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Staré české přísloví říká: Jak na Nový 
rok, tak po celý rok. Tuto myšlenku 
přijímáme i my, Židé. Proto je též uži-
tečné vzít si příklad z Davida, pro ně-
hož bylo zcela přirozené nedat zlému 
pudu – šanci, aby v jeho duši vyvolal 
zlobu a vztek. Pokud se vyvarujeme 
zloby a vzteku až do konce našich 
svátků, tak s Boží pomocí máme na-
ději, že i po celý rok 5774 naše duše 
nepoznají tyto zbytečné a duchu i tělu 
škodlivé vlastnosti a pocity.

rabín Daniel Mayer

Proto jsem před tímto svátkem Roš 
ha-šana nechal zřídit Azarat Jisrael, 
dočasnou platformu u Západní zdi, 
kde mohou být vykonávány pluralis-
tické, egalitární a progresivní boho-
služby. Platforma o rozloze téměř pět 
se metrů čtverečních je již přístupná 
veřejnosti a pojme najednou až 450 
lidí. To je historický moment. Poprvé 
od osvobození Zdi v roce 1967 se zde 
všichni Židé mohou modlit svobodně 
a důstojně.

Naftali Benet

Vzpomínky pamětníků tak z Hirsche 
stvořily asexuálního celibátníka. My 
postmoderní lidé, kteří jsme ztratili dů-
věru v úřední válečný dějepis, se však 
budeme právem ptát, bylo-li tomu tak. 
Život nás totiž naučil nedůvěřivě skep-
tické obezřetnosti. Mnohokrát se už 
lidé shodli na něčem, co se časem ne-
potvrdilo. Co když se kolektivní mínění 
kolem Hirsche semklo ve falešnou jed-
notu, aby stvořilo novodobý mýtus?

Martin Skořepa

Účastníci sedmého reformního šaba-
tonu si mimo jiné prohlédli město (na 
fotce nahoře před bývalou židovskou 
branou) nebo soutěžili v přesvědčo-
vání chazarského chána o tom, který 
směr judaismu je nejlepší – na fotce 
dole „chasidé“ představují své ra-
dostné pojetí náboženství

(foto: archív Bejt Simcha)
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Jubilejní 
REFORMNÍ ŠABATON
v OlOMOuci  (čtěte na str. 20)
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Sukot slavíme na památku toho, že nás 
Hospodin po odchodu z Egypta čtyřicet 

let přechovával ve stáncích, v sukot během 
našeho putování Sinajskou pouští. Stánek 
byl dočasný příbytek postavený z proutí  
a pokrytý palmovými či jinými větvemi. 
Suka poskytovala našim předkům stín, místo 
pro odpočinek a i pro přijímání hostů. Jednou 
z významných micvot, kterou se učíme od 
Abrahama (Gn 18,1-8), je přijímání hostů – 

. Sukot je opravdu dobou, kdy 
můžeme naše přátele a známé pozvat do suky 
na sváteční seudu – pohoštění a „pochlu-
bit se“ její výzdobou. Dávná tradice hovoří  
o tom, že během sedmi dnů Sukot každý ve-
čer postupně navštěvují náš stánek vzácní 
hosté, aramejsky zvaní ušpizin, aby nám po-
žehnali. Jsou to duše praotců našeho národa: 
Abrahama, Izáka, Jákoba, Josefa, Mojžíše, 
Árona a Davida. Každý z těchto otců židov-
ského lidu poznal, co obnáší putování do cizí 
země, kde ne vždy byl život lehký. Abraham 
odešel ze své vlasti, z rodného města Uru, 
aby se vydal do kenaánské země, kterou mu 
a jeho potomkům Bůh zaslíbil. Abrahamův 
syn Izák putoval na území Pelištejců. Jeho 
syn Jákob musel uprchnout před Ezauem do 
Cháranu, ke svému strýci Lábanovi. Jákobův 
syn Josef byl svými bratry prodán cizincům 
a ti jej prodali v Egyptě jako otroka Potífa-
rovi. Mojžíš, vůdce židovského lidu, který 
ho vyvedl z egyptského otroctví, putoval 
čtyřicet let Sinajskou pouští, podobně jako 
jeho starší bratr Áron, zakladatel kněžského 
rodu. Také izraelský král David musel utéct 
do země Pelištejců před králem Saulem, který 
jej pronásledoval. Je obyčej, že v suce máme 
stůl a židle, abychom mohli pronést požeh-
nání při vyplnění micvy sedět ve stánku –  
” „. Kromě toho máme jednu vol-
nou židli právě pro vzácné nebeské hosty, pro 
ušpizin, a na ni klademe svaté knihy. Každý 
večer před začátkem sváteční hostiny postup-
ně zveme zvláštní přímluvou ušpizin do naší 
suky. Tato tradice nám též připomíná, že je 
vhodné zvát nejen nebeské hosty, ale kromě 
blízkých a přátel především chudé a osamo-
cené souvěrce, abychom vyplnili Boží přiká-
zání „Při své slavnosti se budeš radovat ty...  
i bezdomovec, sirotek a vdova, kteří žijí v tvých 

branách“ (Dt 16,14). Právě o Vysokých svát-
cích, včetně Sukot, jsme povinni klást důraz 
na sociální aspekty obsažené ve svaté Tóře. 
Vždyť v chazara bi tšuva, v pokání a v ná-
vratu k Bohu je také obsažena naše povinnost 
dávat cedaku, tj. finančně podporovat chudé, 
vdovy a sirotky, kteří jsou sociálně nejslabší 
a nejzranitelnější vrstvou společnosti. Egypt-
ský židovský filozof Filón Alexandrijský  
(1. stol. o. l.) ve svém díle Alegorický výklad 
posvátných zákonů uvádí, že suka-stánek 
nám připomíná období, kdy naši předci žili 
v sukot, v dočasných příbytcích. Z toho též 
vyplývá i ponaučení sociální: bohatý člověk 
nesmí zapomenout na dobu, kdy byl chudý. 
Významný a všemi vážený nemá zapomenout 
na dobu, kdy byl člověkem prostým a bezvý-
znamným. V době míru jsme povinni myslet 
i na nebezpečí války. Člověk, který vyměnil 
pohodlí svého bytu za pobyt ve stánku, se tak 
učí být skromným a spokojit se s málem.
Od Sukot v antice se přenesme na Ukrajinu 
18. století, do doby, kdy tam žil a působil 
rabi Jisrael ben Eliezer, zvaný Baal Šem 
Tov (1698–1760), zakladatel novodobého 
chasidského hnutí.

Baal Šem Tov měl ve zvyku na zahájení kaž- 
dého nového měsíce, o Roš chodeš, pořádat 
se svými chasidy a žáky slavnostní hostinu. 
Na hostině se však Baal Šem Tov tvářil velmi 
vážně a ani když se ho žáci snažili alespoň 
trochu rozveselit, jejich úsilí nevedlo k úspě-
chu. Baal Šem Tov se stále tvářil velmi váž-
ně. Tu však do Baal Šemova domu vstoupil 
vesnický Žid David. V tu chvíli byl Baal Šem 
Tov jako vyměněný. Celý se radostí rozzá-
řil, vstal a Davida vřele přivítal, uvolnil mu 
místo vedle sebe a dokonce mu dal kousek 
své chaly. Přítomní Baal Šem Tovovi žáci se 
podivovali nad tím, že oni, chevraja kadiša, 
nebyli schopni svému Mistru pozvednout ná-
ladu a hle, co se nepodařilo jim, podařilo se 
prostému chudému vesnickému Židovi.
Když Baal Šem Tov viděl jejich zvědavé  
a nechápající pohledy, poslal Davida pro 
něco mimo dům, a když ten odešel z místnos-
ti, objasnil jim svou náhlou proměnu takto: 
„David si velmi těžce vydělává na skromné 
živobytí. Během celého roku šetřil groš ke 
groši, aby si před svátkem Sukot mohl kou-
pit výjimečně krásný etrog a tak co nejlépe 
vyplnit micvu o arbaat haminim. Když se  

ROzpROSTři NAd NáMi 
STáNEk MÍRu A vzájEMNéhO 
pOROzuMěNÍ MEzi lidMi
Ve středu večer, 15. tišri (18. září), zahajujeme náš sedmidenní svátek Sukot – Svátek stán-
ků, který zakončíme také ve středu večer, 21. tišri (25. září), posledním sedmým dnem, kte-
rý nazýváme Hošana raba. Sukot je posledním z tzv. tří poutních svátků (Pesach, Šavuot, 
Sukot), kdy v době existence Chrámu konali Židé pouť –  do Jeruzaléma a přinášeli 
obětní dary Hospodinu.

➤
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židovský rok

JAK ZÍSKÁVAT MASKIL?
a)  v elektronické podobě
 na www.maskil.cz
b)  v tištěné podobě za cenu poštovné-

ho a balného; pošlete, prosím svoji žá-
dost na adresu Bejt Simcha, Maiselova 4,  
110 00 Praha 1, telefon: 724 027 929,  
e-mail: redakce.maskil@maskil.cz; výše 
poštovného a balného je v ČR minimál-
ně 250 Kč ročně; uvedený obnos nám 
laskavě zašlete složenkou nebo na ban-
kovní účet číslo: 86-8959560207/0100 
u Komerční banky, variabilní symbol je 
88888 (5x8), v popisu platby uveďte, pro-
sím, své jméno. 

program Bejt Simcha
září/říjen 2013

PRAVIDELNÉ AKCE

Bejt Simcha

Maiselova 4, 110 00 Praha 1
Telefon: 724 027 929

E-mail: kehila@bejtsimcha.cz
Web: www.bejtsimcha.cz

ivrit – hodiny hebrejštiny 
pro pokročilé 

každé úterý od 18.30 h 

pro středně pokročilé
ve čtvrtek od 18 h

pro mírně pokročilé
ve čtvrtek od 19.30 h

Úvod do judaismu 
každé úterý od 19.45 h

kabalat šabat 
každý pátek od 18 h

David vrátil z města, kde překrásný a drahý 
etrog koupil, přivítala jej doma rozčilená žena 
slovy: „Nemáme peníze na to nejnutnější, co 
potřebujeme, a ty jsi utratil všechny naše pe-
níze za etrog?!“ Tak křičela ve vzteku na Da-
vida jeho žena. Jak byla rozčilená a vzteky se 
téměř neovládala, vzala etrog a kousla do jeho 
stopky, čímž učinila celý etrog nezpůsobilým 
k bohoslužebným účelům. Tak Davidovo 
celoroční snažení, pachtění a střádání přišlo 
vniveč, avšak on se na svou ženu za to, co mu 
udělala, ani neobořil ani nerozhněval. David 
si jen v duchu řekl: „Asi si nezasloužím tak 
nádherný etrog. Copak obyčejný Žid jako já 
potřebuje tak nádherný etrog?“
Baal Šem Tov shrnul své objasnění slovy: 
„Od dob, kdy Abraham měl obětovat svého 
syna Izáka, nebylo tak velké zkoušky, kterou 
by Žid musel podstoupit, proto jsem s tak 
velkou radostí Davida přivítal.“ Tento příběh 
nám připomíná velice důležitou věc. Totiž 
že se člověk nesmí nechat zlým pudem – 

 (jecer ha-ra) vyprovokovat k hně-
vu, byť by z jeho hlediska byl oprávněný. 
Vždyť právě období mezi Roš ha-šana, Jom 
kipurem a až do konce svátku Sukot je pro 
naši budoucnost rozhodujícím. Je to doba, 
kdy Hospodin zvažuje naše činy, jichž jsme 

se dopustili zvláště ve vztahu k našim bliž-
ním, tj. jak jsme plnili přikázání Tóry týkají-
cí se mezilidských vztahů čili „micvot bejnó 
le-chaveró“. Zde již nestačí pouze vyjádření 
upřímné lítosti nad svými činy a vážný úmy-
sl do budoucna nehřešit, jak je to u hříchů, 
jichž jsme se dopustili vůči Hospodinu a kte-
ré Jom kipur zahlazuje. Ve složitosti mezi-
lidských vztahů mnohdy učiníme pod vlivem 
zloby a vzteku věci, kterých pak litujeme, ale 
nevíme, jak je napravit. Jedinou nápravou 
je náhrada škody, kterou jsme svým zlob-
ným jednáním způsobili našemu bližnímu 
a pokorně jej poprosit o odpuštění. Právě 
v případech, kdy se jedná o zlepšení mezi-
lidských vztahů, máme možnost nápravy až 
do konce svátku Sukot. Staré české přísloví 
říká: Jak na Nový rok, tak po celý rok. Tuto 
myšlenku přijímáme i my, Židé. Proto je též 
užitečné vzít si příklad z Davida, pro něhož 
bylo zcela přirozené nedat zlému pudu – 

 – šanci, aby v jeho duši vyvolal 
zlobu a vztek. Pokud se vyvarujeme zloby  
a vzteku až do konce našich svátků, tak 
s Boží pomocí máme naději, že i po celý rok 
5774 naše duše nepoznají tyto zbytečné a du-
chu i tělu škodlivé vlastnosti a pocity.

