouš-
těl s trochu rozpačitými pocity.

Pohybovali jsme se v bublině mladých 
a otevřených lidí. Na ulicích nás pochopi-
telně oslovovali jen ti, kteří se chtěli něco 
dozvědět a byli přátelští. Avšak Írán je 
obrovská země s téměř osmdesáti miliony 
obyvatel. Jak nám říkal čtvrtý Mohammed, 
kdyby byly v Íránu skutečně svobodné 
a demokratické volby, asi by to dopadlo 
patem. Půlka lidí po změně vlastně ani 
netouží. Islámský stát a další hrozby, které 

na Blízkém východě jsou, jen nahrávají 
režimu a jeho policejnímu charakteru, kdy 
lidé raději upřednostňují pocit bezpečí před 
svobodou.

Íránské tajné služby jsou mocné a lidé 
v této zemi prostě mizí. Kdo se postaví proti 
režimu, může za to zaplatit životem. Íránci 
žijí trochu ve dvojím světě, kdy existuje 
třeba i ilegální svět alkoholu, drog i prosti-
tuce, o kterém režim ví a toleruje ho, ale 
kdykoliv tohoto vašeho hříchu může využít, 
jakmile se začnete plést do věcí, do kterých 
nemáte. Ačkoliv je třeba Facebook, Twitter 
a mnoho dalších zahraničních stránek zablo-
kovaných, potkáváte na ulici Íránce, kteří 
mají v ruce mobil a odepisují přátelům na 
Facebooku, neboť zablokování lze snadno 
obejít. Ale za to, co napíšete na Facebook 
proti režimu, můžete dostat i trest smrti, jak 
se již i stalo.

Proto jsem o každém psal jako o Moham-
medovi, ačkoliv ne každý se tak jmenoval. 
Proto nejsou na fotografiích lidé, o kterých 
píši. Proto nejsem konkrétnější. Protože 
mám o ty lidi strach. Írán jsme navštívili 
v době, kdy se rušily sankce a svitla na chvíli 
naděje, že by se země mohla více otevřít, 
a člověk byl i rád, že ji navštívil před náva-
lem turistů. Dnes už to tak nadějně nevypadá 
a asi to bude ještě trvat, než se v Íránu něco 
změní. Početná mladá generace snad postu-
pem času pomůže Írán přeměnit v zemi 
svobodnou a moderní.

Jsem rád, že jsem Írán navštívil a pomohlo 
mi to rozšířit rozhled. Ale pomohlo to i lidem 
kolem mne, čehož si vážím nejvíc. Mámě 
jsem řekl, že jsem nebyl ve Vídni, ale 
v Íránu. Říkala, že sice neví přesně, kde to 
je, ale že jsem se zbláznil a že mne zabije. 
Ale nakonec si ona i ostatní museli v hlavě 
přebrat, jak je možné, že jsem přežil. Viděli 
fotky, které nevypadaly jako záběry ze zpráv, 
a viděli vedle mne usměvavé lidi, kteří jsou 
jako my. Předtím mohl člověk stokrát říkat, 
že muslimové nejsou všichni stejní a že to 
nejsou všechno Arabové, ale lidé jako by 
byli hluší; stačilo se ale vrátit z Íránu a najed-
nou tyto informace slyšeli a přijali. Má cesta 
tak otevřela oči i lidem okolo mne.

◗ Petr Němec, foto: archív autora

Větrné věže v Jazdu.

ze světa
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Jediný anglický nápis v celém Esfahánu hlásá: „Pryč s Izraelem!“ Pro mnoho Íránců je však asi tak významný, 
jako bývaly pro nás transparenty na prvního máje.
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Často slýchám otázky: „Co to 
vlastně je, ta Bnejbrit?“ Případně: 
„Ono to ještě pořád funguje?“

Tak především ten B‘nai B‘rith. A ano, 
funguje. Je to společenská organizace jako 
každá jiná, v rámci Federace židovských 
obcí je jich minimálně deset. Spolek lidí, 
kteří se pravidelně scházejí, navzájem se 
znají a probírají věci, které je zajímají.

Proč k tomu ale potřebují tajnou 
organizaci?

Není to organizace tajná, možná jen 
neveřejná, i když ani to už dnes neplatí. Od 
svého vzniku, ale i po druhé světové válce 
byl BB v podstatě neveřejná organizace. 
Všechna zasedání se odehrávala za zavře-
nými dveřmi. Dnes bychom ten způsob 
možná nazvali Chattam house rules – 
nesmělo se nic vynášet. Celosvětově byl 
zlomovým bodem rok 1945, kdy se BB 
v USA vydala směrem otevírání k veřej-
nosti. To znamená, že se stala zcela veřejnou 
organizací a jejím programem se stalo čás-
tečně lobování za práva židovské komunity 
a posléze i ostatních menšin – dnes bychom 
řekli za lidská práva –, částečně charita, čás-
tečně vzdělávání veřejnosti. To bylo pro nás, 
kteří jsme BB v naší zemi v devadesátých 
letech obnovili, vzorem. Takže my jsme 
otevření směrem k veřejnosti, určitě k té 
židovské, otevřená je i většina našich akcí.

V obecném povědomí bývá BB spo-
jována se svobodným zednářstvím, 
ilumináty...

Často se říká, že BB vznikl proto, že Židé 
nebyli přijímaní do zednářských lóží. Ale tak 
to vůbec není. Zednářství bylo Židům uza-
vřeno na počátku své existence, ale v době 
vzniku BB už byli do zednářských lóží Židé 
v USA přijímáni.

Jako řada dalších spolků vznikajících 
v 19. století se i BB inspiroval svobodným 
zednářstvím co do své formy, tedy neveřejné 
instituce, bratrského společenství, řádu. 

Ještě před druhou světovou válkou se BB 
označoval jako řád. S tím se pojí i jeho 
názvosloví: Základní organizační jednotky 
se nazývají, podobně jako ve svobodném 
zednářství, lóže. Více lóží se pak spojuje do 
distriktu, většinou podle země, kde se 
nacházejí.

Jak je to s rituálem? Je do BB ucha-
zeč zasvěcován?

Rituál samozřejmě máme, ale musím říct, 
že jsme se vydali spíše tou americkou ces-
tou. Evropa, hlavně německy mluvící země, 
které nám pomáhaly BB v ČR obnovit, si na 
těch rituálech velice zakládají. V českém 
prostředí nemají rituály – obecně, vzhledem 
k celkovému naladění společnosti – tak 
důležité místo. Proto jsme je takříkajíc mini-
malizovali. Čili máme rituál při přijímání 
nových členů a máme rituály při slavení 
židovských svátků. Třebaže nejsme pri-
márně náboženská instituce, svátky nábo-
ženského roku si průběžně připomínáme.

V textilních sbírkách Židovského 
muzea v Praze jsou uloženy rituální 
zástěry. Používáte ještě takové 
věci?

Kdepak, z těchto starobylých tradic zůstal 
v našem společenství v podstatě jen symbol 
menory, sedmiramenného svícnu, kdy každé 
ze světel symbolizuje určitou společenskou 
hodnotu.

Název „Synové smlouvy“ jako by 
říkal, že jde o mužskou záležitost, 
ale podle mých informací je to smí-
šená společnost. A byl BB ženám 
otevřený od začátku?

V počátcích to byla skutečně pouze muž-
ská záležitost, i když například v Českoslo-
vensku působil i výhradně ženský spolek, 
většinou se jednalo o manželky členů muž-
ských lóží. Dnes je ve světě běžná praxe 
smíšených společností, i když v tradičních 
zemích, jako Německo či Švýcarsko, jsou 
i čistě mužské lóže.

Co se týče historie, jak BB vlastně 
vznikl a proč?

Když jdeme ke kořenům, tak BB vznikl 
v roce 1843 v USA na pomoc novým imig-
rantům, kteří se potřebovali integrovat do 
společnosti. A měl fungovat jako platforma 
pokoušející se sjednotit rozdíly mezi židov-
skými přistěhovalci – například mezi němec-
kými a polskými, mezi nábožensky a seku-
lárně orientovanými. Zjednodušeně by se to 
dalo parafrázovat větou: „Všichni jsme 
Židé.“ Myslím, že tento princip solidarity 
sehrál velikou roli v začátcích velké židov-
ské imigrace do USA a pak ještě jednou, při 
poválečné obnově.

A v Československu?
BB existoval u nás ještě před vznikem 

Československa, ještě za Rakouska-Uher-
ska, první lóže BB nevznikla ve Vídni, jak 
by se dalo předpokládat, ale v Bielsku-Białe 
(lóže Austria 1889). Což je dnešní Polsko, 

12

Členský certifikát „Nezávislého řádu B´nai B´rith“, 
Spojené státy americké, 1876. (foto: Wikipedia)

➤

Co je to 
B‘nai B‘rith
Každá společnost má své uzavřené, výběrové spolky. V židovském prostředí 
plní tuto roli organizace B‘nai B‘rith – „Synové smlouvy“. Když si ji zadáme 
v (libovolném) internetovém vyhledavači, dovíme se o ní podivuhodné věci: 
prý právě tam lze hledat ty, kdo tahají za nitky, společně se zednáři, rosen-
kruciány, jezuity... popřípadě i mimozemšťany. Rozklikávat oficiální stránky 
organizace je prý zbytečné, stejně se tam člověk dočte jen lži pro nezasvě-
cené. Rozhodli jsme se tedy navštívit mentora B‘nai B‘rith (BB) v České 
republice, Tomáše Krause, a vyptat se ho, jak ono to vlastně je.
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ale tehdy to ještě byla součást starého moc-
nářství. Logicky. To město patřilo k největší 
průmyslové oblasti celé c. k. monarchie. 
Druhá byla lóže Union (1892) v Plzni. 
Československo bylo před válkou 
natolik významnou oblastí, že mělo 
vlastní distrikt číslo X. Tehdy půso-
bil BB většinou v průmyslových 
oblastech, kde byli ekonomicky 
zdatní lidé – dnes bychom řekli spon-
zoři, mecenáši.

Bylo to také jedno z kritérií výběru, právě 
proto, aby bylo možné účinně rozvíjet chari-
tativní složku. Ono se obecně ví, že BB 
podporoval nemocnice, sirotčince, různé 
vzdělávací a sportovní organizace. Málo se 
už ví, že napomohl literární kariéře Franze 
Kafky, Maxe Broda, Franze Werfela a dal-
ších lidí z „pražského okruhu“ a také napo-
mohl vzniku Hebrejské univerzity. Když do 
Prahy přijel Sigmund Freud, přednesl svou 
přednášku o psychoanalýze nejdříve pro své 
bratry z pražských lóží. 

Jsme jediný židovský spolek v ČR, který 
si udržel právní kontinuitu od založení až do 
dneška. Ti, kterým se podařilo před nacistic-
kou okupací odjet do Ameriky, tam přenesli 
celou agendu a udrželi to přes celou válku. 
Založili tam samostatnou československou 
lóži, kterou pojmenovali po dlouholetém 
prezidentovi našeho distriktu „Joseph Pop-
per“ a která působila v New Yorku po celou 
dobu nesvobody.

Po válce se někteří členové vrátili a sna-
žili se o obnovu BB. Jenomže přišli komu-
nisti, a většina z nich se zase do Ameriky 
vrátila. A tam se jim podařilo udržet ten spo-
lek až do změny režimu. Pak někteří, jako 
třeba Lewis Weiner nebo pan profesor Fred 
Hahn, nám pak ještě pomohli v roce 1991 
BB obnovit.

Mohl byste nám přiblížit vaši sou-
časnou činnost nějak konkrétněji? 

Je to snaha o rozvoj židovské etiky, 
hlavně o charitu a osvětu.

Například vloni, když docházelo k ostře-
lování Izraele raketami z Gazy, podařilo se 
nám vybrat dost peněz, které jsme pak 
poslali do bruselského ústředí BB. Celkový 
příspěvek pak šel na vybavení krytu v jedné 
ze školek v oblasti nejvíc zasažené, ve Sde-
rotu. Osvětu se snažíme vyvíjet navenek 
i dovnitř. Zveme významné osobnosti z růz-
ných oborů, aby pro nás uspořádaly před-
nášku, po níž následuje diskuse. Zveme 
i české a mezinárodní politiky, lékaře, vědce, 
diplomaty, velvyslance...

V současnosti rozvíjíme zajímavou spo-
lupráci v rámci Visegrádské skupiny, i když 
je to spíš skupina „K. und K.“: Rakousko, 
Slovensko, Maďarsko, Polsko. Scházíme se 
jednou ročně na výjezdním zasedání, 
pokaždé v jiném městě jednoho z těchto 
států. Ovšem obecně řečeno to, co děláme 
dneska, se vůbec nedá srovnávat s tím, co 

tady bylo před válkou, co do kvality i kvan-
tity. Je to takový Jurský park... to už se nikdy 
nevrátí.

Řada internetových článků 
o BB se týká spekulací 
o ovlivňování politiky – vy 
sám jste použil slovo lobbo-
vání. Jak to je?

No, nazval bych to spíš „lobbová-
ním“, v uvozovkách. V našem pojetí je to 

osvěta veřejnosti, která se týká našich témat: 
boj proti antisemitismu, připomínání holo-
caustu a vzdělávání obecně. Ale tím se 
zabývá mnoho židovských společenství, 
u nás i ve světě.

Jak se to projevuje konkrétně, 
třeba v Bruselu?

Mohu uvést názorný příklad – nedávno 
Evropská komise přijala doporučení, aby 
členské státy EU označily zboží z území 
obsazených Izraelem od roku 1967. Spo-
lečně s dalšími institucemi, v tomto případě 
Česko-izraelskou obchodní komorou, jsme 
se proti tomu rezolutně ohradili s tím, že 
nám to připomíná nacistická nařízení 

o nošení židovské hvězdy. Upozorníme na ta 
historická fakta a souvislosti a na naší tragic-
kou zkušenost, kam až takovéto postupy 
mohou vést. Víme, že kde se začnou označo-
vat jedni, přijde brzy řada na další. V tomto 
případě jsme ale náš, český parlament nemu-
seli příliš přesvědčovat, pro rezoluci odmíta-
jící tuto praxi zvedli ruku téměř všichni 
poslanci a senátoři, s výjimkou KSČM.

Zmínil jste rozdíly mezi USA a Evro-
pou. Jak vypadá situace v Evropě?

Přednedávnem bohužel zemřela prezi-
dentka evropského BB Erika Van Gelder. To 
byla naše velká podporovatelka a musím 
říct, že moje velice dobrá přítelkyně. Pro nás 
pro všechny je to strašné, jednak proto, že 
jsme ji měli prostě rádi, a zadruhé: ona byla 
veliký motor. Rozjela projekt Bridges of 
Tolerance („Mosty tolerance“), za ten 
dokonce dostala nejvyšší rumunské státní 
vyznamenání. Snažila se dát BB v Evropě 
takříkajíc nový švunk, nově to rozjet – no 
a už to nestihla.

Za jejího prezidentování, byl jsem s ní 
v exekutivě, jsme se začali zabývat širší 
spoluprací v rámci Evropy. V devadesátých 
letech byl totiž vytvořen jednotný distrikt 
Evropa, a pak se ukázalo, že to tak docela 
nefunguje.

Proč?
Protože dva hlavní hráči na ten celoev-

ropský koncept úplně neslyšeli. To byli 
Francouzi a Angličani. Francouzi – největší 
evropský BB je dnes ve Francii – jsou orien-
tovaní na francouzštinu, takže kdo nemluví 
francouzsky, ten se s nimi nedomluví... 
I když jinak jsou bezvadní. Mám s nimi 

skvělé vztahy, ale celkově jako by si hráli na 
vlastním písečku. Angličani zase preferují 
model klubů. Anglických klubů. Dnes už to 
není pánský klub, i jejich lóže už jsou smí-
šené, ale v zásadě je to klubová činnost. Oni 
chodí společně na večeře, oblečení do gala, 
vezmou si večerní šaty, frak a jdou do drahé 
restaurace, tam si dají večeři, a to je pro ně 
ten spolkový život. A to nám pro kontinen-
tální Evropu nepřipadá úplně funkční...