 Rabín Daniel Mayer

➤

středa 25. září
od 18.30 hodin

SpOlEčNá OSlAvA 
A vEčERNÍ 

BOhOSlužBA 
NA závěR SváTku 

SukOT
DSP Hagibor, 

Vinohradská 100, Praha 10

Pražská židovská obec vás 
srdečně zve na poslední 

koncert z cyklu varhanních 
koncertů v Jeruzalémské 

synagoze v roce 2013

2. 10. 2013 od 18 h

jOSEF kŠicA 
varhany: 

–	 	César	Franc	(1822–1890):	Preludium,	
fuga	a	variace	op.	18

–	 	Bedřich	Antonín	Wiedermann	(1883–
1951):	Elegie	(1934)

–	 	Louis	Lewandowski	(1821–1894):	
Synagogální	melodie	op.	47	

	 1.	Sch´mone	esre,	
	 2.	Moderato	–	Asse	l´maan	sch´mech,	
	 3.	Socharti	loch,	
	 4.	W´jeesoju,	
	 5.	Onu	towau
–	 	Josef	Kšica	(1952):	Improvizace	na	

hebrejskou	melodii	Mime	Komo	a.	d.	
Kedduschah	v.	Sal.	Sulzer

–	 	Gustav	Mahler	(1860–1911):	Adagio	
z	IX.	Symfonie

–	 	Felix	Mendelssohn	–	Bartholdy	
	 (1809–1847):	Preludium	a	fuga	
	 c	moll	Op.	37

Vstupné dobrovolné

Židovská slečna hledá 
nezadaného přítele 
k trvalému vztahu:

studuji jazyky a sportovně létám po evropě. 
Jsem vysoká 160 cm, vážím 55 kg, zdravá. 

mám dlouhé kaštanové vlasy do pasu. 
kontakt - eva: dynamicspeed@seznam.cz.
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Téměř tři roky jezdilo pár lidí na návště-
vy do Natálčiny rodiny a snažili se po-

máhat. Kromě jiných psychiatr Peter Pöthe, 
psycholog Přemysl Mikoláš, zmocněnec ro-
diny před soudem Markus Pape, Fedor Gál, 
Milena Tučná… Neboť anonymní státní in-
stituce umí uchopit problém jen anonymně. 
Tito dobří lidé si byli současně vědomi, že 
útok na Natálku je útokem proti nám všem.

Soudní maraton
Za 13 měsíců od této události, 11. května 
2010, stanuli čtyři pachatelé před soudem. 
Podle právní kvalifikace se dopustili rasově 
motivovaného pokusu o vraždu a poškozo-
vání cizí věci. Útok byl naplánován k uctění 
120. výročí narození Adolfa Hitlera. Čtve-
řice si po několikatýdenním plánování při-
pravila tři zápalné lahve dle návodu z inter-
netu (např. http://riotpoint.wordpress.com/
category/rady-navody/) a 19. dubna 2009  
v noci na dům zaútočila. Muži si zamaskovali 
obličeje. Postavili se každý k jednomu oknu  
a naráz do domu vhodili zapálené lahve.
Domovní prohlídka u pachatelů zabavila stov-
ky předmětů s nacistickou a neonacistickou 
tematikou: „Nic koncentrovanějšího a roz-
sáhlejšího si neumím představit. Našel jsem 
tam úplně všechno, co má s neonacismem 
co do činění – ohromný záběr hudební scény 
nebo přihlášení se ke gerilovým formám boje. 
To je na škále nebezpečnosti nejhorší,“ řekl 
JUDr. Michal Mazel, respektovaný expert na 
politický extremismus. „Znaky rasové ne-
snášenlivosti, symboliku a argumentaci cha-
rakteristickou pro moderní neonacismus, má 
devadesát procent zabavených předmětů.“

Výjimečné tresty
Rozsudek byl vynesen 20. října 2010. Soud 
činu obžalovaných rozuměl tak, že se na 
žhářském útoku předem domluvili, předem 
jej dlouhodobě připravovali a na místě na-
házeli zápalné láhve do místnosti, kde spaly 
mimo jiné čtyři malé děti. Obžalovaní patřili 
prokazatelně k aktivním severomoravským 
neonacistům, kteří propagovali neonacis-
tickou ideologii a hlásili se k rasismu. Soud 
odsoudil pachatele k výjimečným trestům za 

pokus o vraždu a poškození cizí věci, všichni 
obžalovaní byli uznání vinnými. David Va-
culík, Jaromír Lukeš a Ivo Müller byli od-
souzeni na 22 let, dosud netrestaný Václav 
Cojocaru na 20 let. Všichni musí uhradit 
škodu, zdravotní pojišťovně 7 449 359 Kč, 
další peníze otci popálené Natálky Pavlu 
Kudrikovi.

Trojici Vaculík, Müller a Lukeš vyšší tresty 
soud uložil především proto, že akci spo-
lečně dlouhodobě plánovali a připravovali, 
místo společné cesty na neonacistickou de-
monstraci v Čechách. Ta se jim zdála příliš 
nákladná, a tak vymysleli jiný a zábavnější 
program. Všichni tři byli v minulosti už sou-
zeni za násilné zločiny či propagaci nacismu.

35 měsíců s Natálkou
čtyři roky po vítkovském útoku

Všichni tento příběh známe z médií. V dubnu uplynuly čtyři roky, co několik českých nácků 
zapálilo ve městě Vítkov na Opavsku pomocí tří zápalných lahví domek obývaný devíti-
člennou romskou rodinou:
Žhářský útok ve Vítkově se odehrál v noci z 18. na 19. dubna 2009. Následkem požáru byli 
zraněni tři lidé, kteří v té době pobývali v budově. Nejvážněji dvouletá Natálie, utrpěla 
život ohrožující popáleniny třetího a čtvrtého stupně na 77 % těla.

Natálka v nemocnici v roce 2009… …a v roce 2012

natálie kudriková *13. 6. 2007
Natálka utrpěla rozsáhlé popáleniny při žhářském útoku na dům romské rodiny ve Vítkově. 
Bude mít trvalé zdravotní následky, fyzické i psychické. Byly jí necelé dva roky, když na 
postel, kde spala, dopadla zápalná láhev. 77 % spáleného těla, měsíce v kómatu a umělém 
spánku, desítky těžkých operací. Přežila. Byl to záměrný a promyšlený útok. Útok na domác-
nost, kde žila nic netušící rodina, včetně čtyř malých holčiček. Před smrtí ji zachránili lékaři, 
ale také láska rodičů, sester a lidí kolem. Po mnoha měsících v nemocnici se Natálka učila vše 
od začátku – chodit, mluvit, smát se. 
Lékaři Natálku udržovali tři měsíce v umělém spánku a dávali jí jen dvacetiprocentní šanci na 
přežití. „Tak malé dítě s tak rozsáhlým zraněním u nás v republice ještě nepřežilo,“ konstato-
val zástupce primářky ostravského popáleninového centra MUDr. Michal Kadlčík.
V nemocnici strávila souvisle osm měsíců. Absolvovala stovky narkóz. Podstoupila 19 vel-
kých operací, jedenáctkrát transplantace kůže. Bylo nutno odstranit spálenou kůži, nahradit ji 
kůží umělou, tu nahradit po etapách kůží vlastní. Každý den hodinové převazy.
Natálce chybí malíček na pravé ruce, na levé další dva prsty. Skoro dva roky musela nosit 
dlahy a ortézy, na noze i na rukou. V poslední době jí upravili jizvu na krku, která omezovala 
v pohybu, rekonstruovali čtyři prsty a předloktí pravé ruky. V budoucnu ji čeká mnoho dalších 
operací a dlouhá a bolestivá rehabilitace.
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Řekli při procesu
Advokát Pavel Pěnkava, obhájce Jaromíra 
Lukeše:
„Před soudem nestojí vrazi. Nejde o besti-
ální vrahy útočící ve jménu neonacismu, ale 
spíše skupinu mladíků, kteří nebyli schopni 
domyslet následky svého činu.“

Jaromír Lukeš (odnětí svobody na 22 let):
„Celé mi to připomíná doby, kdy byly na 
hranicích upalovány čarodějnice, aniž by 
byla prokázána jejich vina. Když se na nás 
podíváte a nad vším pozorně zapřemýšlíte, 
ptám se: Vidíte bestiální vrahy, kteří chtě-

téma

➤
li vyvraždit celou rodinu včetně malých  
dětí? Nebo vidíte kluky, kteří prostě uděla-
li velkou chybu, na kterou doplácí hodně 
lidí?“

Markus Pape, zmocněnec Pavla Kudrika 
a Natálky:
„Jako hlavní terč si vybírali nejslabší a bez-
branné členy společnosti včetně jejich dětí, 
což ještě více prokazuje zákeřnost jejich  
počínání.“

Ivo Müller (odnětí svobody na 22 let): 
„Chtěl jsem jen někam patřit.“

Státní zástupkyně Brigita Bilíková:
„Je zřejmé, že udělali vše pro to, aby obyva-
telé domu na místě uhořeli.“
„Je to čin výjimečný právě proto, že byl po-
výšen na formu ideologického boje.“

JUDr. Ladislav Myšák, obhájce Václava 
Cojocarua:
„Rozsudek nepovažuji za nic míň než sociál-
ní popravu... Vůči právní kvalifikaci poško-
zování cizí věci jsem nikdy nic nenamítal, ale 
s pokusem trestného činu vraždy nesouhla-
sím. Jednání mého klienta má všechny znaky 
nedbalostního ublížení na zdraví..., kdy jde 
o trestní sazbu do dvou let.“

„Líbila se mi ta móda. Bundy, které nosili,“ 
hájil se Václav Cojocaru. (odnětí svobody na 
20 let)

Jak to vidí český mainstream
Podle obhájců obžalovaných byl dům, na 
který zaútočili, ve špatném stavu, měl pro-
padlou střechu a vytlučená okna. Obžalova-
ní se prý domnívali, že zapalují neobydlený 
sklad kradeného zboží. Obhájci byli pře-
svědčení, že chlapci z nějakých smolných 
příčin spáchali obecné ohrožení či ublížení 
na zdraví. To nelze popřít a zaslouží si za to 
trest nejméně dvouletý, možná i vyšší. Soud 
pod tlakem veřejnosti (asi jako v padesátých 
letech) spáchal na chlapcích sociální popra-
vu. tento názor s obhájci sdílí i valná část 
české veřejnosti.

Místo závěru
Pachatelé, pro někoho hodní hoši, pro mě 
rasoví vrazi, šli na Cikány z ideových po-
hnutek. Ani z osobní nenávisti (neznali 
své oběti), ani ze ziskuchtivosti (nic jim 
nevzali). Měli velký idealistický motiv: 
lepší společnost. Podle nich, podle jejich 
přesvědčení, podle jejich světového názo-
ru by svět bez Cikánů byl lepší, krásnější 
a šťastnější.
Lidské dějiny, i ty nejmodernější, jsou ide-
alistického vraždění ze světonázorových 
důvodů plné. Dvacáté století se stalo po-
dobného běsnění přímo královnou. Vraždění 
se mu ale neříkalo – to slovo je příliš hrubé  
a vulgární. Nevystihuje duchovní příčinu 
vraždění a neodlišuje vraždu z ideových 
pohnutek od vraždy sprosté. Ideovému vraž-
dění ve dvacátém století se říkalo „konečné 
řešení“, později „zostřování třídního boje“. 
Z těchto kořenů je mnohými vnímán i proces 
s vítkovskými žháři. Proto má tak rozporupl-
né interpretace – také tu „o chlapcích, kteří 
to popletli“.
A přijďte na Kávu o čtvrté, bude tam i Fedor 
Gál. Přijďte se podívat na film a nebojte se – 
„je velmi jednoduchý“. (viz pozvánka na str. 6)

 Jan neubauer
Foto: miroslav Švolík

Jaromír lukeš *24. 1. 1984
Dlouholetý příznivec krajní pravice. S kon-
takty na neonacistický Národní odpor i Au-
tonomní nacionalisty, účast na akcích pořá-
daných Dělnickou stranou. Lukeš byl hlavou 
skupiny, vybral romský dům k likvidaci. 
Během útoku čekal v autě, protože lokalitu 
znal a mohl ostatní z místa rychle odvézt.  
U soudu nevypovídal.

david vaculík *27. 9. 1984
Vazby na ultrapravicové skupiny. V letech 
2007 a 2008 poslal na konto Dělnické strany 
sponzorský dar, celkem tisíc korun. Dělnické 
straně pomáhal pořádat mítinky. Na „akci“ 
ve Vítkově půjčil automobil. Na místě byl 
jedním z vrhačů zápalných lahví. U soudu 
odmítl vypovídat.

ivo müller *18. 10. 1985
V červenci 2006 byl pořadatelem demon-
strace ultrapravicového Národního odporu 
v Bruntále. S Vaculíkem a Cojocaru se zná 
od základní školy. Byl dalším vrhačem zá-
palných lahví. U soudu tvrdil, že nevěděl, že 
v domku někdo bydlí.

václav Cojocaru *23. 2. 1988
K neonacistům se přidal, protože se mu údajně 
líbil styl oblékání. Sbíral věci s válečnou te-
matikou. Ve Vítkově hodil jednu ze zápalných 
lahví. U soudu přiznal, že na sraz s ostatními 
měl přinést benzin, zapalovač a láhev, ale tvr-
dil, že netušil, kam jedou a co budou dělat.
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K á v a  o  č t v r t é :
Fedor Gál a projekce fi lmu „35 měsíců s Natálkou“

o jednom zločinu, o malé natálce a lidech kolem
středa 2. října 2013 v 15.30 h

Špatně snáším psychicky náročné projekty, ve kterých tvůrci prvoplánově hrají na city. V závěru čeká číslo konta, kam je nutno přispět. 
Dokument Fedora Gála a Martina Hanzlíčka do této kategorie nepatří. Na plátně se střídají různé osoby, různé názory a různá místa. 

Žádné drastické scény, žádné citové prefabrikáty.
Autoři na 26. festivalu českých fi lmů v Plzni jej uvedli větou: „Ničeho se nebojte, je to velmi jednoduchý fi lm.“

Připravil a moderuje: Honza Neubauer (jan@neub.ch, 602 364 682)

Pojďte senátoři, kongresmané, 
poslechněte volání.
Nestůjte na prahu, 
nestůjte v cestě.
Protože ten, kdo stojí v cestě, 
přijde k úhoně.
Venku je bitva, 
zuřivá bitva.
Brzy vám rozrazí okna 
a otřese vašimi zdmi.
Neboť časy se mění.