My jsme si v první řadě říkali – to byla 
vize Eriky a taky moje –, že musíme jít do 

S nedávno zesnulým zachráncem stovek českých židovských dětí Sirem Nicholasem Wintonem.
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Bruselu, že o sobě musíme dávat vědět, 
bojovat proti antisemitismu, předsudkům, 
obecně proti lidské hlouposti, i té v politic-
kých kruzích. Měli jsme také vizi, že v rámci 
jednotného evropského distriktu vytvoříme 
regionální struktury: Balkán, střední Evropu 
a Francii, ještě uvažujeme o německojazyč-
ných zemích, region, Německo, Rakousko, 

Švýcarsko, atd. To se bohužel zatím nepo-
vedlo, z mnoha důvodů. Angličani řekli, že 
oni nás sice mají rádi, ale do kontinentální 
Evropy úplně nepatří, a víceméně se trhli. 
Takže se zdá, že BB je takovým předvojem 
brexitu. V BB už nastal. Jak to měl David 
Černý svého času v té kontroverzní Ent-
ropě – Anglie tam nebyla.

Mnoho spolků v ČR trpí chronickým 
nedostatkem členů. Jak jste na tom 
vy?

Podobně. U nás ten problém není přímo 
v tom, že je málo lidí. Neaspirujeme na to, 
stát se masovou organizací. Na druhou 
stranu, určitým problémem je věkový prů-
měr. V současné chvíli převažují lidé post-
produktivního nebo uprostřed produktivního 
věku. To se ale netýká jen nás, úbytek mla-
dých lidí pociťuje řada spolků a církví. 
Zejména od členů menších církví, s nimiž se 
občas setkávám, vím, jak mají málo mladých 
lidí. A pokud tam jsou, mívají úplně jinou 
představu komunitního života, než jakou 
jsme měli my. Lidi už dneska nejsou zvědaví 
na ty struktury, které má zažité moje gene-
race. To, co jsme v deavdesátých letech 
obnovovali, už nestačí – mimochodem se to 
týká i židovských obcí. Přežilo se to, musí se 
to dělat jinak. Přitom je strašně složité oslo-
vit někoho, kdo má úplně jiný životní styl, 
kdo většinu pracovního dne tráví u počítače, 
má jiné zájmy, způsob trávení volného času, 
než jsme měli my. Je třeba najít nový model 
a ten se hledá těžko.

A jak to vypadá v jiných zemích?
Myslím, že celosvětově je hlavní problém 

BB v něčem jiném. Zejména v USA vždycky 

vymyslí nebo založí něco, co je velmi uži-
tečné a úspěšné – a ono se to oddělí a žije 
vlastním životem. Tak BB založil roku 1913 
Anti-Defamation League (ADL – „Liga proti 
pomluvám“). Ta se postupně osamostatnila 
a dneska je to hlavní celosvětová organizace 
vystupující proti projevům antisemitismu. 
Má velkou politickou sílu, ale od BB už je 

dávno odtržená. Zrovna tak založil 
BB studentské hnutí Hillel. A Hil-
lel udělal totéž. Osamostatnil se 
a dnes je to jedno z hlavních 
židovských hnutí v rámci americ-
kých vysokoškolských kampusů.

A k poslednímu pokusu tohoto 
druhu došlo v devadesátých letech, 
když byla vytvořena mládežnická 
organizace B‘nai B‘rith Youth 
Organization, kdy to dopadlo 
podobně.

Jak se lze o vašich akcích 
dovědět?

My nemáme naši českou webo-
vou stránku, i když myslím, že bychom si ji 
časem udělat mohli, to je ale spíš technická 
záležitost než nějaký záměr. Když pořádáme 
nějaké akce, tak na ně zveme i všechny 
ostatní. Na nástěnky to ale nezavěšujeme. 
Pokud to někoho zajímá, je nejlepší, aby se 
ptal nějakého člena BB ze svého okolí, co je 
na programu pro veřejnost.

A jaké akce teď plánujete?
Teď právě nic veřejného neplánujeme, 

chceme se zaměřit na jarní setkání visegrád-
ské pracovní skupiny v Budapešti. A pak 
plánujeme standartní neveřejná setkání.

Pokud toto naše povídání někoho 
ze čtenářů tak zaujme, že se bude 
chtít stát členem, co má udělat?

Přihlásit se. Napsat, že má zájem, mně 
nebo našemu prezidentovi Janu Lerbletie-

rovi. Sídlo máme na adrese B‘nai B‘rith 
Renaissance, Maiselova 18, Praha 1. Dnes 
už nemusí být bohatý průmyslník, může 
být klidně chudej jak kostelní myš. Ani 
nemusí být filmař, herec, profesor, doktor, 
modelka, entertainer (tak to bylo při našich 
obnovených počátcích v devadesátých 
letech). Hlavní je zájem a ochota dělat 
něco pro židovskou komunitu. Ovšem 
stejně jako u všech ostatních spolků 
v rámci FŽO musí mít právo návratu, tedy 
aspoň jednoho židovského prarodiče. Když 
připojí důvody, proč ho to zajímá, nějaké 
stručné CV, rádi se mu ozveme. Především 
vítáme zájem mladých lidí, kteří by nám 
pomohli dát nový impuls našemu staroby-
lému společenství.

◗ Ptala se Ruth Jochanan Weiniger
foto: rjw, archív Tomáše Krause

únor/březen 2016

➤
JUDr. Tomáš Kraus 
vystudoval Právnickou 
fakultu Univerzity Kar-
lovy v Praze. Již v době 
středoškolského studia 
se věnoval práci v kul-
turním životě Prahy, 
působil zejména v Jaz-

zové sekci Svazu hudebníků. Zajišťoval 
produkci Pražských jazzových dnů a dal-
ších hudebních festivalů, přispíval články 
a recenzemi do Bulletin Jazzu a dalších 
časopisů. Po vysokoškolském studiu pra-
coval v zahraničním oddělení podniku 
Supraphon, od roku 1984 jako vedoucí 
oddělení Music Video.

V roce 1985 pracoval ve společnosti ART 
Centrum, zde řídil realizaci projektu Expo 
86, později působil jako asistent generál-
ního ředitele a posléze jako vedoucí ob-
chodního oddělení.

Od devadesátých let se věnoval obnovení 
života židovské komunity, od roku 1991 
je tajemníkem Federace židovských obcí. 
V této funkci se, vedle vybudování nové 
infrastruktury celé organizace, zabýval ze-
jména otázkami restitucí židovského ma-
jetku a odškodnění obětí holocaustu, a to 
jak na vnitropolitické, tak na mezinárodní 
úrovni.

Oba jeho rodiče přežili holocaust. Je 
předsedou správní rady Centra pro doku-
mentaci, o. p. s., a členem dozorčí rady 
Evropského institutu odkazu šoa. Byl 
několikrát prezidentem společnosti B´nai 
B´rith Renaissance, předsedou a místo-
předsedou Společnosti křesťanů a židů 
a působil v mnoha dalších společenských 
institucích.

Od roku 2009 byl viceprezidentem Světo-
vého židovského kongresu, v současnosti 
je viceprezidentem Evropského židovské-
ho kongresu a členem exekutivy B´nai 
B´rith Europe.

Tomáš Kraus často reprezentuje židovskou komunitu 
při nejrůznějších mezináboženských setkáních – zde 
s kardinálem Dominikem Dukou.

S bývalou ministryní zahraničí USA, pražskou rodač-
kou Madeleine Albrightovou.

14
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Díky spolupráci s velvyslanectvím České 
republiky v Izraeli se archiválie vrátila 

do České republiky 22. ledna 2016, kdy ji 
řediteli Židovského muzea v Praze Leo 
Pavlátovi osobně předal velvyslanec České 
republiky v Izraeli Brigádní 
generál Ing. Bc. Ivo Schwarz.

Pinkas (nebo také pinkas 
ha-kehila, pl. pinkasej ha-kehi-
lot) je hebrejské označení pro 
rukopisné svazky běžné v tra-
dici aškenázských židovských 
obcí v Evropě. Tyto komunitní 
knihy zpravidla obsahují soubor 
záznamů úřední a organizační 
(právní) povahy a jsou nenahra-
ditelným pramenem pro stu-
dium dějin jednotlivých obcí. 
Celek pinkasu Židovské nábo-
ženské obce v Kyjově je jedineč-
ným zdrojem informací o vývoji 
a životě židovské komunity 
v Kyjově a blízkém okolí v dvou-
setletém období od roku 1654 do 
roku 1854. Z tohoto hlediska je 
jeho cena nevyčíslitelná.

Několik let pohřešovaný rukopis 
evidovaný v mezinárodní databázi uloupe-
ných uměleckých předmětů vedené Interpo-
lem objevili odborníci Židovského muzea 
v Praze 4. ledna 2015 v nabídce izraelské 
aukční síně Asufa. Po ověření veškerých 
detailů a skutečnosti, že se jedná o pohřešo-
vaný rukopis, muzeum okamžitě požádalo 
aukční síň o jeho stažení z prodeje a urych-
lené navrácení s tím, že doložilo jak svůj 

vlastnický nárok, tak skutečnost, že se jedná 
o pohřešovaný předmět, jehož krádež je 
registrována v databázi Interpolu. Současně 
muzeum ohlásilo svůj nález Policii ČR se 

žádostí, aby o něm uvědomila Interpol 
a vyzvala své izraelské kolegy k součinnosti 
při zajištění rukopisu.

Muzeum současně v obavě z prodlení 
paralelně jednalo o vydání s aukční síní 

Asufa a právním zástupcem držitele. Přitom 
vyšlo najevo, že v aukční nabídce byla pouze 
část původně odcizeného rukopisu, který 
patrně již pachatelé krádeže vyňali z jeho 
původní kožené vazby. Důvody, proč takto 
se vzácným svazkem naložili, mohou být 
různé – od očekávání vyššího výnosu z pro-
deje po částech až po snahu ztížit případnou 
identifikaci předmětu při jeho pohybu aukč-
ním trhem. Pevně doufáme, že se podaří 
najít a navrátit do fondů Židovského muzea 
i zbývající část odcizeného rukopisu.

Protože držitel rukopisu, který se stavěl 
k žádosti muzea o vydání od počátku odmí-
tavě, vznesl opakovaně námitku, že nejde 
o identický předmět, odborníci Židovského 
muzea v Praze museli dokázat, že se sku-
tečně jedná o fragment uloupeného svazku. 
Muzeum má k dispozici úplnou kopii ruko-
pisu a současně se ve fondech Ústředního 
archivu pro dějiny židovského lidu při Izra-
elské národní knihovně v Jeruzalémě nachází 
úplný mikrofilm svazku, takže bylo možno 
jednoznačně prokázat, že si příslušná fólia 
pražského rukopisu a fragmentu z nabídky 
izraelské aukční síně odpovídají do nejmen-
ších detailů včetně anomálií v písmu, nepra-
videlností, poškození a dřívějších restaurá-
torských zásahů.

I když je případ odcizení kyjovského 
pinkasu v rámci samostatně fungujícího 

nestátního Židovského muzea v Praze ojedi-
nělý, muzeum eviduje ve svém fondu řadu 
historických ztrát z let 1942–1989. Jde o pří-
pady, kdy byly předměty protiprávně vyňaty 
z fondu muzea a v naprosté většině v období 

1945–1989 ilegálně vyvezeny 
z území tehdejšího Českoslo-
venska. Vzhledem k historic-
kým okolnostem vzniku 
sbírky pražského Židovského 
muzea, do nějž byl v letech 
1942–1945 svezen v podstatě 
veškerý movitý kulturní 
majetek židovských obcí, 
spolků a dalších korporací 
z území tehdejšího Protekto-
rátu Čechy a Morava, je 
pravděpodobnost, že judaika 
bohemikálního původu obje-
vující se na současném trhu 
s uměleckými předměty 
jsou pohřešovanými před-
měty, jejichž jediným prá-
voplatným vlastníkem je ve 

skutečnosti Federace židov-
ských obcí v České republice, potažmo 

Židovské muzeum v Praze. Kdokoli, kdo 
vlastní česká či moravská judaika, nebo uva-
žuje o jejich koupi či přijetí darem nebo 
odkazem, by proto měl být velice obezřetný 

a ujistit se všemi možnými prostředky, že 
předmět není pohřešovanou ztrátou z pro-
slulé pražské sbírky. Židovské muzeum 
v Praze je připraveno bezplatně ověřit pro-
venienci jakéhokoli judaika pocházejícího 
z Čech a Moravy, a zbavit tak současné drži-
tele či potenciální kupce zbytečných obav 
a rizik.

◗ Tisková zpráva Židovského muzea v Praze 
foto: © Židovské muzeum v Praze

Navrácení pohřešovaného fragmentu 
rukopisu do Židovského muzea v Praze

Židovské muzeum v Praze oznamuje, že opatření izraelské policie, Policie České republiky a Interpolu vedlo 
k úspěšnému dokončení procesu repatriace fragmentu vzácného hebrejsky psaného rukopisu – pinkasu Židovské 
náboženské obce v Kyjově z let 1654–1854, zcizeného z Archivu Židovského muzea v Praze 30. ledna 2007.

Kyjovský pinkas po zrestaurování.

komunita

15

Velvyslanec ČR v Izraeli Ivo Schwarz a ředitel ŽMP 
Leo Pavlát s restituovaným fragmentem.

Detail nalezeného fragmentu rukopisu.
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A. NÁBOŽENSKÁ ČINNOST

1. Oslavy svátků

Únor
• Tu bi-švat: Tu bi-švatový seder (vedl 

Ivan Kohout) v Děčínské židovské obci 
(4. 2.)

Březen
• Purim: purimový workshop pro děti 

vedený Olgou Melzochovou; oslava 
svátku s rabínem Joelem Oseranem, vice-
prezidentem Světové unie progresivního 
judaismu (WUPJ) a rabínem Brucem 
Aftem (Springfield, VA) – čtení Megilat 
Ester, purimová party (5. 3.)

• Pesachový workshop pro děti – pečení 
macesů, vedený rabínem Danielem Maye-
rem, Ivanem Kohoutem, Kamilou Špina-
rovou a Olgou Melzochovou (29. 3.)

Duben
• Pesach: seder – (vedl Ivan Kohout) 

v Akademické restauraci ČVUT (3. 4.)
Květen
• Šavuot: odpolední program pro děti; 

večerní sváteční bohoslužba s četbou 
knihy Rút a zpěvem liturgických básní 
(24. 5.)

Červenec
• Tiša be-Av: krátká bohoslužba s četbou 

Jeremiášových knih (25. 7.)
Září
• Roš ha-šana: bohoslužby v Pinkasově 

synagoze: maariv (14. 9.), šachrit a musaf 

(15. 9.); bohoslužby vedli rabínka Sylvia 
Rothschild (Londýn, Velká Británie) 
a kantor Ivan Kohout

• Rošhašanový workshop pro děti vedla 
Olga Melzochová (20. 9.)

• Jom kipur v Pinkasově synagoze: Kol 
nidre a maariv (22. 9.); šachrit a musaf 
(23. 9.); mincha, jizkor, neila, havdala 
a zakončení půstu v Bejt Simcha – boho-

služby vedli rabínka Sylvia Rothschild 
a kantor Ivan Kohout

• Sukot: společná oslava svátku v suce 
židovské komunity v Plzni (27. 9.)