Ano, bitva o Zeď v Jeru-
zalémě (Západní zeď –

Kotel) je zřejmě nejviditelněj-
ším příkladem změn, k nimž 
dochází v izraelské společnosti 
v otázkách defi nování nábožen-
ského a sekulárního, uznávání 
rabínů nebo role diaspory jako 
partnera, který pomáhá formovat náboženské 
struktury židovského státu. Rok 5774 velmi 
pravděpodobně přinese změny ve způsobu, ja-
kým stále více Izraelců praktikuje judaismus. 
Změny, které bychom si v roce 1964, kdy Dylan 
napsal svoji píseň, nedokázali ani představit.
Již téměř 25 let pořádá organizace s názvem 
Women of the Wall (WOW, „Ženy Zdi“) setkání 
u Západní zdi (Kotel) – každý roš chodeš (první 
den hebrejského měsíce) se zde ženy scházejí, 
aby se společně modlily a četly Tóru. Provoz 
u Zdi se řídí stávajícím izraelským zákonem 
a soudními rozhodnutími, které od roku 1981 
zakazují vykonávání náboženských obřadů, 
které nejsou „v souladu s místními zvyklostmi“ 
(tedy myšleno ortodoxními místními zvyklost-
mi). Proto nesměly WOW nosit talit nebo číst 
z Tóry, a to ani v ženské části prostranství před 
Zdí. Místo toho byly nuceny přesunout své 
modlitby na místo, které je poněkud stranou 

čASY SE MěNÍ 
Když Bob Dylan (vlastním jménem Robert Zimmerman) psal tato slova své populární 
písně, která vyšla v roce 1964, měl na mysli Ameriku šedesátých let a dramatické změny, 
s nimiž se v těch bouřlivých dobách vyrovnávali staří i mladí. V mnoha ohledech se 
však tato slova dokonale hodí k současnému stavu věcí v Izraeli, pokud jde o vztah 
mezi státem a náboženstvím. Podívejme se na Dylanova slova ve světle událostí právě 
skončeného roku 5773 (2012–2013): 

Zdi, k tzv. Robinsonovu oblouku (Robinson´s 
Arch), a kde se mohly modlit bez vnucených 
ortodoxních omezení, číst z Tóry a nosit talit.
To vše se změnilo 11. dubna 2013, kdy bylo pět 
ženy z WOW zatčeno za to, že na sobě měly 
v průběhu modlitebního setkání na roš chodeš 
talit. Když byly předvedeny před jeruzalémský 
městský soud, rozhodla soudkyně Sharon Lar-
ry-Bavly, že jejich zatčení bylo neoprávněné, 
neboť ženy svým chováním nezpůsobily naru-
šení veřejného pořádku. Proti tomuto rozhod-
nutí se odvolala izraelská policie, ale soudce 
Moše Sobel, který odvolacímu jednání před-
sedal, potvrdil rozhodnutí městského soudu, 
že nošení talitu nebo provádění náboženských 
rituálů, které nejsou v souladu s ortodoxními 
zvyklostmi, nezakládá důvod pro zatýkání žen.
Zajímavé je, že soudce Sobel založil svůj vý-
rok, že „místní zvyklosti“ neznamenají automa-
ticky ortodoxní praxi, na písemných posudcích 

soudců Nejvyššího soudu 
z předchozích případů. Napří-
klad soudce Šlomo Levin při 
jednom z předchozích případů 
uvedl, že „výraz ‚místní zvyk-
losti‘ nemusí být nutně in-
terpretován specifi cky podle 
židovského zákona nebo sou-
časného stavu“. Podle soudce 
Levina „bylo vždy v povaze 
zvyků, že se v čase měnily, 
a v tomto kontextu by měl být 
dát průchod pluralistickému 
a tolerantnímu přístupu k ná-
zorům a zvykům jiných“. 
Jako by soudce Sobel přímo 
citoval Dylana – časy se mění, 
a je nutné, aby to naši volení 
a jmenovaní lídři uznali.
Tyto soudní výnosy položily 

právní základ pro obšírný plán změn, se kte-
rým přišel předseda Židovské agentury Natan 
Šaranský, jehož izraelský premiér Benjamin 
Netanjahu požádal, aby navrhl kompromis-
ní řešení, které by umožnilo ženám z WOW 
volný přístup ke Zdi. Šaranského plán počí-
tá s vybudováním další sekce na prostranství 
před Západní zdí, na jejím jižním konci – sekce 
„o stejné ploše a výšce jako má severní část 
modlitební prostranství“, která by byla určena 
pro egalitární modlitbu, kde by se mohli společ-
ně modlit muži a ženy. Podle zpráv v médiích 
by měl být tento prostor součástí jednotného 
komplexu Západní zdi, k němuž by byl jeden 
společný vchod pro všechny.
Atmosféra změn, která v uplynulém roce za-
vládla v otázkách vztahu náboženství a státu, 
se však neomezuje na specifi ckou otázku Wo-
men of the Wall. V květnu 2013 oznámil úřad 
vrchního státního zástupce, že Ministerstvo pro 

Tato novoroční pohlednice z roku 1911 zachycuje prostranství před Západní zdí, které, jak je 
z obrázku patrné, nebylo tehdy rozděleno na mužskou a ženskou část. Dočkáme se dnes opět 
společných modliteb?

➤
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Jen několik dní před Vysokými svátky zaslal 
izraelský ministr pro otázky diaspory Nafta-
li Benet osobní dopis komunitám reformního 
a konzervativního judaismu na celém světě. 
Ministr Benet zde hovoří o vybudování mo-
derní platformy u Robinsonova oblouku pro 
ne-ortodoxní modlitby, kde by se mohli společ-
ně modlit muži a ženy. I když jsme uprostřed 
složitých jednání s izraelskou vládou, vidíme 
tento dopis jako významný krok ke vzájemné 
důvěře mezi oběma stranami. Ministr Benet se 
zde hlásí k Šaranského plánu a uznává význam 
dialogu mezi všemi směry judaismu.
Vnímáme, že je velmi důležité, když ministr 
pro otázky diaspory a lídr Národní náboženské 
strany přímo oslovuje reformní a konzervativ-
ní hnutí s úmyslem vést s nimi seriózní dialog 
o sporných otázkách.
Naše hnutí v Izraeli a ve světě bude pokračovat 
ve svém úsilí o podporu pluralismu a rovnos-
ti všech směrů judaismu v Izraeli, a rozhodně 
přijmeme výzvu ministra Beneta k rozhovorům 
o skutečnostech, které naše hnutí považuje za 
znepokojující.

Šaj Pinto, viceprezident a výkonný ředitel 
Světové unie progresivního judaismu (WUPJ)

Rabi Gilad Kariv, výkonný ředitel Izraelského 
hnutí progresivního judaismu (IMPJ)

izrael

„Všechen lid projde před Tebou jako jedno 
stádo.“
Příští týden, až se Židé na celém světě shromáž-
dí k novoročním modlitbám, budeme recitovat 
tato slova dojemného pijutu U-netane tokef.
Jak modlitba říká, nepocházíme z různých stád. 
Bez ohledu na to, kdo jsme a v co věříme, bu-
deme všichni – židovský národ spolu s celým 
lidstvem – stát společně před Všemohoucím.
Roš ha-šana není jen časem soudu, ale rovněž 
časem refl exe. Proto jsem před tímto svátkem 
Roš ha-šana nechal zřídit Azarat Jisrael, dočas-
nou platformu u Západní zdi, kde mohou být 
vykonávány pluralistické, egalitární a progre-
sivní bohoslužby.
Platforma o rozloze téměř pět se metrů čtve-
rečních je již přístupná veřejnosti a pojme 
najednou až 450 lidí. To je historický mo-
ment. Poprvé od osvobození Zdi v roce 1967 
se zde všichni Židé mohou modlit svobodně 
a důstojně.
Vidím to jako příležitost otevřít novou stránku 
vztahů mezi Izraelem a diasporou a vyzývám 
vás tímto, abyste se ke mně připojili a abychom 
se společně snažili řešit naše rozpory a rozdíl-
nosti, abychom je nechali za sebou a posunuli 
se kupředu jako jediný a sjednocený lid.
To je totiž přesně to, co Západní zeď – Kotel – 
symbolizuje. Tento pozůstatek Chrámové hory 
patří všem Židům ze všech koutů, bez ohledu 
na to, v co věří nebo jak své náboženství prak-
tikují. To, co se před dvěma tisíci lety stalo se 
židovským Chrámem, by pro nás dnes mělo být 

varováním. I když jsou mezi námi rozdíly, mu-
síme se společně snažit o jejich smíření a mít 
stále na paměti, že jsme jeden národ.
Uvědomuji si, že dočasná platforma není doko-
nalým řešením. Nicméně s vyhlídkou k Roš ha-
-šana jsem cítil potřebu okamžitého řešení, aby 
se u Zdi mohli o svátcích modlit všichni Židé.
Je důležité zdůraznit, že nová platforma je jen 
dočasná, a že se i nadále budu podílet na úsi-
lí naší vlády o prosazení „Šaranského plánu“, 
stejně jako budu pokračovat v dialogu s před-
staviteli všech náboženských směrů a skupin ži-
dovského národa. Mým hlavním cílem je zlep-
šení vztahů mezi Izraelem a všemi diasporními 
komunitami. Přijměte, prosím, tento dopis jako 
pozvání a vězte, že se na mě můžete kdykoliv 
obrátit, pokud se v budoucnu setkáte s problé-
my či potížemi.
To je však jen začátek. Ve chvílích, kdy tento 
dopis čtete, můj úřad společně s dalšími vlád-
ními institucemi pracuje na nové strategické 
iniciativě, jejímž cílem je zlepšení vztahů mezi 
Izraelem a diasporou a vyhledání nových oblas-
tí možné spolupráce.
Spojme v předvečer Nového roku naše ruce 
a sjednoťme se jako jeden národ, abychom do-
kázali naplnit naši historickou úlohu být svět-
lem národů.
Dovolte mi popřát vám a vašim rodinám rok na-
plněný mírem, zdravím a prosperitou. Šana tova!

 naftali Benet, izraelský ministr pro otázky 
Jeruzaléma a diaspory

překlad: kateřina Weberová

náboženské záležitosti poprvé povolí, aby re-
formní a konzervativní rabíni sloužili jako 
ofi ciální obecní rabíni. Toto nové ustanovení, 
pokud bude skutečně aplikováno v praxi, by 
zvrátilo dlouho zavedenou praxi, podle níž pou-
ze ortodoxní rabíni (muži) mohli sloužit jako 
státem jmenovaní obecní rabíni.
Toto rozhodnutí bylo uvedeno nedávným úspě-
chem petice z roku 2005, kterou podalo k Nej-
vyššímu soudu Israel Religious Action Center 
(IRAC, Centrum pro izraelskou náboženskou 
akci), napojené na reformní hnutí, a v níž žáda-
lo, aby bylo obecnímu zastupitelstvu v Gezeru 
povoleno platit reformní rabínku Miri Gold, 
která působí v místním kibucu, stejně tak jako 
platí ortodoxní rabíny.
Jedno je zřejmé. Pro stále větší počet Izraelců 
již není přijatelný starý způsob řešení vztahů 
mezi státem a náboženstvím. Výsledky veřej-
ného průzkumu, který provedl Izraelský ústav 
pro demokracii a zveřejnil je v nejnovějším vy-
dání Indexu izraelské demokracie z roku 2013, 
ukazují zajímavý obrázek. Podle odpovědí 854 
respondentů, kteří by měli představovat repre-
zentativní vzorek dospělé židovské izraelské 
populace, se 7,1 procenta izraelských Židů de-
fi nuje jako reformní nebo konzervativní. V od-

povědi na otázku: „Cítíte se jako příslušník 
některé z denominací judaismu a pokud ano, 
tak které?“, uvedlo 3,9 procent respondentů, 
že patří k reformnímu judaismu, 3,2 procent ke 
konzervativnímu a 26,5 procent se hlásí k juda-
ismu konzervativnímu.
Ačkoliv se tato čísla mohou zdát poměrně 
skromná, pokud je přepočítáme na reálná čís-
la, dostanou jiný rozměr. Znamenají, že téměř 
400 tisíc izraelských Židů cítí příslušnost k li-
berálnímu, ne-ortodoxnímu judaismu. Jak si 
tito Izraelci budou více a více zvykat na nábo-
ženský pluralismus ve svém životě a jak budou 
jejich děti zažívat další náboženské obřady 
a oslavy v reformním a konzervativním pro-
středí, izraelská občanská politika projde nepo-
chybně změnou. Omezování náboženské svo-
body a pluralismu bude stále méně tolerováno. 
Pomalu, ale jistě se časy mění.
Pozdvižení, které způsobily Women of the 
Wall, mělo snad ještě větší dopad na Židy 
v diaspoře než v Izraeli. Tlak, který vyvinu-
li diasporní Židé, včetně lídrů reformního 
a konzervativního hnutí, na premiéra Benjamina 
Netanjahua, se ukázal jako poměrně elektivní. 
A tak, stejně jako měnící se podmínky v Izraeli, 
i vliv diasporních Židů na izraelskou politiku 

v otázkách vztahu státu a náboženství hraje vý-
znamnou úlohu ve vytváření atmosféry přízni-
vé pro změny.
Právě nyní je správná doba, kdy by měli pro-
gresivní Židé na celém světě, včetně České 
republiky, dát najevo svůj zájem a vyjádřit, že 
chtějí, aby byl v Izraeli uznáván náboženský 
pluralismus a aby měli všichni Izraelci svobo-
du vykonávat náboženskou praxi podle svého 
vlastního „místního zvyku“. Časy se skutečně 
mění, pokud jde o boj za práva progresivní-
ho judaismu v Izraeli. Jak více a více Izraelců 
začíná chápat význam svobody náboženské-
ho vyjádření a jak se více a více ozývají Židé 
z diaspory, máme dobrý důvod věřit, že nový 
židovský rok 5774 přinese další pokrok v ob-
lasti náboženského pluralismu v židovském 
státě.
Slovy Boba Dylana: „Ten, kdo je nyní outside-
rem, nakonec zvítězí, neboť časy se mění.“
Nechť jsme všichni zapsáni a zapečetěni do 
Knihy života. Přeji vám dobrý rok.

 rabín Joel oseran
viceprezident pro mezinárodní rozvoj, světová unie 

progresivního judaismu (WupJ)
překlad: kateřina Weberová 

dopis Naftaliho Beneta reformním obcím

➤
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Sol Hachuel, zvaná Svatá Sulejka, naroze-
na v Tangeru roku 1817 a popravena ve 