Říjen
• Rodinný víkend v přírodě: Sukotový 

víkend v přírodě pro rodiny s dětmi – 
Kabalat šabat pro děti, společná stavba 
suky, hry, výtvarné aktivity, návštěva 
hradu Kokořín a hradu Houska, Kokořín-
sko – penzion V Ráji, vedli Ivan Kohout, 
Kamila Špinarová a Olga Melzochová (9. 
– 11. 10.)

Prosinec
• Chanukový workshop pro děti vedli 

Ivan Kohout, Kamila Špinarová a Olga 
Melzochová (6. 12.)

• Chanuka opět společně: oslava Cha-
nuky ve spolupráci s pražskými židov-
skými organizacemi – viz kulturně-spole-
čenské večery (12. 12.)

2. Kabalat šabat

• každý pátek; součástí bohoslužby je 
pravidelně draša k týdennímu oddílu 
Tóry; bohoslužby vedli Ivan Kohout 
nebo David Jan Reitschläger, do přípravy 
pravidelných drašot se v roce 2015 začali 

šířeji zapojovat další členové naší 
komunity.

3. Šachrit

• ranní bohoslužby se čtením Tóry – 
zpravidla jednou měsíčně nebo při zvlášt-
ních příležitostech. V průběhu roku pro-
běhlo několik oslav bar/bat micva našich 
členů s jejich prvním samostatným čte-
ním z Tóry. 

4. Návštěvy, 

speciální bohoslužby

Únor
• Kabalat šabat se speciální Tu bi-švato-

vým programem pro děti (6. 2.)
• Kabalat šabat s rabínem Moshe Yehuda-

iem (27. 2.)
Březen
• Kabalat šabat s rabínem Joelem Osera-

nem, viceprezidentem WUPJ (6. 3.)
• Šachrit – ranní bohoslužba s rabínem 

Joelem Oseranem (7. 3.)
• Kabalat šabat s rabínem Brucem Aftem 

(Springfield, VA); hosté – mládežnická 
skupina Hevreh of Southern Berkshire 
z USA s rabínkou Jodie Gordon; skupina ➤

Výroční zpráva
o činnosti Bejt Simcha  za rok 2015

16

Purim jsme oslavili s rabínem Joelem Oseranem, viceprezidentem Světové unie progresivního judaismu (WUPJ) 
a rabínem Brucem Aftem z amerického Springfieldu.

Při oslavách svátkům jsme se v uplynulém roce hodně 
zaměřili na programy pro děti.
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z obcí

studentů Jeneration z UK s rabínem Benji 
Stanleym (13. 3.)

Květen
• Kabalat šabat s Bejt Praha a skupinou 

rabína Oliviera BenHaima ve Španělské 
synagoze (15. 5.)

Červen
• Šacharit: ranní šabatová bohoslužba se 

skupinou rabína Andrew Goldsteina 
a rabínky Melanie Aron v kolínské syna-
goze (6. 6.)

• Kabalat šabat se speciálním programem 
pro děti (12. 6.)

• Kabalat šabat se skupinou doktora Berka 
(26. 6.)

Červenec
• Kabalat šabat se skupinou rabínky Rhe-

ins (Temple Sinai in Denver, Colorado) 
(10. 7.)

Srpen
• Kabalat šabat se skupinou Etz Chayim 

vedenou rabínem Ari Cartunem (7. 8.)
Září
• Kabalat šabat s izraelskou skupinou 

World Habonim Dror a skupinou vede-
nou rabínem Abramovichem (Minsk) 
(4. 9.)

Říjen
• Kabalat šabat v synagoze v Brandýse 

nad Labem se skupinou rabína Aarona 
Goldsteina (16. 10.)

B. KULTURNÍ, VZDĚLÁVACÍ 
A KOMUNITNÍ ČINNOST

1. Cyklus společensko-

-kulturních večerů, přednášek

a oslav židovských svátků

(organizováno s finanční podporou 
Magistrátu hl. m. Prahy):

• Beseda s vrchním pražským rabínem 
D. Peterem (22. 6.)

• Beseda s rabínem ŽO Brno Š. Klimentem 
(11. 11.) 

• Přednáška dokumentaristy M. Šmoka 
o výstavě „Zmařené naděje“ (30. 11. 
v kavárně Café Kampus) 

• „Chanuka opět společně“ – Chanukový 
běh, zapálení chanukových světel vrch-
ním pražským rabínem Davidem Pete-

rem, program moderovaný Annou Polív-
kovou a Iby Popem, zpěv chanukových 
písní, živé hudební vystoupení: Petra 
Ernyei Quartet (12. 12. ŽO v Praze)

 2. Kurzy: 

• Úvod do judaismu: kurz je určen všem 
zájemcům o základní seznámení s židov-
skou tradicí; probíhá ve dvou semestrech 
(od února 2015) 

• moderní hebrejština pro pokročilé (od 
února 2011 dosud)

• moderní hebrejština pro středně pokro-
čilé (od září 2011 dosud)

• moderní hebrejština pro mírně pokro-
čilé (od září 2012 dosud); kurzy vedla 
Kateřina Weberová

• Četba siduru (od června 2015) vedl Ivan 
Kohout

3. Různé 

• Výroční členská schůze Bejt Simcha 
(22. 2.) 

• Filmový klub: promítání filmů Sladký 
kal (Adama mešugaat; 14. 3.), Pozdní 
sňatek (Chatuna meucheret; 10. 6.), Svatá 
Klára (Clara Ha-kedoša; 21. 10.)

C. PUBLIKAČNÍ ČINNOST
I v tomto roce jsme pravidelně vydávali 
časopis Maskil, který je distribuován 
zdarma všem židovským obcím a organiza-
cím v ČR. Časopis vychází v rozsahu 20 
stran, v nákladu 650 kusů.

D. ŠABATON
Za podpory Evropské unie progresivního 
judaismu (EUPJ) jsme uspořádali v pořadí 
již deváté víkendové setkání, tentokrát 
v Jičíně, ve dnech 28. – 30. srpna 2015. 
Na programu byly šabatové bohoslužby 
vedené kantorem Bejt Simcha Ivanem 
Kohoutem a rabínem Joelem Oseranem, 
vice-prezidentem World Union for Progres-
sive Judaism (WUPJ), neméně významným 
hostem byl profesor Paul Liptz, který před-
náší na Hebrew Union College v Jeruzalémě 
a současně je vedoucím vzdělávání v Saltz 
International Education Center.
Součástí programu byly šabatové boho-

služby, prohlídka expozice v Židovské 100, 
přednáška profesora Paula Liptze „Izrael 
a Blízký východ 2015: Region extremismu 
a intolerance“, komentovaná prohlídka 
města vedená Jaromírem Gottliebem, před-
náška Davida Maxy „Humor jako hala-
chický problém“ a koncert – židovské melo-

die v podání houslistů Jitky a Ondřeje 
Koláčných. Večer po havdale byla připra-
vena pro účastníky beseda s profesorem 
Liptzem a rabínem Oseranem a v neděli pak 
komentovaná prohlídka obrazů izraelské 
malířky Hany Alisy Omer za účasti samotné 
autorky a návštěva židovských hřbitovů 
v Jičíně a Mladé Boleslavi. Součástí pro-
gramu byl i odpolední program pro děti 
vedený Kamilou Špinarovou. Šabatonu se 
letos zúčastnilo padesát osm zájemců z celé 
republiky.

E. JINÉ
Neustále se snažíme posilovat a vzdělávat 
vedení komunity, k čemuž slouží i účast na 
různých studijních programech či konferen-
cích. V březnu 2015 se místopředseda Ivan 
Kohout, koordinátorka Olga Melzochová 
a členka Kamila Špinarová zúčastnili Vzdě-
lávacího semináře pro učitele a lektory 
židovských vzdělávacích organizací organi-
zované NFOH. V prosinci byl pak kantor 
a místopředseda Ivan Kohout přijat ke studiu 
chazanutu na Abraham Geiger Kolleg.

DĚKUJEME:

Aktivity Bejt Simcha byly v roce 2015 
finančně podpořeny z prostředků Federace 
židovských obcí v ČR (náboženské a publi-
kační aktivity), Dutch Humanitarian Fund – 
JHF, World Union for Progressive Judaism 
– WUPJ, European Union for Progressive 
Judaism – EUPJ, Ministerstva kultury ČR 
(Maskil), Nadačního fondu obětem holo-
caustu – NFOH (Maskil, program pro děti 
a rodiny), Magistrátu hl. m. Prahy (kulturní 
program Epes rares) a individuálních dárců.

◗ Foto: archív Bejt Simcha

➤

Základem naší činnosti jsou pravidelné bohoslužby.

Letní šabaton byl již devátým v řadě, tentokrát jej 
hostila nádherně zrenovovaná jičínská synagoga.
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18 únor/březen 2016

Židovské muzeum 
v Praze, Oddělení pro 
vzdělávání a kulturu

Maiselova 15, Praha 1, 
tel. 222 325 172, 
education@jewishmuseum.cz, 
www.jewishmuseum.cz

Maiselova synagoga,

Maiselova 10, Praha 1: 

čtvrtek 3. 3. v 19 h:
EL ALMA HERMOSA (krásná duše). 
Koncert komorního smíšeného sboru Subito 
věnovaný soudobé židovské hudbě pro sbor 
od poloviny 20. století až do současnosti. 
Bohatý program zahrnuje mimo jiné skladby 
Ofera Ben-Amotse (*1955), Erica Whi-
tacrea (*1970), Davida Ludwiga (*1974) 
nebo Francise Poulenca (1899–1963). Účin-
kují: Sbor Subito pod vedením sbormistryní 
Moniky Novákové a Michaely Králové. 
Vstupenky na koncert je možno zakoupit 
v předprodeji v Maiselově synagoze nebo 
v Informačním a rezervačním centru ŽMP 
(Maiselova 15, Praha 1). Vstupné 120 Kč

středa 9. 3. v 19 h:
Naše 20. století: pohled z druhé strany. 
Pokračování úspěšného pamětnického 
cyklu, jenž se zaměřuje na příběh českých 
Židů ve 20. století v prolínání židovské 
a nežidovské perspektivy. Pozvání přijali 
Miluška Havlůjová (*1929), v padesátých 
letech odsouzená za pokus o pobuřování 
proti republice a vyzvědačství, a Felix Kol-
mer (*1922), terezínský vězeň a přeživší 
osvětimského vyhlazovacího tábora. Mode-
ruje novinář, dokumentarista a spisovatel 
Adam Drda. Vstup volný

pondělí 14. 3. v 19 h:
Leopold Silberstein – slavista a filosof 
v obtížných časech. Přednáška berlínského 
orientalisty a historika Konráda Hermanna 
o životě a díle berlínského slavisty Leopolda 
Silbersteina (1900–1941). Silberstein se ve 
30. letech 20. století významným způsobem 
podílel na kulturním a intelektuálním životě 
v Praze, kde v březnu 1933 nalezl útočiště 
před nacistickým terorem. V rámci svého 
vědeckého působení se Silberstein stal 
aktivním členem známého Pražského lin-
gvistického kroužku, věnoval se také ději-
nám a literatuře Československa, Polska 
a Ruska. Od roku 1936 přednášel z pověření 
československé vlády na univerzitě v eston-
ském Tartu. Zde se po jeho obsazení stal 
obětí nacistické perzekuce. Přednáška se 
koná ve spolupráci s Pražským literárním 
domem autorů německého jazyka. V něm-
čině se simultánním tlumočením do češtiny. 
Vstup volný

úterý 22. 3. v 19 h:
Deník Rivky Lipszycové. Slavnostní před-
stavení českého překladu deníku Rivky 
Lipszycové, který právě vychází v naklada-
telství Práh. Tato mladá polská dívka z orto-
doxní židovské rodiny si deník psala od října 
1943 do dubna 1944 v hrůzných podmín-
kách lodžského ghetta. V té době zde žila již 
tři roky a ztratila oba rodiče. Deník nalezla 
po osvobození osvětimského vyhlazovacího 
tábora lékařka Rudé armády, v jejíž pozůsta-
losti byl v roce 1992 objeven a po více než 
dvaceti letech se v roce 2014 ve Spojených 
státech dočkal i svého prvního vydání. 
Knihu představí její český nakladatel Mar-
tin Vopěnka a redaktorka, literární histo-
rička Kateřina Dejmalová. Ukázky z knihy 
přednesou studentky Lauderových škol. 
Večerem provází Pavel Štingl, ředitel 
Památníku ticha Bubny a autor několika fil-
mových dokumentů zabývajících se temati-
kou šoa. Vstup volný

středa 30. 3. v 18.30 h:
Hnědé srdce Evropy? Hrozí našemu regi-
onu fašizace? Přichází po dvaceti pěti letech 
svobody do střední Evropy období autoritář-
ských režimů nebo režimů s fašizujícími 
tendencemi? Hrozí podobný vývoj i České 
republice? Jak na politické změny ve střední 
Evropě reaguje EU? Nad těmito otázkami se 
budou zamýšlet přední čeští novináři a poli-
tičtí komentátoři Petruška Šustrová, Mar-
tin Ehl a Jakub Klepal, ředitel Nadace 
Forum 2000. Moderuje politická analytička 
Irena Kalhousová. Vstup volný.

Auditorium OVK ŽMP,

Maiselova 15, 3. patro:

středa 2. 3. v 18 h:
Turecko od A do Z. Přednáška Jana Neu-
bauera se za doprovodu bohatého audiovi-
zuálního materiálu zaměří na zásadní kapi-
toly z dramatických dějin Turecka. Řeč bude 
o turecké náboženské mapě, arménské geno-
cidě, problematice kurdské menšiny, tamější 
významné židovské komunitě, ale také 
o bezprostřední turecké současnosti, kterou 
citelně poznamenává geografická blízkost 
Islámského státu. Vstupné 30 Kč

úterý 8. 3. v 18 h:
Bojovníci od Sokolova. Premiéra stejno-
jmenného dokumentárního filmu režiséra 
a scénáristy Olivera Maliny Morgensterna 
o československé jednotce v SSSR za 2. 
světové války, která se 8. 3. 1943 poprvé 
zapojila do bojů na straně protihitlerovské 
koalice v bitvě u Sokolova. V jednotce byla 
tehdy více než třetina židovských bojovníků, 
kteří utekli před Hitlerem z okupovaného 
Československa, nebo přišli během formo-
vání jednotky ze sovětských gulagů. Po 
filmu bude následovat beseda s režisérem, 

O. Malinou Morgensternem, historikem 
Miroslavem Brožem a autorkou námětu 
Bedřiškou Kopoldovou. Vstup volný

čtvrtek 10. 3. v 18 h:
„Lid z Judy“ aneb Židé na rovníku. 
Výstava fotografií Ivany Yael Brunner – 
Nepalové, mapujících život domorodé 
židovské komunity v Ugandě známé pod 
lugandským jménem Abayudaya, „lid 
z Judy“. Komunita počala svoji historii 
zhruba před sto lety, kdy příznivci generála 
Semeie Kakungula učinili středobodem 
svého života nařízení hebrejské bible 
a o několik let později se začali řídit zákony 
rabínského judaismu. Vstup volný

neděle 13. 3. 2016 ve 14 h:
Nedělní program pro děti a jejich rodiče – 
Lvíček Arje vyrábí oponu pro synagogu. 
Lvíček Arje vám bude vyprávět o celé řadě 
textilií, které najdeme v synagogách. Navá-
žeme na starou tradici a každý z vás si vyrobí 
jednu synagogální oponu. Prohlídka: Staro-
nová synagoga. Jednotné vstupné 50 Kč