Fezu v sedmnácti letech, roku 1834.
Na židovském hřbitově ve Fezu vedle hro-
bů dvou rabínů Jehudy ben Attara a Avnera  
ha-Carfatiho je hrob mladé dívky, která zemře-
la mučednickou smrtí  (al kiduš 
ha-šem) – pro posvěcení jména Nejvyššího. 
Rabínská tradice uvádí, že nad těmito třemi 
hroby se neustále vznáší Šechina – Božská pří-
tomnost. Po generace se též traduje, že kdo se 
pomodlil u hrobu Svaté Sulejky, toho modlitby 
a prosby se vyplnily. Taktéž prý mnoho těžce 
nemocných, kteří přišli nebo byli přineseni 
k hrobu svaté Sulejky a tam se za ně příbuzní 
pomodlili, zázračně se uzdravili. Sulejka byla 
nejmladší dcerou Chajima a Simchy Hachuel. 
Byla překrásnou a zároveň velmi zbožnou, dob-
rosrdečnou a cudnou dívkou, která téměř nevy-
cházela na ulici, v duchu slov Žalmu 45,14: 
„Všechna sláva královské dcery je uvnitř – 

ˮ. Legenda uvádí, že 
její krása poblouznila hlavu synovi bohatého 
muslimského souseda rodiny Hachuel. Ten řekl 
otci, že se neožení s jinou dívkou než se Sulej-
kou. Problém byl samozřejmě v tom, že Sulejka 
byla Židovka a on muslim. Otec onoho mladíka 
přišel k rodičům Sulejky a řekl jim výhružným 
tónem, že pokud jejich dcera nepřijme islám, 
aby se mohla vdát za jeho syna, bude to mít 
pro celou jejich rodinu velice špatné následky. 
Sulejčiny rodiče věděli, že jejich soused své vý-
hružky myslí vážně, a proto Sulejku schovali 
v domě svých přátel. Netrvalo dlouho a přišli 
vojáci s příkazem od místodržícího zatknout 
jejich dceru. Otec jim řekl, že Sulejka utekla 
z domu a nemají o ní zprávy. Vojáci prohledali 
celý dům a Sulejku nenašli. Místo toho odvedli 
její matku jako rukojmí do doby, než se najde 
dcera. Když se zpráva o zatčení matky dostala 
k Sulejce, rozhodla se dobrovolně vydat do ru-
kou místodržícího, aby matku propusili. Sulej-
ku pak předvedli před soud, kde ji onen bohatý 
soused obvinil, že podle všech zákonů přijala 
islám a stala se tak muslimkou. Poté však od 
islámu odpadla a vrátila se k židovství. Z hle-
diska islámu to je velký hřích, který se trestá 
smrtí. Buď se Sulejka vrátí k islámu, nebo bude 
popravena. Dívka s mladickou odvahou odvě-
tila soudcům, že islám nikdy nepřijala, že byla  
a zůstane navždy Židovkou. Nakonec ji odsou-
dili k smrti mečem a převezli do hlavního měs-
ta Fezu, kde měl král Abderrahmán podepsat  

V této části si přiblížíme několik zajímavých a významných osobností 19. století, které měly 
vliv na duchovní život marockých Židů, ať již v Maroku samotném nebo později v Izraeli.

➤

MAROčTÍ židé
3. část, osobnosti

rozsudek smrti a tam měla být posléze poprave-
na. Jeden z princů, který dívku viděl, se ji snažil 
přesvědčit, aby přijala islám a vdala se za něj. 

Sliboval jí, že se jí dostane královských poct 
a že jí neodmítne nic, co si bude přát. Sulejka 
odvětila princi, že na světě není tolik zlata, pe-
něz, poct a moci, které by vyvážily víru v Boha 
Pravdy a v jeho svaté Učení – Tóru. Když princ 
viděl, že slovy a sliby Sulejku nepřesvědčí, ne-
chal zavolat rabína Fezu, aby s dívkou promlu-
vil a přesvědčil ji k přijetí islámu. Stařičkého 
rabína přivedli do vězení, kde byla Sulejka. 
Rabín jí sdělil, že maročtí Židé jsou ve velkém 
nebezpečí a ona, podobně jako kdysi královna 
Ester, může svým sňatkem s královským sy-
nem toto nebezpečí zažehnat. Sulejka odvětila 
učenci, že má pravdu, ale nikdo, ani samotný 
Achašveroš nechtěl po Ester, aby zradila svou 
víru, nemluvě to tom, že král zpočátku ani ne-
věděl, že Ester je Židovkou. Nepomohly ani 
rabínovy úpěnlivé prosby a ani opětné princovo 
naléhání. Sulejka odmítla přijmout islám a tak 
byl její osud zpečetěn. Tolik krásná a smutná 
legenda. Pravda může být však mnohem proza-
ičtější. U Sulejky byla v Tangeru velmi blízká 
přítelkyně, bigotní muslimka Tahra de Mas‘udi, 
která tvrdila, že se jí podařilo přesvědčit Sulej-
ku, aby konvertovala k islámu. Více již nebylo 
třeba. Sulejka mohla poté stokrát prohlašovat, 
že slova Tahry jsou pustým výmyslem a že ona 
se muslimkou nikdy nestala. Místodržící nechal 
Sulejku zatknout a soud ji obvinil z odpadlictví. 
Šaría považuje odpadlictví od islámu za zločin, 
který se trestá smrtí apostaty. Nešťastná rodina 
Hachuel požádala dokonce zástupce španělské-
ho konzula v Maroku Dona José Rica o pomoc. 
Don José se snažil pomoci, ale jeho úsilí vy-
znělo naprázdno, dívku se nepodařilo zachránit. 
Již roku 1837 napsal Eugenio María Romero 
oslavné dílo o životě a smrti Sol-Sulejky pod 
názvem El Martirio de la Jóven Hachuel, ó, 
La Heroína Hebrea (Mučednictví mladé dívky 
Hachuel, aneb židovská hrdinka), které vydal 
v Gibraltaru a o rok později se jeho kniha do-
čkala i druhého vydání v Madridu.

Rabín Jicchak Ben Walid 
Narodil se roku 1777 v Tetuánu a stal se důstoj-
ným pokračovatelem rodinné tradice učenců. 
Své nadání a neobyčejnou znalost Tóry proká-
zal ještě jako dítě do bar micvy. Početná rodina 
Ben Walid žila velmi chudě a situace se ještě 
zhoršila, když zemřel otec rodiny, rabi Šem 
Tov. Po jeho smrti se musela o rodinu posta-
rat jeho vdova. Jednou, když v domě nebylo 
ani pár měďáků ke koupi chleba a děti měly 

Abir Jakob (1806–1880)

Rabín Jicchak Ben Walid (1777–1870)
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hlad, Jicchakova matka byla nucena prodat šest 
svazků Mišny, z nichž se učil její zesnulý muž. 
Jicchak viděl, s jak těžkým srdcem matka tyto 
vzácné knihy prodává, a řekl si, že je musí od-
koupit zpět. Tak se i stalo, Jicchak šetřil každý 
vydělaný peníz a časem se mu opravdu podařilo 
prodané knihy koupit zpět. V osmnácti letech se 
oženil, ale žena po porodu prvorozeného syna 
brzy zemřela, takže zůstal s malým synem sám. 
Po několika letech se oženil podruhé se Sim-
chou Vidal Bibas, která mu postupně porodila 
deset dětí. Celá rodina čítala nyní třináct duší  
a žila ve velmi skromných poměrech. Rabín 
Ben Walid se živil jako písař a jako představe-
ný synagogy. Obraceli se na něj všichni, kte-
ří potřebovali objasnit Tóru, Talmud či různé 
halachické problémy. Rabín Jicchak byl též 
velkým znalcem židovské mystiky. Jicchak 
Ben Walid byl známý svou skromností, a přes-
tože byl chudý, odmítal jakékoliv úřady, které 
mu mnozí vysoce postavení a bohatí souvěrci 
nabízeli. Ze skromnosti také odmítl nabídku 
tetuánských Židů, aby se stal rabínem města. 
Když však na něj představitelé obce nepřesta-
li naléhat, raději odjel s rodinou na Gibraltar. 
I tam však tetuánští Židé vyslali posly, kteří 
přesvědčovali rabi Jicchaka, aby se vrátil a stal 
se rabínem Tetuánu. Ben Walid nakonec jejich 
naléhání vyslyšel a vrátil se do svého rodného 
města, kde pak se svou příslovečnou skromnos-
tí sloužil své obci dalších čtyřicet let. Osvědčil 
se nejen jako opravdový duchovní pastýř svého 
lidu, ale i jako osobnost se silným sociálním 
cítěním, což se projevovalo štědrou hmotnou 
podporou chudých, sirotků a zvláště pak vdov. 
Ve své dvoudílné sbírce responsí „Va-jomer 
Jicchak“ (posmrtně vydány v Livornu, roku 
1876) uvádí, že představitelé obce mohou sta-
novit různá ustanovení platná pro všechny čle-
ny obce, ale pouze tehdy, pokud byla většinou 
shodně přijata.
Tradice uvádí, že rabi Jicchak měl hůl, která 
se v jeho rodině „dědila“ z pokolení na poko-
lení. Hůl mu pomáhala při chůzi, ale vypráví 
se také, že měla zázračnou moc a rabi Jicchak 
dokázal jejím prostřednictvím vyléčit ty, jimž 
lékaři nemohli pomoci. Před svou smrtí rabi 
Jicchak vyslovil přání, aby při jeho pohřbu 
kromě titulů „rabín a dajan“ další čestné tiuly 
neuváděli. Svým synům, kteří budou pokračo-
vat v jeho započatém díle, kladl na srdce, aby 
též pokračovali v konání skutků milosrdenství. 
Rabín Jicchak Ben Walid zemřel v pátek večer, 
na erev šabat, 8. dne měsíce druhého adaru roku 
5630 (11. března 1870).

Rabín Jicchak Abuhacira, zvaný Abir 
Jakob (Silný Jákobův, viz Gn 49,24) 
Narodil se roku 1806 v marockém městě Ta-
filalt. Pocházel z významné rabínské rodiny 
Abuhacira. Jeho předkové i potomci v Maroku 
a později v Izraeli byli významnými duchov-
ními vůdci a halachickými autoritami svých 
obcí. Rabín Jicchak byl vynikajícím znalcem 

Tóry, Talmudu a židovské mystiky a sloužil své 
obci v Tafilaltu jako její duchovní představitel, 
halachická autorita a vynikající kazatel. Jeho 
láska k zemi Izraele byla tak veliká, že se pět-
krát pokoušel odejít do Svaté země, ale vždy 
jej tafilaltští souvěrci uprosili, aby je neopouštěl  

a zůstal nadále jejich rabínem. Pošesté, roku 
1879 se však vydal na dlouhou cestu přes Al-
žírsko, Lýbii a Egypt do Erec Jisrael. Bohužel, 
jeho celoživotní touha se mu nesplnila. V egypt-
ském městě Damanhur (v deltě řeky Nilu,  
160 km severozápadně od Káhiry) náhle one-

mocněl a 20. tevetu 5640 (4. ledna 1880) ze-
mřel. Stalo se již tradicí, že během posledních 
třiceti let, až do tzv. arabského jara, stovky Židů 
a Izraelců ve výroční den úmrtí Abir Jákoba na-
vštěvovali jeho hrobku v Damanhuru.
Abir Jakob mnoho cestoval po Maroku a na-
vštěvoval místní obce. Abuhacira si na své cesty 
nebral mnoho věcí. Vše, tj. tefilin, talit, peníze 
a hlavně své rukopisné poznámky a komentáře 
k Tóře či talmudickým pasážím, které běžně 
nazýváme „chidušej Tora“, měl ve své moš-
ně. Jednou přišel do městečka Sachura a uby-
toval se v domě jakéhosi souvěrce. Zakrátko 
mu však někdo mošnu ukradl. Co trápilo Abir 
Jakoba, nebyly ani tak peníze v ní schované, 
ale všechny jeho rukopisy, které v ní měl. Jeho 
hostitel se nabídl, že uspořádá peněžní sbírku 
mezi tamnějšími Židy, aby rabínovi nahradil 
ukradené peníze, ale omlouval se, že ukrade-
né rukopisy nemůže svému vzácnému hostu 
nahradit. Abir Jakob svého hostitele utěšoval: 
„Bůh vyslyšel mou prosebnou modlitbu. Pokud 
se mé komentáře a poznámky shodují s učením 
Tóry a jsou pravdivé a původní, tak se najdou 
a budou publikovány. Pokud ne, tak zmizí ze 
světa. Teď, když mi je ukradli, je to důkaz, že 
nebyly opravdu dobré, a tudíž zmizely ze světa, 
proto se pro ně netrap.“ Jak tak dále rozmlou-
vali, náhle bylo slyšet klepání na dveře. Když 
majitel domu řekl „vstupte“, vešli do místnosti 
čtyři cizí muži a v ruce jednoho z nich byla ra-
bínova mošna. Hostitel se rozjařil radostí a ten 
ze zlodějů, který držel v ruce rabínovu moš-
nu, ji Abir Jakobovi položil k nohám. Všichni 
čtyři zloději plakali a prosili rabi Abuhaciru  
o odpuštění. On jejich výlevy omluv máchnu-
tím ruky zastavil a řekl jim, ať mu odpoví na 
dvě otázky: „Proč jste mi nejdříve ukradli mou 
mošnu a proč toho teď litujete?“ Vůdce zlodějů 
se ujal odpovědi: „Jsme chudáci a krádežemi se 
živíme. Když jsme viděli tvou naditou mošnu, 
mysleli jsme si, že je plná peněz, že obsahuje 
obrovský poklad, tak jsme se vůbec nerozmýš-
leli a ukradli ji. Potom jsme s ní utekli z města, 
aby nás zde nikdo nepoznal a nechytil. Na cestě 
jsme se dostali až k malé říčce, v níž je po celý 
rok maximálně tak dvacet centimetrů vody. 
Když jsme ji chtěli přebrodit, naráz se v ní voda 
zvedla, že jsme tam uvízli až po krk a začal nás 
unášet divoký proud, sotva jsme se živí dostali 
po velkém úsilí zpět na břeh. Pak jsme nechali 
tvou mošnu na břehu a bez problémů jsme říč-
ku přešli. Znovu jsme se pokusili říčku přejít 
s tvou mošnou a vody se opět nebezpečně zved-
ly a začaly bouřit. Tak jsme pochopili, že vody 
bouří kvůli tvé mošně, a proto jsme ti ji přišli 
vrátit, neboť se stydíme za to, co jsme učinili 
a prosíme tvé odpuštění.“ Abir Jakob podmí-
nil své odpuštění tím, že tito zloději se budou 
upřímně kát ze svých činů, plnit přikázání Tóry, 
stanoví si čas na její pravidelné učení a budou 
podporovat učence a chudé. Tu se opět zloději 
rozplakali, neboť ze všech krádeží jim nezůstal 
ani haléř, jak mohou, sami chudí, podporovat 

První díl responsí r. J. Walida „Vajomer Jicchak“

Hrob svaté Sulejky-Sol na židovském hřbitově ve Fezu
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Davide, letošní léto jsi strávil za 
mořem, ve Spojených státech, 
v jednom z táborů pro reformní 
židovské teenagery. O jaký tábor 
se jednalo?
Kutz Camp, který se nachází ve státě New 
York, na samé hranici s Connecticutem, po-
blíž městečka Warwick, jako vystřiženého 
z jednoho z amerických westernových filmů, 
je místem, na které nikdy životě nezapome-
nete. Strávil jsem zde krásných šest týdnů 
jako lektor kurzu nazvaného Torah Corps, 
v němž jsme společně s jeho účastníky probí-
rali rozličné věci týkající se Tóry, Talmudu, 
židovské historie a filozofie i běžného živo-
ta, hráli jsme i různé soutěže. Téměř každou 
hodinu jsme měli možnost jako návštěvníka 
přivítat některou z rozličných osobností, kte-
ré tábor na pár dní navštívily. Svou přítom-
ností nás poctili rabíni, kantoři a jednou do-
konce i rocková hvězda. Každá hodina byla 
unikátní, vždy jsme se nad naším tématem 
nádherně „pohádali“, abychom se na konci 
poplácali po zádech za houževnatost.