čtvrtek 31. 3. v 18 h:
Židovské motivy v českém hraném filmu. 
Třetí díl z filmového cyklu Alice Aronové 
se věnuje protektorátnímu antisemitismu 
a filmu Jan Cimbura (1941), ale i pováleč-
nému filmu reflektujícímu téma holocaustu. 
Zejména se zaměří na prvotinu Alfréda 
Radoka Daleká cesta z roku 1948, která byla 
pro komunistický režim natolik neúnosná, 
že se dočkala své oficiální premiéry až 
v roce 1997. Projekce: Daleká cesta (1948, 
108 min), režie Alfréd Radok. Vstup volný

Výstava v prostorách OVK:
„Lid z Judy“ aneb Židé na rovníku. 
Výstava fotografií Ivany Yael Brunner – 
Nepalové Od 11. 3. do 14. 4. 2016. Po–čt 
12–16 h, pá 10–12 h, během večerních pro-
gramů a po domluvě.

pobočka Brno:

třída Kapitána Jaroše 3, 
602 00 Brno, 
tel. 544 509 651, 544 509 652

úterý 1. 3. v 18 h:
Nansenova nadace – nečekaná záchrana 
ze severu – vernisáž výstavy. Mezi Židy 
z Československa, kteří díky Nansenově 
nadaci našli přechodné útočiště v Norsku 
a měli to štěstí, že přežili útrapy druhé svě-
tové války, byli např. pozdější významní 
norští psychiatři Leo Eitinger a Berthold 
Grünfeld, americký lékař Edgar Brichta či 
architekt Otto Eisler. Na vernisáži promluví 
autorka textů Eva Dohnálková, skladby na 
violoncello zahraje Jan Škrdlík. Vstup volný
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čtvrtek 17. 3. v 18 h:
Významní židovští pěvci brněnské opery. 
Přednáška prof. Václava Věžníka, jedné 
z nejvýznamnějších osobností české operní 
režie druhé poloviny 20. století, seznámí 
s osobnostmi účinkujícími v brněnské české 
opeře v letech 1884 až 1945. Vstupné 30 Kč 

neděle 20. 3. v 10,30 h:
Vesele na Purim! Během této dílny děti 
společně se svými rodiči oslaví nejveselejší 
židovský svátek Purim. Vyslechnou příběh 
o krásné královně Ester a proradném vezí-
rovi Hamanovi a vyrobí si karnevalové 
masky. Dílna pro rodiče s dětmi od 5 let se 
uskuteční v sále Turistického a informač-
ního centra ŽOB na židovském hřbitově 
v Brně-Židenicích. Vstupné 30 Kč

úterý 22. 3. v 18 h:
Na Sever. Dokumentární devadesátiminu-
tový film představuje příběh skupiny čes-
kých židovských dětí, které odjely v říjnu 
1939 z Prahy do Dánska. Bez rodičů, uči-
telů, dospělých. Strávily spolu čtyři roky 
v Dánsku a jen díky tomu se jim podařilo 
přežít a začít nový život. Po sedmdesáti 
letech od svého odjezdu se rozhodly vyprá-
vět svůj příběh. Film přijede uvést autorka 
námětu, novinářka Judita Matyášová. 
Vstupné 30 Kč

úterý 29. 3. v 18 h:
Jak často se svět vymkne z kloubů... – 
uvedení prozaických textů židovských 
autorů. Maturitní ročník studentů brněnské 
konzervatoře připravil pod pedagogickým 
vedením prof. Marianny Štěpitové-Klaučo 

texty z tvorby E. Wiesela (Noc), N. Gordi-
merové (Ti, co se rodí pro radovánky věčné) 
a E. Kishona (Rapsodie v bílé, Americká 
kariéra). Účinkují: Simona Benáčková, 
Kateřina Marie Fialová, Štěpán Gajdoš, 
Veronika Gazdová, Marek Hurák a Jan 
Šťava. Vstupné 30 Kč

čtvrtek 31. 3. v 19,30 h:
V klubu Leitnerka, Leitnerova 2: Dětský 
sbor Brno. Dětský sbor Brno uvede v diva-
delní podobě vybrané skladby z hudebního 
cyklu Karla Reinera Květovaný kůň ze stej-
nojmenné sbírky Norberta Frýda a Tři heb-
rejské chlapecké sbory od Viktora Ullmanna. 
Sbormistryně Valeria Maťašová, režie David 
Kříž. Program se koná ve spolupráci s kul-
turním zařízením Brno-střed jako vzpo-
mínka na tzv. terezínský rodinný tábor 
v Osvětimi-Březince, kde v noci z 8. na 9. 
března 1944 došlo k největší masové vraždě 
československých občanů v době druhé svě-
tové války. Vstupné 50 Kč

Celý březen můžete v sále OVK Brno zhléd-
nout výstavu Nansenova nadace – neče-
kaná záchrana ze severu. Ve třicátých 
a čtyřicátých letech 20. století zaplavila celý 
svět vlna uprchlíků, kteří se zoufale snažili 
dostat do bezpečí. Významnou roli sehrály 
mezilidská solidarita a pomoc, které šly 
mimo oficiální cesty kvót a programových 
prohlášení. Jednou z organizací, které pomá-
haly Židům dostat se ze zemí, kde jim hro-
zilo nebezpečí, byla Nansenova nadace 
(norsky Nansenhjelpen). Výstava je pří-
stupná ve dnech programových akcí a po 
předchozí telefonické domluvě. Vstup volný

Filmový klub Bejt simcha zve 
své členy na promítání 

izraelského filmu

Medúzy
(Meduzot)

úterý 1. března od 18 h
Výběrové knihkupectví, 
Bubenečská 10, Praha 6

Film bude promítán
hebrejsky s českými titulky.

Vstup je zdarma, 
útratu si platí každý sám.

Židovská obec v Praze zve:

Káva o čtvrté
kavárna od 15 h, zahájení programu v 15.30 h

středa 17. 2. 2016
prof. MUDr. Luboslav Stárka, DrSc.

nestor české endokrinologie
• u zrodu Endokrinologického ústavu • od chemie k medicíně 

• endemická struma • ztluštělé krky gotických madon 
• kretén: nejzávažnější projev endemické hypofunkce štítné žlázy 

• hormonální doping • vzorec „lásky“: C8H11N • endokrinologie stárnutí

čtvrtek 25. 2. 2016
Alexander Tomský

politolog, filozof a překladatel

nové téma na březen a duben:
„Ženy nám to řeknou“

8. 3. 2016: prof. Jana Roithová, PhD., Univerzita Karlova, Katedra 
organické chemie. 16. 3. 2016: Mgr. Zora Hesová, Náboženská hnutí 

a sekularismus. 6. 4. 2016: prof. PhDr. Olga Lomová, CSc., 
sinoložka, Ústav Dálného východu FF UK. 12. 4. 2016: RNDr. Taťána 

Míková, absolventka jaderné i matematicko-fyzikální fakulty UK 
není pouze „rosnička“ ČT. 

Připravil Honza Neubauer, jan@neub.ch, 
tel.: 602 364 682, twitter: @neubJan

Pořad se koná za finanční podpory Magistrátu hl. města Prahy

Mezinárodní seminář 
izraelských tanců 

v Brně 
4. – 6. března 2016

V Brně se opět bude tančit! Začátečníci i pokročilí 
tanečníci, pod vedením renomovaných učitelů 
z Izraele Boaze Cohena a Gidiho Eika. Přihlášky 
a dotazy na e-mailu: macholbrno@seznam.cz.

Vstupné: 750 Kč – celý seminář / pátek: 350 Kč / pátek a sobota: 650 Kč 
/ sobota: 500 Kč / sobota a neděle: 650 Kč / neděle: 350 Kč / studenti 20% 
sleva / děti do 15 let zdarma / senioři: vstupné dobrovolné. Vstupné na 
doprovodný program pro účastníky semináře je dobrovolné, Vstupné na 
jednotlivé lekce tanců je 150 Kč. Společná šabatová večeře v restauraci 
Stern (Hilleho 1, Brno), konzumace individuálně.
Poplatek pošlete na bankovní účet č.: 8220271001/5500, vedený 
u Raiffeisenbank, a. s., do zprávy pro příjemce: MACHOL BRNO, vaše 
jméno, variabilní symbol: vaše datum narození. IBAN: 
CZ8855000000008220271001, SWIFT: RZBCCZPP. Zahraniční platby 
možno po domluvě uhradit v hotovosti na místě.
Ubytování možné za 100 Kč na osobu a den ve třídě gymnázia, vlastní 
spacák a karimatka nutné.

Maskil_unor_2016 n.indd   19 12.2.16   10:48



Anat Hoffman se zapsala kon  cem 
ledna do historie izraelského státu. 

Samozřejmě s pomocí mnoha spolupra-
covníků, podpory ze zahraničí i zájmu 
Natana Šaranského, šéfa Sochnutu 
(Jewish Agency – Židovské agentury). 
Anat Hoffmann pracuje pro IRAC, Israel 
Religious Action Center (Izraelské cent-
rum náboženské akce), prominentní 
organizaci pro ochranu občanských 
a lidských práv, která je součástí reform-
ního hnutí v Izraeli. Anat Hoffaman 
zasílá pravidelně zprávy, které poukazují 
na ožehavé problémy i bolestné události, 
kterých není uchráněna žádná demokra-
cie, ani v Izraeli. Úsilí o větší spravedl-
nost a stálou citlivost k potřebám těch, 
kteří nepatří k mainstream společnosti, 
je neúnavným tématem tikkun olam, 
nápravy světa a společnosti, ve které 
žijeme. Moc doporučuji přihlásit se 
k zasílání těchto pravidelných e-mailo-
vých zpráv na www.irac.org.

Poslední e-mail v nás vyvolal neče-
kaný úžas, velkou radost a je důvodem 
k oslavě: současná izraelská vláda (kdo 
by to od ní a v tomto okamžiku očeká-
val) dovolila, aby se u Kotel (Ha-kotel 
ha-ma´aravi, Západní zdi či Zdi nářků), 
otevřela egalitární sekce, ve které se 
budou moci ženy a muži dohromady 
účastnit společné tefila (modlitby nebo 
bohoslužby, která je však vždy i službou 
pro nás). Doposud byl Kotel pod kontro-
lou rabinátu, který odvážné rozhodnutí 
vlády ani nyní neschvaluje, stejně jako 
mnozí kolem. Pro nás je to však velký 
úspěch a uznání obrovského úsilí, které 
začalo vlastně už před několika desít-
kami let. Připomeňme si, že ještě před 
rokem byla Anat Hoffmann odvedena 
a zatčena policií, protože přišla ke Kotel 
se svým egalitárním minjanem, při kte-
rém ženy chtěly číst z Tóry. Málokdo 
tehdy věřil, že by se situace mohla brzo 
změnit. Ale jak řekl izraelský exprezi-
dent Šimon Peres: „Kdo nevěří na 
zázraky, není realista.“

Rovnoprávnost žen je jedním z pilířů 
reformního židovství, i když nás histo-

ricky překvapí, že mnohé automatické 
projevy rovnoprávnosti žen nevyšly 
poprvé odsud. První synagoga, která 
umožnila společné sezení mužů a žen, 
nebyla reformní synagoga v Americe, 

ale již předtím synagoga v Teplicích, 
kterou vedl konzervativní rabín Zacha-
rias Frankl v letech 1831–1836. Dívky 
slaví ve svých dvanácti letech v našich 
synagogách bat micva a čtou z Tóry. 
Poprvé se tak nestalo v reformní syna-
goze, ale roku 1922 uspořádal pro svou 
dceru bat micva rabín Mordechaj Kap-
lan, který je spojován s tzv. rekonstruk-
tivním chápáním židovské tradice, 
zastoupené především v USA. První 
ženou ordinovanou na rabínku nebyla 
Sally Priesand v Americe roku 1972, ale 
Regina Jonas v Berlíně již roku 1935. 
Liberálně smýšlející rabín Leo Baeck se 
k této smicha, rabínské ordinaci, nechtěl 
znát, tak to se pro ni rozhodl rabín Max 
Dienemann. Dnes jsou rabínky v progre-
sivním židovství zcela běžné, jak to 
dokazuje příběh o malém děvčeti, které 
poprvé navštívilo jinou synagogu než tu, 
ve které vyrostlo, přistoupilo k tamnímu 
rabínovi a otevřeně mu sdělilo: „Já jsem 
nevěděla, že i muži mohou být rabíny.“

Již v červnu 2015 mě příjemně pře-
kvapila zpráva, že má bývalá učitelka 
Talmudu na institutu Pardes v Jeruza-
lémě, Meesh Hammer-Kossoy, byla na 
Har´el Bet Midrash, jedné z tradičních 
talmudských škol, v rámci moderní orto-

doxie ordinována na rabínku. To jenom 
dokazuje bonmot, který občas pronesu. 
„Jaký je rozdíl mezi ortodoxním a pro-
gresivním židovstvím? Sto let.“ Na 
jedné straně nás to povzbuzuje v našem 
chápání židovské tradice a její aplikaci 
na naši současnost, na druhé straně také 
zavazuje k hlubšímu zájmu, jak vzhle-
dem ke členství v kehila (židovské obci), 
tak k účasti na chagim (svátcích) a zájmu 
o společné či individuální talmud tora 
(studium tradičních textů). V tomto 
smyslu bychom měli vnímat i radost 
z opravdu revolučního rozhodnutí izra-
elské vlády, které umožnilo progresiv-
nímu i konzervativnímu židovství podle 
vlastních představ a ambicí být součástí 
historického a pro mnohé i duchovního 
místa Kotel.

Snad se můžeme těšit na další úspě-
chy v příštích letech, kterým budou 

bohužel předcházet mnohé boje, půtky 
a rozepře. Ale jak zpíváme v birkat ha-
mazon (požehnání po jídle): ha-zorim 
be-dim´a, be-rina jik´coru – ti, kdo sejí 
v slzách, budou sklízet v radosti.

◗ Rabín Tomáš Kučera, Mnichov

Známý obrázek z podzimu 2012: předsedkyně 
skupiny Women of the Wall a aktivistka IRAC 
Anat Hoffman byla u Západní zdi zatčena izrael-
skou policií za modlitbu ženského minjanu 
s Tórou, tfilin a tality.

Prostranství u Západní zdi nebylo vždy rozdě-
leno na mužskou a ženskou část. Snímek z roku 
1875 i novoroční přání z roku 1911 jasně uka-
zují muže i ženy modlící se společně.
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Společně u Západní  zdi
Koncem ledna došlo k přelomovému rozhodnutí izraelské vlády ohledně úpravy pro-
stranství u jeruzalémské Západní zdi tak, aby zde byly umožněny společné modlitby 
mužů a žen. Zamyšlení na toto téma pro naše čtenáře připravil rabín Tomáš Kučera. 
(red.)

Únorová Diskuze v Maislovce

Téma: Dvojí exil aneb český Žid doma a v cizině.

Hosté: novinář Petr Brod a politolog Alexander Tomský

Moderuje:  Jan Fingerland, komentátor Českého rozhlasu

Datum: úterý 23. 2. 2016 v 18 h, Maiselova 18, přízemí
Zveme vás na únorovou Diskuzi v Maislovce. Budeme se zabývat tím, jak se 
žilo českým Židům, kteří se během komunismu rozhodli opustit 
Československo.

Izraelská moře:
Na pláži v zemi 
zaslíbené. 
26. února, 19.00 h, 
Langhans – Centrum 
člověka v tísni, Praha

První letošní přednáška z cyklu Ulpan uvádí... 
se bude věnovat izraelským mořím. Poodhalí specifika 
přímořského obyvatelstva, jeho radosti i úskalí 
a nahlédne do života Izraelců spjatých s mořem. Před-
nášející Lior Behar se zaměří také na praktické 
stránky námořnictví. Přednášku doplní série fotografií 
z různých míst Izraele.
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