Říkáš, že jsi v táboře učil. Nebylo 
to obtížné s ohledem na jazykovou 
bariéru a jistě nemalý temperament 
amerických teenagerů?
Vůbec ne. Pravdou je, že jsem se svých stu-
dentů dost často ptal na významy frází, které 
se člověk ve škole skutečně nenaučí. Komu-
nikace však byla velmi přirozená, díky ochotě 
ostatních. Pokud se o amerických teenagerech 
říká, že jsou zkažení, rozhodně to neplatí o li-
dech v Kutz Camp. Každý z nich se ke své 
účasti svobodně rozhodl. Pobyt v táboře je 
svým způsobem kavod – čest a často se jedná 
o rodinnou tradici, neboť tábor má již dlou-
hou historii. To je také důvodem naprosto 
nulové šikany a všeobecně přátelského pro-
středí. Například jsem se dozvěděl, že přije-
de nový účastník z Budapešti. Chtěl jsem jej 
v den jeho příjezdu morálně podpořit, jelikož 
jsem se obával, že by mohl být ve stresu z no-
vého prostředí daleko od domova. Patnáctile-
tý chlapec, i když unavený po několikahodi-
nové cestě přes oceán, však ještě tentýž večer 
radostně tančil a zpíval spolu s ostatními.

kuTz cAMp
(ne)obyčejný tábor pro (ne)obyčejné 
reformní židovské děti
David Maxa (23) žije v Praze a studuje judaistiku na Husitské teologické fakultě Univer-
zity Karlovy. Letošní prázdniny mohl díky podpoře World Union for Progressive Judaism  
(Světová unie progresivního judaismu) strávit ve Spojených státech v táboře Kutz Camp.

Cesta do Ameriky vůbec musí být 
pro mladého člověka obrovskou 
životní zkušeností. Co sis z této 
zkušenosti odnesl ty?
Je to svým způsobem cesta za určitou částí 
sebe sama. Mnoho rodin se kvůli cestě do 
„Zlaté země“ rozdělilo. Když jsem se z leta-
dla díval na Sochu svobody, vybavila se mi 
závěrečná pasáž jedné z knih Henryho Ro-
tha, popisující pohnutý život prvních židov-
ských emigrantů do Spojených států: „Je-
dině před usnutím se člověk stále vidí ležet 
na dlažbě, cítí pod sebou dlažební kostky, 
zatímco nad ním se k němu jako černá pěna 
žene neutuchající skvrna dupajících, utíka-
jících nohou, roztrhaných bot, bot nových, 
pahýlovitých, špičatých, zabahněných, vy-
leštěných, zkřivených, zkosených, ukrytých 
pod sukní, pod kalhotami, bot nakupených 
jedna přes druhou i vzájemně prostoupe-
ných, a přesto o nich všech ví, a pociťuje ni-
koli bolest, nikoli strach, ale tu nejpodivněj-
ší radost z vítězství, nejpodivnější smíření. 
Dá se tomu klidně říkat i spánek.“ Nostalgie 
je však záhy přerušena realitou v podobě 
štěkající Maggie, bílého „westíka“, který 
je jakýmsi živým maskotem celého tábora 

a také neúnavným zuřivým plavčíkem ve 
chvíli, kdy všichni během poslední havdaly 
skočili oblečení do bazénu. Snad nejcenněj-
ší zkušeností, kterou jsem si z tábora odnesl, 
jsou právě podobné nezapomenutelné mo-
menty. Pro tento nesnadno popsatelný pocit, 
který je se vzpomínkami na Kutz spojen, 
bych rád užil hebrejského slovního spojení 
z Knihy královské – kol dmamma da’ka – 
hlas ticha. Hlas radosti, štěstí a přátelství, 
který rezonuje ve vašem nitru a naplňuje 
vaše dny smyslem. To, že na konci zjistíte, 
že umíte skvěle anglicky, je „jen“ vedlejší 
produkt.

Jistě máš mnoho krásných 
vzpomínek. Jak bys tábor 
charakterizoval jedním slovem?
Awesome! Toto slangové americké slovo, 
které je přibližně ekvivalentem českého „pa-
rádní“ nebo „fantastický“, uslyšíte v táboře 
mezi teenagery od samého počátku. Pokud 
ho začnete používat také, znamená to, že 
jste zapadli. Pro mnoho z účastníků je tábor 
místem prvních lásek a přátelství, která pře-
trvávají na celý život. I přes sílu komunity, 
ničí individualita není potlačována. Ostatní 

Účastníci letošního Kurz Campu, tábora s téměř padesátiletou historií
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náležel nezapomenutelný zážitek, kdy ke 
mně přišli účastníci mého kurzu, kteří mne 
objímali a plakali, protože se naše cesty už 
rozcházejí. Tehdy jsem pocítil sílu všech přá-
telských vztahů, které jsem v táboře navázal.

Máš i negativní zážitky?
Ano, jeden. Později se z něj však stala grotes-
ka, na kterou rád vzpomínám. Po svém příjez-
du jsem se, unavený a ztrhaný dlouhou cestou, 
ochromený jet-lagem, vydal navštívit toaletu 
v chatce, která se stala na příštích šest týdnů 
mým domovem. Jelikož se tábor nachází na 
území lesů, samozřejmě se zde, i přes veškerý 
komfort moderní civilizace, včetně počítačů 
a internetu, nenachází kanalizace. Po splách-
nutí mé toalety došlo k jejímu ucpání a násled-
nému vytečení veškerého dosavadního obsahu 
jímky na podlahu mé koupelny. Ochromen zá-
pachem, vydal jsem se hledat opraváře Bena, 
svérázného to chlapíka, oblečeného v černém 
tričku s obrovským nápisem „Black Sabbath“ 
a obrázkem pentagramu, který byl doplněn 
Davidovou hvězdou na řetízku visícím na jeho 
krku. Když jsem Bena ve svém zapáchajícím 
příbytku přivítal, šel rovnou na věc. Po pří-
chodu do koupelny zakřičel svým rockerským 
hlasem „nice!“ a vydal se pro svůj speciální 
zvon na čištění toalet. Koketně upřel na toa-
letní mísu svůj zrak a čistící práce doprovázel 
zpěvem písně Harolda Arlena a E. Y. Harburga 
Somewhere Over The Rainbow.

Myslíš, že by se i židovští teenageři 
z České republiky měli možnost 
letního pobytu v Kutz Camp 
zúčastnit?
Dobrou zprávou je, že se tuto možnost, včet-
ně fi nančního uhrazení pobytu i příspěvku 
na letenku, skutečně podařilo rozjednat. 
Všem zájemcům jsem samozřejmě k dispo-
zici a budu velice rád, pokud se mi ozvou. 
O Kutz Campu i dalších věcech se můžeme 
také pobavit v rámci nově zakládané orga-
nizace Netzer Olami Praha. Ta je součástí 
celosvětové organizace Netzer Olami, která 
sdružuje židovské teenagery. V Praze začne 
v nejbližších týdnech fungovat pod záštitou 
Bejt Simcha.

 ptala se miriam Jelínková
Foto: archív davida maxy a kutz Campu

mládež

➤ zajímáte takoví, jací jste. Stále vzpomínám 
na bohoslužby, naplněné nezapomenutelně 
krásnou hudbou a gesty přátelství.

Jak vůbec vypadá běžný denní 
program v táboře?
Ráno je v 8.30 snídaně, po které následuje 
šachrit u jezera. Po jeho skončení se konají 
tzv. „majors“, hlavní programy. Jak už jsem 
zmínil, byl jsem zodpovědný za vedení se-
mináře o Tóře. Kurzů však bylo mnohem 
víc: leadership a sociální akce, songleading, 
výtvarné umění, izraelské tance i Ulpan ha-
-arec. Velmi jsem pak obdivoval lidi, kteří 
zvolili program Mitzvah Corps, kurz práce 
s dětmi s nemocemi autistického spektra. Po 
„majors“ následoval oběd a tzv. „minors“, 
kratší volitelné studijní bloky různého za-
měření. Jednalo se kupříkladu o různé spor-
tovní aktivity, meditace, jógu, tai-či, kurzy 
herectví, tance a hudby, kurz kantilace Tóry, 
židovské fi lozofi e, mystiky a etiky. Po „mi-
nors“ je pak volný program, kdy si každý 
může dělat, co chce nebo si zvolit z pestré 
nabídky aktivit. Otevřen je bazén na plavání, 
jezero pro lodní plavbu, trávník pro spánek. 
Večer jdou všichni na skutečně vynikající 
večeři, po které následuje ma’ariv a večer-
ní program – soutěž, divadelní představení, 
setkání s rabínem, rockový koncert a mno-
ho dalších. Zvláštní příležitostí je pak každý 
šábes, který se nese ve znamení speciálního 
programu. Jednou za pobyt se také koná vý-
let do New York City, spojený s návštěvou 
významných míst a zakončený účastí na jed-
nom z muzikálů na Broadwayi.

Zmínil jsi program Mitzvah Corps. 
Mohl bys přesněji specifi kovat, 
o co se jedná?
Mitzvah Corps je jednak studijní program, 
který mají účastníci možnost absolvovat, jed-
nak forma pobytu na táboře, kde jsou vítány 
i děti postižené autismem či Aspergerovým 
syndromem. Nesmírně obdivuji existenci 
tohoto programu a snad ještě více respektu 
cítím ke svým kolegům, kteří se těmto dětem 
věnovali. Je skutečně ohromující, jak mnoho 
je pro děti trpící těmito „postiženími“ možné 
udělat a jak podstatně jejich stav zlepšit. Sám 
jsem měl v kurzu tři takové chlapce. Když mi 
jeden z nich na začátku kurzu podal váhavě 
ruku, věděl jsem, jak náročná, zodpovědná 
a naplňující moje práce po další týdny bude. 
Setkal jsem se s báječnými lidmi na straně 
kolegů i účastníků. Zapůsobila na mne ze-
jména práce jedné z kolegyň na táboře – bu-
doucí rabínky, která se hodlá věnovat právě 
dětem s poruchami autistického spektra.

Jaký je tvůj nekrásnější zážitek?
Těch je mnoho, ale rád bych zmínil alespoň 
tři. Jedním z nich je můj první ma’ariv u je-
zera, vedený dvěma mladými songleadery – 
Spikem a Debrou. Stále si vybavuji spojení 
neuvěřitelně krásných intimních melodií bo-
hoslužby, západu slunce nad jezerem, něžné-
ho větru ve vlasech a hlasitého kvákání žab. 
Druhým velmi silným zážitkem je chvíle, 
kdy mne jeden z chlapců s autistickým one-
mocněním zavedl ke klavíru a zahrál mi svou 
vlastní skladbu, na jejíž tóny nikdy v životě 
nezapomenu. Poslednímu dni v táboře pak 

David Maxa (vlevo) vedl v Kutz Campu studium Tóry

učence a další chudáky?! Abir Jakob jim stano-
vil přesný rozvrh chazara bi-tšuva a každému 
z nich daroval dínár. Řekl jim, že pokud rozvrh 
dodrží, dodrží dané slovo a již nevztáhnou ruku 
na cizí věc, tak tento dínár každému z nich při-
nese požehnání ve všem, co budou konat, a vel-
mi rychle zbohatnou nejen oni, ale i jejich děti 
a vnuci. Čtyři již bývalí zloději odešli s díky 
z domu a od této chvíle plnili to, co slíbili ra-
bínovi Abuhacirovi. Zanedlouho se stali velmi 
zámožnými, zbožnými a štědrými muži, kteří 
pomáhali všem, kdo pomoc potřeboval.

Vraťme se ještě k vrácené mošně s rukopisy 
děl Abir Jakoba, která se tak stala důkazem, 
že jeho „chidušej Tora“ jsou opravdu prav-
divé a hodnotné. Přesto však Abir Jakob za 
svého života nepublikoval tiskem žádné ze 
svých děl. Nejstarší Abir Jakobův syn Mas´úd
se snažil ještě za otcova života ho přimět k pu-
blikování rukopisů tiskem, ale neuspěl. Abir Ja-
kob mu odvětil, že za svého života rukopisy tis-
kem nevydá. Jedině až se dostane na onen svět 
a tam pozná, že jeho díla jsou Bohu milá, tak 
se k němu ve snu dostaví a dá mu svůj souhlas. 

Tak se i stalo a dnes můžeme čerpat z bohaté 
studnice Abir Jakobovy moudrosti obsažené 
v jeho dvanácti dílech, z nichž uveďme alespoň 

 – komentáře k TaNaCHu a zvláště 
k Žalmu 119,  – objasnění počátku 
1. Mojžíšovy knihy a šabatu,  – ob-
jasnění slova „pokání“ v Kabale,  –
komentář k Tóře.
Po významném rabínovi je pojmenováno nejen 
mnoho synagog, ale též náboženské školy Tal-
mud-Tory a ješivy.

 Rabín Daniel Mayer
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Najednou se však do popředí 
dostala událost, která zno-

vu upoutala pozornost lidí celého 
světa. Ze zpravodajství jsme se 
začali dozvídat o druhé egyptské 
revoluci a krvavých nepokojích, 
které spustila. Proč nás ale zaujalo 
něco, o čem slyšíme neustále? To, 
co se děje v Sýrii, je daleko větších 
rozměrů. Nejspíš proto, že je nám 
Egypt nesmírně blízký a známý 
jako nejoblíbenější česká destina-
ce pro letní i zimní dovolenou. Po-
hádkově krásné Rudé moře, pře-
krásné pláže a přátelská atmosféra, 
kvůli které se tisíce Čechů znovu 
vracejí, a pobřeží Hurghady, Šarm 
El Šejku nebo Marsa Alam. Hor-
ké slunce, čistý mořský vzduch  
a kouzlo Orientu nás nutí, aby-
chom se stále vraceli. Egypt je země obrov-
ských kontrastů. Luxusu a chudoby, letovi-
sek v západním stylu a o několik ulic dále se 
dostanete do skutečného světa Orientu. Říká 
se, že tuto zemi můžete pouze milovat, nebo 
nenávidět, nic mezi tím neexistuje.
Měl jsem to štěstí, že jsem v Egyptě strávil 
čtyři krásné roky jako delegát a průvodce pro 
české a slovenské cestovní kanceláře. Sna-
žil jsem se poznat zemi, mentalitu, kulturu,  
a proto jsem odmítl bydlet v hotelu. Pronajal 
jsem si byt v Hurghadě ve čtvrti Al Dahar, 
která si zachovala svůj genius loci a není to-
lik podřízena turismu a komerci. Chodil jsem 
s Egypťany na čaj, dostal jsem se do rodin  
a částečně jsem se naučil arabštinu, která 
mi otevřela dveře třinácté komnaty – poznal 
jsem Egypt in natura.
Když v roce 2011 začalo arabské jaro, sledo-
val jsem s napětím demonstrace na náměstí 
Al-Tahrír a obrovskou euforii, která se lidí 
zmocnila. Přestože jsem již od roku 2007  
v Praze a do Egypta zajíždím jen příležitost-
ně, udržuji kontakt se svými přáteli a kole-
gy, ať Egypťany nebo Čechy, kteří v Egyp-
tě pracují nebo si jej zvolili za svůj domov. 
Díky nim, a za to jim chci tímto poděkovat, 
získávám pohled na dění v Egyptě z druhé 
strany. Velmi mě překvapilo, jak se liší ofi-
ciální zpravodajství v evropských a americ-
kých masmédiích od toho, co se skutečně 

Quo vadis, Egypte?
Za poslední tři roky, co vypuklo arabské jaro, jsme si zvykli vídat v televizních zpravodaj-
stvích hrůzné záběry mrtvých těl, rozstřílených ulic, zdevastovaných měst a tisíců uprchlí-
ků. Lybie, Egypt, Sýrie... Pomalu ale jistě nám to zevšednělo a přestali jsme vnímat hrůzu 
a utrpení lidí, kteří si prošli něčím, co je pro naši generaci stěží představitelné. Asi mají 
pravdu psychiatři, že lidský mozek je tak citlivý, že se tyto věci snaží vytěsnit. Přemíra po-
dobných informací nás „znecitlivěla“.

děje. Když začala před několika týdny druhá 
revoluce, byl jsem v šoku, když všude zněla 
slova: státní převrat, puč, armáda jde proti 
lidu. Nemohl jsem tomu uvěřit, vzhledem  
k dobrému jménu armády v Egyptě. Z Egyp-
ta mi ovšem začaly chodit úplně odlišné 
informace – lidé vítají vojáky jako ochra-
nu před útoky Muslimského bratrstva. Kde 
je tedy pravda? Je velmi jednoduchá: CNN  
a Al-Džazíra přebíraly informace jednostran-
ně od ideologů Muslimského bratrstva. Bohu-
žel od nich přebírá informace většina evrop-
ský stanic. Je za tím jen neprofesionalita CNN  
a Al-Džazíry, nebo jsou využívány pro 
„vyšší cíle“ špinavé politiky států, které se 
snaží udržovat napětí na Blízkém východě?  
Jako na zavolanou 
se objevily zprávy 
zveřejněné ame- 
rickým Národním 
bezpečnostním ar-
chivem o tom, jak 
v roce 1953 připra-
vila CIA puč v Írá-
nu a svrhla demo-
kraticky zvoleného 
premiéra Muham-
mada Mossadeka. 
Důvod? Mossade-
kova vláda v Íránu 
nebyla schopná do-

sáhnout dohody o ropě se zá-
padními zeměmi, které měly  
o ropu zájem. Jsme o pade-
sát let dál, ale americká za-
hraniční politika se v ničem 
nezměnila a brutálním způ-
sobem zasahuje nestoudně 
do suverenity ostatních zemí. 
Musím kladně hodnotit po-
stoje italských masmédií, 
které podávají objektivní in-
formace z ověřených zdrojů  
a ukazují obě tváře současné-
ho konfliktu. Rád bych tímto 
příspěvkem přispěl k objasně-
ní toho, co se v Egyptě děje, 
aby si každý udělal úsudek  
o tom, kdo je ten vlk v rouše 
beránka. Jako historik speci-
alizovaný na islámské země  

a oblast Blízkého východu vás provedu po-
zadím událostí, které eskalovaly do násilnos-
tí v posledních týdnech.
Od pádu Husního Mubáraka je v souvislos-
ti s Egyptem nejfrekventovanějším pojmem 
Muslimské bratrstvo. Odkud se ale vzalo  
a co je to za lidi? Jeho počátek musíme hle-
dat v Egyptě dvacátých let minulého století. 
Na území bývalého britského protektorátu 
vzniklo samostatné Egyptské království. 
Dynastie Farúkovců (podle Farúka I.) vlád-
la Egyptu až do vyhlášení republiky v roce 
1954. Země však nebyla svobodná, jak by 
si představovala, protože velký vliv zde 
stále měla Velká Británie, které plynuly ne-
malé zisky z poplatků za průjezd Suezským  

Vypálený křesťanský hotel

Nad Káhirou zavlály vlajky Al-Káidy

➤
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v roce 1976 k nešťastnému kroku – plné 
legalizaci Muslimského bratrstva. Tím nad 
sebou podepsal rozsudek smrti. Již o rok 
později se dostal do konfliktu s bratrstvem  
o posílení jejich moci. Konflikt vyvrcholil po 
podpisu dohod v Camp Davidu, kde Egypt 
oficiálně uznal Izrael. 6. října 1981, během 
vojenské přehlídky u příležitosti Dne armá-
dy, byl zavražděn skupinou Al-Džihád. Na 
jeho místo nastoupil Husní Mubárak, který 

musel nutně změnit politickou linii. Radi-
kální uskupení Muslimského bratrstva držel 
mimo zákon, ale s ostatními frakcemi zahájil 
intenzivní dialog, který vedl ke konsensu až 
do jeho odstoupení v roce 2011. V roce 1998 
zažádalo bratrstvo o registraci strany WA-
SAT (Střed). Mubárak odmítl stranu uznat, 
nicméně povolil jeho členům kandidovat 
do parlamentu pod hlavičkou nezávislých. 
Nezávislost asi byla velmi fiktivní, protože 
ve volbách v roce 2005 získali 20 procent 
křesel v parlamentu, což znovu otevřelo dis-
kuzi na téma úplného zákazu Muslimského  
bratrstva.
Já osobně jsem žil v Egyptě v letech 2004–
2007. Pro cizince byl v té době Egypt zemí 
zaslíbenou. Dobrý plat, velmi nízké ceny  
a celý rok slunečno. Postoje egyptské vlády 
vůči cizincům byly velmi liberální. Dalo by 
se říct, že jsme byli velmi privilegovanou 

aktualita

➤ průplavem. Poevropšťování a ztráta tradič-
ních hodnot vedly k nárůstu nespokojenos-
ti mezi Egypťany, kteří hledali záchranu 
v hodnotách nejtradičnějších – islámu. To 
umožnilo vznik uskupení, které společnost 
radikalizovalo a položilo základ islámskému 
fundamentalismu. V roce 1928 vytvořil šejch 
Hasan Al-Banná, učitel koránu a islámského 
práva v Ismajlíji, skupinku šesti věrných, 
kteří začali šířit myšlenku panislamismu 
a návrat muslimů k čistému islámu, jak jej 
znali z dob Proroka Mohammeda. Věřili, že 
nejčistší a nejspravedlivější způsob života je 
podle Koránu a sunny, podle nichž má být 
organizována i forma vládnutí. Největším 
nepřítelem jsou západní hodnoty a liberál-
nější muslimské státy, které odmítají řídit 
se zákonem Koránu a sunny. Tato skupinka 
položila základ organizaci, která se rozšířila 
po celém světě a je známá pod označením 
Muslimské bratrstvo (Džamíjat al-ichwan 
al-muslimín).
Neodmyslitelným prvkem jejich aktivit je 
dodnes oblast sociální pomoci bližním. Zača-
li zakládat sirotčince, chudobince a další in-
stituce, které měly pomoci lidem z nejchud-
ších vrstev. Brzy pronikli až do odborových 
svazů a získali obrovskou podporu sociálně 
nejslabších vrstev. Abyste si představili ob-
rovskou podporu ze strany sociálně slabších: 
už v roce 1938 měla členská základna kolem 
milionu osob. Úměrně s rostoucí popularitou 
rostla jejich moc a chuť získat další moc. 
V roce 1953 byl sesazen král a v Egyptě 
vznikla republika, aby se oslabil takřka ne-
omezený vliv Velké Británie na Egypt. Hned 
druhý prezident, dodnes Egypťany milovaný 
Gamal Abd al-Násir, si velmi dobře uvědo-
moval rostoucí moc Muslimského bratrstva. 
Postavil jej mimo zákon, čímž se ocitlo ve 
slepé uličce. Po nezdařeném pokusu o atentát 
na Násira byly tisíce členů bratrstva uvězně-
ny a desítky popraveny, což pro ně byla vel-
mi těžká rána, po které se dlouho nemohlo 
vzpamatovat. Po Násirově smrti v roce 1970 
se dostává k moci Anwar Sadat. Mnohem 
liberálnější, bohužel i v politice vůči Mus-
limskému bratrstvu. Přestože zastával heslo 
„žádné náboženství v politice, žádná politi-
ka v náboženství“, začal vyjednávat s libe-
rálnějšími frakcemi bratrstva, aby omezil 
vliv sílící levice v Egyptě. To nakonec vedlo  

skupinou, nad kterou držel stát ochrannou 
ruku. Ve většině případů konfliktu mezi ci-
zincem a místním byla přiznávána pravda 
cizinci, pokud se nejednalo o urážku Egypta 
nebo islámu. To se posuzovalo velmi přísně 
a většinou to znamenalo vyhoštění ze země. 
Postavení Egypťanů bylo velmi odlišné, 
díky těmto rozdílům se mohli skoro cítit jako 
cizinci ve vlastní zemi. Od nastoupení Mu-
báraka k moci až do jeho pádu, to jest třicet 
let, platil v zemi výjimečný stav. Situaci ještě 
přitvrdil nejhorší incident v turistickém prů-
myslu – masakr asi sedmdesáti turistů před 
chrámem Hatšepsut v Dér el-Bahrí v roce 
1997. Heslem bylo „cokoliv, jen ať udržíme 
turisty v Egyptě“. Došlo k zavedení konvojů 
(policejní doprovody turistických autobusů), 
kontrolních stanovišť na silnicích a policie  
a armáda se stala v ulicích měst všudypří-
tomnou. Svůj účel to určitě z hlediska turi-
smu splnilo, národu to ale na sebevědomí 
nepřidalo.
Mubárak byl jako prezident velmi úspěšný 
v zahraniční politice. Egypt zažil třicet let 
bez válek, udržoval dobré vztahy se západ-
ními státy a také s arabskými zeměmi, měl 
sice chladné, nicméně korektní vztahy s Iz-
raelem. Úplně jiná situace však panovala na 
vnitropolitické scéně. Na tu Mubárak nějak 
zapomněl a nechal ji svému osudu. Dlouhá 
léta byly ceny v Egyptě drženy velmi nízko 
díky dotovaným potravinám (pšenice z Ka-
nady) nebo naftě. Vysoká porodnost (roční 
přírůstek obyvatel je cca 1 mil.) a vysoká 
negramotnost nebo nízký stupeň vzdělání 
vedly k umělé zaměstnanosti. Místo jednoho 
člověka byli zaměstnáni tři. Tím však klesaly 
i příjmy. V době, kdy jsem v Egyptě praco-
val, byl plat hotelových zaměstnanců v turis-
tických letoviscích kolem 500 EGP měsíčně 
(cca 100 US$). V dalších částech Egypta se 
platy pohybovaly kolem 250–300 EGP (cca 
60 US$). Největšími vlastníky v zemi byli 
lidé z Mubárakovy rodiny a jeho spolupra-
covníci. Obrovská korupce a daňové úniky 
způsobovaly deficit státního rozpočtu. Jak už 
to bývá, s příklady nemusíme chodit daleko, 
úsporná opatření začala od nejnižšího stupně 
sociální pyramidy. V roce 2006 vláda zrušila 
dotace na chleba, což se výrazně dotklo těch 
nejchudších. Projevilo se to demonstracemi 
v Káhiře, které předznamenávaly vývoj věcí 
budoucích. Postupně začaly stoupat ceny 
základních potravin, masa, nafty atd. V roce 
2005 bylo možné koupit 1 kg kvalitního 
masa za 30 EGP (6 US$), během krátké doby 
cena skočila až na 50 EGP (10 US$). Pro mi-
liony Egypťanů ve městech se tak maso stalo 
nedostupným.
A v tomto okamžiku se projevila připrave-
nost Muslimského bratrstva. Státní sociální 
program v podstatě neexistuje. Nárok na 
penzi mají pouze státní zaměstnanci. Ostat-
ní jsou ve stáří odkázáni na své rodiny, které  

Památky z období faraónů, poničené po útoku Muslimského bratrstva na Pharaonic Antiquities Museum v Malawi

Záběry z „pokojné“ demonstrace Muslimského bratrstva
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F redy Hirsch pomohl každému, komu 
mohl. Pomohl stovkám, možná tisícům 

dětí. Některé zachránil tak, že je vyreklamoval 
v Terezíně z transportů, jiným sehnal v Osvě-
timi lepší umístění nebo stravu. Kromě dvou 
přežili všichni ti, kdo pro něj pracovali jako 
opatrovníci dětského bloku v Osvětimi. 
Když paní Evelina Merová mluví o Fredym, 
celá se rozzáří a z obličeje jí po dobu vyprávě-
ní nezmizí úsměv. S Fredym se poprvé setkala 
v roce 1940 na hřišti Hagiboru. „Tenkrát jsem 
poznala Fredyho – krásného, mladého, ele-
gantního sportovce, který byl, tuším, hlavním 
člověkem na Hagiboru. Byl pro nás, tenkrát 
desetileté, skoro bohem. Když se na Hagiboru 
cvičilo, vypadalo to jako na spartakiádě – cvi-
čili všichni. Děti malé, větší, šikovné i nešiky. 
Pozorně naslouchaly ne vždy srozumitelným 
Fredyho povelům v pro nás neznámé řeči –  
v ivritu. Dosud ty povely umím. Pro nás pro-
tektorátní děti vyřazené ,z rasových důvodů‘ 
 z normálního dětského života byl Hagibor tím 
nejhezčím, co jsme ještě měly. Cítily jsme se 
mezi svými, učily jsme se zpívat hebrejské 

písně a některé jsme samy psaly – například: 
,Hagibor nás zase volá k zábavě nám dává  
cíl, odvahou se všechno zdolá, je-li dosti mla-
dých sil‘ nebo ,Život by byl šedý, kdyby nebyl 
Fredy, zapískal nám na píšťalku až jsme z toho 
bledý...‘. Na Hagiboru jsme sportovaly, hrály 
míčové hry, měly jsme různé soutěže, kde jsme 
mohly něco dokázat. A toto všechno řídil ten-
krát asi 25letý Fredy. Postupně se skoro všech-
ny hagiborské děti nedobrovolně přemístily do 
terezínského ghetta. A tam byl zase Fredy – ten-
tokrát jako vedoucí Jugendfürsorge (oddělení 
péče o mládež). Fredy se snažil usnadnit nám 
náš pochmurný terezínský život. 
Příští setkání bylo v Osvětimi-Birkenau. Pořád 
ještě krásný, dobře vypadající a nad poměry 
elegantní Fredy vždy pružně vyskočil na ko-
mín (kamna uprostřed bloku 31) a něco nám 
vyprávěl v mírně kuriózní češtině, nebo dával 
rozkazy. Někdy s celým blokem zpíval naši 
birkenauskou ,hymnu‘ – francouzskou písnič-
ku Allouette. Fredy byl puntičkářsky pořádný a 
čistotný, dbal na to, abychom také my byli vždy 
čistí. Sám nám prohlížel uši i krk! Také prohlí-

žel naše nádobí (ešusy). Naše betreuerka (opa-
trovnice) Zuzana Růžičková, později světozná-
má cembalistka, složila tenkrát básničku, kte-
rou jsme pronášeli před jídlem. Naše skupina 
se jmenovala Tabaat (což hebrejsky znamená 
,prsten‘) – zpívali jsme tedy: ,Ve skupině Tabaat 
máme všichni velký hlad, není ale proč se smát, 
musíme nádobí si čisté brát nebo začne Fredy 
řvát! Sednem si a začnem... jíst.‘ Zde se hodí 
připomenout, že díky Fredymu jsme dostávali 
speciální ,dětskou‘ polévku, údajně přivezenou 
od dětí z cikánského tábora. V polévce bylo 
něco jako krupice, proto byla výživnější než 
polévka dospělých vězňů, ve které byl hlavně 
tuřín a nahnilé brambory.
V březnu 1944 byl Fredy odvezen se záři-
jovým transportem do karanténního tábora.  
V našem táboře se roznesla zpráva, že Fredy 
je otráven. S pláčem jsem utíkala za tatínkem, 
který mne chtěl uklidnit a řekl, že je třeba ,ot-
rávený‘ (že má špatnou náladu). Bohužel to 
nebyla pravda. Fredy nás opustil a život začal 
být šedý. Ale vděčná vzpomínka na Fredyho 
žije hluboko v srdcích už zestárlých terezín-

Život by byl šedý, 
    kdyby Nebyl Fredy
vzpomínání na Fredyho hirsche
V pondělí 12. 8. proběhl v rámci doprovodného programu Prague Pride čtvrtý vzpomín-
kový večer na Fredyho Hirsche. Na akademické půdě ve studentském klubu K4 se sešlo 
šedesát lidí. Večerem provázel Pavel Kuča. Program začal představením knihy Lucie On-
dřichové Příběh Fredyho Hirsche, následovalo promítání dokumentu Olgy Sommerové  
„Fredy Hirsch –krotitel esesáků“ z cyklu Neznámí hrdinové (který je volně k vidění v ar-
chivu ČT). Hlavní část večera tvořilo vzpomínání pamětníků – Eveliny Merové, Dagmar 
Lieblové, Františka Krause, Hanuše Gaertnera a Tomana Broda. Vzpomínalo se na Fredyho 
Hirsche z pražského Hagiboru, z terezínského ghetta i rodinného tábora v Osvětimi. Ač-
koliv se vzpomínalo na hrůzné podmínky koncentračních táborů, celým večerem se nesla 
atmosféra lidskosti a humoru. Vzpomínky jednotlivých pamětníků se lišily, ale všichni se 
shodli na tom, že Fredy Hirsch hrál v jejich životech naprosto klíčovou roli.

Na večer pořádaný organizací Charlie, jež sdružuje queer studenty Univerzity Karlovy, 
přišlo na šedesát posluchačů. Z důvodu četných dotazů se v klubu K4 v suterénu budovy 
Filozofické fakulty v Celetné ulici naslouchalo a diskutovalo přes dvě a půl hodiny.

Přeživší pamětníci (zleva doprava) Toman Brod, František Kraus, Evelina Merová, 
Dagmar Lieblová a Hanuš Gaertner společně zavzpomínali na Fredyho Hirsche, mla-
dého pohledného gaye, sportovce, skauta, Žida a Němce, který mnoha českým Židům 
zachránil život, sám však zahynul. Novinářka Lucie Ondřichová v rámci večera před-
stavila svoji knihu Příběh Fredyho Hirsche, která je k zakoupení v Institutu Terezínské 
iniciativy v Jáchymově ulici na Praze 1.
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osobnosti

Fredy Hirsch, původem německý rodák, vedl 
od roku 1935 v Praze aktivity pro židovské 
děti, posiloval jejich tělo a ducha, a to i později 
v době demoralizujících protižidovských opatře-
ní. Působil především v tělovýchovných a sioni-
stických organizacích, například Makkabi Ha-
cair. Jako člen „Transporthilfe“ pomáhal lidem 
v těžkých chvílích před odchodem do transpor-
tu. V roce 1941 byl deportován do Terezína, kde 
se stal jednou z hlavních postav vedení péče 
o děti a mládež – spolu s Egonem Redlichem, 
Bedřichem Pragrem a Otou Kleinem. Pod je-
jich vedením pracovalo mnoho další vychova-
telů, kteří terezínským dětem každodenně dodá-
vali odvahu a sílu. 

Po příjezdu zubožených bialystockých dětí 
v roce 1943 Fredy Hirsch neuposlechl příkaz 
přísného zákazu jakéhokoli kontaktu s nimi 
a pokusil se s dětmi spojit. Na základě udání 
českého četníka pak byl deportován do Osvě-
timi, kde se mu podařilo v rámci rodinného 
tábora vyjednat lepší podmínky pro terezínské 
děti a zajistit jim na osvětimské poměry nevída-
ná privilegia. Těsně před likvidací jedné části 
terezínského rodinného tábora a jeho obyvatel 
(8. 3. 1944) bylo naplánováno povstání, do 
jehož čela se měl postavit právě Fredy Hirsch. 
K povstání nakonec nedošlo, protože Fredy 
Hirsch spolykal smrtící dávku barbiturátů. Již 
nikdy se nám asi nepodaří zjistit, zda spáchal 
sebevraždu, nebo byl zabit, svědectví se totiž 
rozcházejí. Většina pamětníků přítomných na 
vzpomínkovém večeru se však přiklonila spíše 
k Fredyho záměrné otravě než k jeho sebevraždě. 

 Foto: archív Judity matyášové

ských dětí. Jak psal Fredy ve výroční zprávě 
terezínské Jugendfürsorge: ,Věřím, že děti 
budou jednou rády vzpomínat na svůj domov, 
který jsme se jim snažili v Terezíně vybudovat.‘ 
V tom se nemýlil. V Terezínské hymně se op-
timisticky zpívalo ,nad troskami ghetta budeme 
se smát‘. To se nesplnilo, nikdo se na troskách 
ghetta nesmál, ale na naše terezínské dětství 
vzpomínáme se smutným úsměvem a se vzpo-
mínkou na tohoto šlechetného, inteligentního 
a cílevědomého muže.“
V životě Františka Krause se Fredy objevil 
hned několikrát – v Praze, jakožto člen tzv. 
„Transporthilfe“, mu pomáhal vypravit se do 
transportu, jelikož maminka pana Krause byla 
již v té době v koncentračním táboře Ravens-
brück. Poté se František Kraus dostal do Tere-
zína, kde rozvážel potraviny po kasárnách, což 
byla z hlediska přežití velká výhoda. Jednoho 
dne v létě 1943 se však tato výhoda proměni-
la v pravý opak. „Vozili jsme buchty a oni se 
spletli o sto kusů. Buchty navíc jsme nevrátili 
a rozdali je v dětském domově. Někdo nás udal.“ 
Následoval soud před místním židovským sou-
dem, kde pana Krause obhajoval Fredy Hirsch. 
Nakonec však stejně dostal spolu s Jiřím Wei-
ssem za trest transport: „Weiss se dostal do 
transportu v září. Měl smůlu. Šel v Osvětimi do 
plynový komory. Já tam přišel o čtvrt roku poz-
ději a my už měli možnost dostat se na práci do 
Říše. Zase moje štěstí.“ V Osvětimi se pak cesty 
Fredyho Hirsche a Františka Krause sešly napo-
sledy – to když Fredy Františkovi sehnal práci 
nočního hlídače na nemocničním bloku. Tato 
„protekce“ mu zajistila dvojitý příděl polévky 
a možnost schovat se před deštěm. 
V dlouhém a přátelském kontaktu s Fredy Hir-
schem byl také Hanuš Gaertner. Poznali se již 
za dob Fredyho působení v Makkabi Hacair, 
kde byl Hanuš Gaertner od 13 let, od roku 
1938, členem oddílu kvuca Havlaga (sionistic-
ké mládežnické organizace Makkabi Hacair), 
kterou Fredy vedl a později i členem Jugend-
hilfsdienstu (pomocné služby mládeže), který 
Fredy založil, aby jeho členové pomohli lidem, 
kteří byli povoláni do transportů. Pan Gaertner 
vzpomínal na společná sportovní dobrodruž-
ství, pikniky i sbírání peněz pro KKL. V Tere-
zíně si pak zase díky Fredymu mohl zařídit nad-
standardní ubytování – pokoj pouze pro sebe 
a své tři kamarády. V Osvětimi byl pod Fredyho 
dozorem betreuer (vychovatel v dětském blo-
ku). Pan Gaertner poutavě vyprávěl o tom, jak 
se do Fredyho zamilovala esesačka (vedoucí 
pošty v ženském táboře) a posílala mu jako po-
zornost nedoručitelné balíčky, které často ob-
sahovaly různé pochoutky, například bábovku. 
Díky Fredymu tak děti měly přilepšení ke své 
každodenní stravě.
Dagmar Lieblová vděčí Fredy Hirschovi za 
mnohé, ale s úsměvem poznamenala, že zami-
lovaná do něj nikdy nebyla. Na rozdíl od větši-
ny dívek jí Fredy neučaroval, nesdílela s ním 
totiž stejné zájmy – byla hrdá Češka a sionis-

mus ji neoslovil, ani nikdy neholdovala sportu.
Toman Brod považuje za velké štěstí, že se 
v Osvětimi dostal právě do bloku vedeného 
Fredy Hirschem. „Byla to úleva, jelikož přes 
den jsem mohl zůstat uvnitř bloku a částečně se 
tak izolovat od té hrůzy a děsu venku. Umož-
nilo nám to nemít stále na očích jednotky SS 
a celý ten osvětimský horor.“ 
Na Fredy Hirschovi je unikátní, jakým způso-
bem dokázal jednat s nacisty – jednal s nimi 
jako rovný s rovnými, což bylo v koncentrač-
ních táborech nevídané. Paní Růžičková vzpo-
míná, že když Fredy mluvil s nacisty, působilo 
to, jakoby krotitel ovládal divou zvěř. „Fredy 
měl neobyčejné charisma – velice laskavé, hrdé 
a odvážné. On dokázal s těmi esesáky mluvit 
takovým způsobem, že někdy z toho šel mráz 
po zádech.“ Jednou byla svědkem toho, jak se 
s úsměvem na tváři zeptal vysoce postavené-
ho esesmana: „Tak kde jste dnes zase loupili 
a vraždili?“ A snad díky podmanivé síle jeho 
osobnosti, fyzické kráse, vojenské disciplí-
ně nebo dokonalé němčině mu to procházelo. 
„Němcům tak imponoval, že kdyby nebyl Žid, 
tak by ho určitě přijali mezi sebe,“ shrnuje To-
man Brod. Fredy Hirsch svou autoritu u nacistů 
využíval především ve prospěch dětí. Obzvláš-
tě v Osvětimi se pohyboval na velmi tenkém 
ledě, když obhajoval svou práci před samot-
ným Adolfem Eichmannem nebo před Josefem 
Mengelem. Hrál vysokou hru o vysokou cenu. 
Každý nový den pro jeho děti na „kinderhei-
mu“ byl malou výhrou. „Pro děti jsme se snažili 
udělat, co jsme mohli. Nemohli jsme ty děti za-
chránit. Snažili jsme se aspoň udělat jejich po-
slední chvíle hezčí,“ vzpomíná Pavel Stránský 
na svou práci v terezínském rodinném táboře. 
Nili Kerenová ve své studii o pedagogice v te-
rezínském ghettu a v rodinném táboře v Osvě-
timi popisuje podmínky, za jakých Fredy a jeho 
vychovatelé pracovali. „V Birkenau už nebylo 
v co doufat. Bylo třeba žít přítomností. Fredy 
si přál dětem poskytnout příležitost k slušnému 
životu, ať by byl sebekratší. Přizval nejlepší vy-
chovatele, které mohl získat. S několika málo 
knihami, které dostali od vězňů z ostatních 
táborů, spoustou fantazie a vynalézavosti uči-
li děti od všeho trochu. Vyprávěli jim příběhy, 
hráli si hry, společně zpívali a hráli divadlo. 
Nadaná malířka nakreslila pro děti obrázky – 
scény z dětských pohádek, louky, květiny.“
Fredy Hirsch dokázal vnést lidskost i do místa, 
jakým byla Osvětim, do místa, které symboli-
zuje popření lidskosti jako takové. Do posled-
ního dechu bojoval za své děti a neměl by být 
zapomenut, jeho odkaz by měl žít dál a třeba se 
po něm jednou pojmenuje i nějaké pražské hři-
ště, škola nebo školka. Paní Merová si na závěr 
večera povzdechla, že je zvláštní, že to doposud 
ještě nikoho nenapadlo. A slovo padlo na úrod-
nou půdu. Jeden z přítomných diváků – Julius 
Eliáš Berky, předseda neziskové organizace Di-
verzity Face, by rád po Fredy Hirschovi pojme-
noval sociální projekt v pomoci LGBT a qayfri-

endly seniorům. „Nesli bychom tak dál Fredyho 
příběh na základě jeho hodnot a fi lozofi e.“

kateřina klimentová 
Foto: pavel kuča

K osobnosti Fredyho Hirsche čtěte rovněž za-
myšlení Martina Skořepy na straně 17.

Po příjezdu zubožených bialystockých dětí 

➤
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postava židovského vychovatele terezínské 
mládeže homosexuála Fredyho Hirsche 

se ve vzpomínkách válečných pamětníků obje-
vuje poměrně často. Mnozí díky němu přežili, 
zatímco on sám zahynul. Hirsch se postupně stal 
ikonou slušnosti a lidskosti v nelidských pod-
mínkách. Listujeme-li ovšem knížkou Arnoš-
ta Lustiga Zpověď, objevíme v ní popis téměř 
anekdotické epizody, která na vyhlazený obraz 
hrdiny vrhá stín: šestnáctiletý Lustig coby divo-
ký teenager kohosi ne úplně bezdůvodně zmlátil 
a ještě ke všemu odmítl nastoupit do práce. Vy-
chovatel Fredy Hirsch si ho zavolal na kobere-
ček a Lustig s ním při této příležitosti prožil cosi 
jako své první pohlavní dobrodružství. Líčí ho 
takto: „Pak mi říkal, že mám hezké nohy. Fajn. 
Nereagoval jsem na to. Bylo to lepší, než když 
se se mnou bavil o tom, že jsem nenastoupil do 
práce. Za to byly tresty. Pak se mě zeptal, jestli 
chci chleba se sardinkou, a pohostil mě. Jako ve-
doucí totiž dostával chleba a sardinky. A pak ode 
mě chtěl to, co by normálně chtěl milostný part-
ner. Nebylo to tak špatné. Až když mně chtěl dát 
pusu, tak to příjemné nebylo. Pochopil to a pustil 
mě.“ (str. 26–27) A dodává: „Později se ukázalo, 
že to byl vzorný člověk. Krásný chlap, sporto-
vec. Esesáci se od něj nechali učit džiudžitsu  
a orientální způsoby obrany.“ (str. 26)
Knížka, z níž cituji, vznikla, když bylo autorovi 
už osmdesát. O několik let později v podobném 
duchu na stejnou událost vzpomíná i v doku-
mentárním filmu Krotitel esesáků. Ve stejném 
roce (2011), kdy Olga Sommerová film točila, 
Lustig i zemřel; ze záběrů je patrné, že jeho stav 
je vážný a že každé slovo již vyslovuje s kraj-
ní námahou. Po skončení projekce následovala 
debata za přítomnosti někdejších terezínských 
vězňů. Ti se proti Lustigovým tvrzením ohradili 
s tím, že slavný spisovatel je fabulátor, že jeho 
historka je nevěrohodná, ne-li nevkusná, a že 
nahrává všem popíračům holocaustu.
V Terezíně před nedávnem odhalili pamětní des-
ku Fredyho Hirsche na budově školy, v níž za 
války bydleli chlapci. Zuzana Růžičková při je-
jím odhalení označila Fredyho výrazem „cadik“ 
(neboli „spravedlivý“). Lustigova vzpomínka se 
tak stává jedinou jizvou na tváři postavy, kterou 
čas modeluje do podoby pomníku povinné úcty. 
Lustig je spisovatel, básník, slovesný umělec, 
který svou fantazii může a má pouštět na špa-
cír, neboť to patří do jeho portfolia. Důležitou 
roli hraje rovněž Lustigův vysoký věk. Pokud 
býváme svědky vyprávění starců, zaznamená-
váme oproti vzpomínání generačně mladších 
významný posun: méně jde o pravdu (neúpros-
nou, holou a zraňující), víc o krásu rostoucí 
z mnohdy překvapivě náhlého záchvěvu sta-
řecké laskavosti a smířlivosti. A na to bychom 
neměli zapomenout: Lustigova vzpomínka je  

i při své obnažující otevřenosti mírná a laskavá.
U Lustiga kromě toho najdeme ještě jeden spe-
cifický rozměr: je to jeho biofilní vztah k lid-
ské sexualitě. On sám byl nejspíš standardní 
heterosexuál (i když častá chvála mužského 
těla svádí k spekulacím o latentní bisexualitě, 
ne-li všesexualitě), rozuměl však empaticky 
tomu, že sexualita je božský prostor, naprosto 
neuzpůsobený, aby ho někdo popsal, roztřídil, 
vstřebal a podrobil si ho.
Není tedy vyloučeno, že si Lustig celý příběh 
vysnil, vybásnil či vybájil (ačkoli Lucie On-
dříčková ve své studii Příběh Fredyho Hirsche 
cituje i další dva pamětníky, jejichž výpovědi 
ukazují podobným směrem – nicméně na roz-
díl od Lustiga jen velmi náznakově a neurčitě). 
Všeobecně se má za to, že se ještě ne třicetiletý 
Hirsch v přítomnosti mladých kluků cítil dobře, 
panuje nicméně shoda, že v tělesném kontaktu 
nepřekračoval citlivé hranice a svého postavení 
nezneužíval.
Vzpomínky pamětníků tak z Hirsche stvořily 
asexuálního celibátníka. My postmoderní lidé, 
kteří jsme ztratili důvěru v úřední válečný děje-
pis, se však budeme právem ptát, bylo-li tomu 
tak. Život nás totiž naučil nedůvěřivě skeptické 
obezřetnosti. Mnohokrát se už lidé shodli na 
něčem, co se časem nepotvrdilo. Co když se ko-
lektivní mínění kolem Hirsche semklo ve faleš-
nou jednotu, aby stvořilo novodobý mýtus? Do 
určité míry vnímám, že něco podobného se děje 
s celým Terezínem stejně jako s celou válkou  
i obecně dějinami. Když se vzpomíná na život ve 
Velké pevnosti, vyzdvihuje se spíše lidská obě-
tavost než lidská selhání. Je však víc než prav-
děpodobné, že za zdmi barokních hradeb vzhle-
dem k válečným i vězeňským poměrům věci 
nedobropověstné převažovaly. Ostatně není to 
jen má hypotéza, literatura o Terezíně to doku-
mentuje víc než výmluvně. Přeživší, ovlivnění 
nastavením upřednostňovat věci dobré a chvá-
lyhodné, mohou mít tendenci zapomínat, vytěs-
ňovat a přeznačovat. Paměť pracuje selektivně, 
vybavuje si nepodstatné detaily, ulpívá na nich, 
aby nemusela otvírat Pandořiny skříňky obra-
zů závažnějších, mučivých a nestravitelných. 
Těžko už dnes budeme hledat někoho, kdo by 
chtěl vzít kladivo a začít rozbíjet obraz Fredy-
ho Hirsche, který už byl vsazen do rámu dějin. 
Nečiní tak ani Lustig. Ani on Hirsche nezatra-
cuje. Jeho historka je téměř nevinná. Necítil se 
jím být zneužit. Jako by ke krátkému tělesnému 
sblížení došlo na základě nevyslovené vzá-
jemné dohody a Lustigova vnitřního přitakání 
(v šestnácti jsou kluci prostě zvědaví a chtějí 
otestovat lidskou sexualitu ve všem, co nabízí). 
Jeho provinění tak bylo smáznuto. Navíc byl 
odměněn – dostalo se mu přilepšení na stra-
vě. Klasicky nejednoznačná situace. Postmo-

derní. Do učebnic dějepisu se moc nehodí. 
Kdysi jsem vyslechl krátké svědectví o jedné 
z terezínských prostitutek. O těchto prodejných 
ženách mluví i Lustig a otevřeně říká, že díky 
nim nejel do Osvětimi jako panic. Některé 
z nich však měly poněkud jiné zákazníky než 
postpubescenty – byli jimi lidé z oddělení, kte-
ré sestavovalo transportní seznamy. Tito lidé, 
rovněž vězni, neustále rozhodovali o čímsi bytí 
a nebytí, aniž to s největší pravděpodobností 
věděli (zdali terezínské špičky tušily, jaký osud 
deportované na Východě čeká, je předmětem 
dosud neuzavřené debaty). Zmíněná žena po-
skytnutím svého těla uchránila před plynovými 
komorami manžela i další rodinné příslušníky. 
Manžel to později neocenil. Žena se mu zhnu-
sila a po válce se s ní nechal rozvést.
Téměř rozverná Lustigova historka (jejíž prav-
divost/nepravdivost se už sotva kdy potvr-
dí) zdobí Fredyho Hirsche jako šrám na tváři 
muže, který se znaveně vrací z vyhraných  
i prohraných bitev. Kdo je bez viny, ať hodí 
kamenem. Hladké tváře soch bývají nelidské, 
otravné. Asexuální. Posilují letité stereotypy, 
náboženské či kulturní předsudky vůči nepod-
manitelným projevům lidské sexuality.
Spravedlnost je jedním z úhelných pojmů ži-
dovské Bible. Navzdory četnosti výskytu tento 
pojem není nikde jednoznačně definován, ačkoli 
prochází celou Biblí jako červená nit. Pročtením 
míst, kde se dané slovo vyskytuje, vychází na-
jevo, že tento zdánlivě náboženský termín má 
v sobě příchuť čehosi nejednoznačného a nedo-
vařeného. Prorok prohlásí, že spravedlivý není 
vůbec nikdo, zatímco jiný biblický text zmiňuje 
celý zástup spravedlivých, aniž je s uspokojivou 
jednoznačností řečeno, na základě jakého krité-
ria je možné do takové společnosti vstoupit.
Fredy Hirsch byl přesně ve věku, kdy máme 
velmi silnou potřebu ztotožnit se s nějakou 
ideou nebo posláním. Neúnavný bojovník však 
mohl být v určitých chvílích také docela nor-
málně vyčerpán a potřeboval oddych přepnutím 
do jiné polohy. Zdali to dělával tak, jak Lustig 
líčí, zdali při tom překračoval únosné meze (při 
otázce, co to ty „únosné meze“ vlastně jsou  
a co se s nimi ve válce a ve vězení děje) a do 
jaké míry je možné jeho jednání pochopit/ne-
pochopit a ospravedlnit/neospravedlnit, zůsta-
ne zahaleno tajemstvím. Vymřením pamětníků 
zůstaneme již jednou provždy bez šance za-
hlédnout ono „tam a tehdy“. A kdyby se nám to 
i pomocí nějakého dosud neobjeveného doku-
mentu pikantního obsahu podařilo, byl by nám 
takový vhled stejně jen k pramalému užitku, 
zvláště pokud bychom se na celou událost chtě-
li dívat ledově nezúčastněnýma očima diváků 
krvavých televizních zpráv.

martin skořepa

Na jedné z akcí prague pride 2013 se opět vedl spor o Fredyho hirsche.
kdo je spravedlivý?
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polemika

překvapením byla pro Egypťany Obamova 
podpora Mursího. USA, které měly s Egyp-
tem výborné vztahy a podporovaly boj proti 
terorismu, najednou propagují hnutí svázané 
s Al-Káidou či Hamásem v Gaze.

Již několik týdnů po zvolení Mursího prezi-
dentem byla deziluze úplná – proislamistic-
ké zákony, nerespektování svobody dalších 
vyznání a pokus o přebrání neomezené pre-
zidentské moci. Políčkem do tváře revoluce 
bylo jmenování nového guvernéra luxorské 
provincie. Mursí jmenoval do funkce muže, 
který byl členem teroristické skupiny, jež má 
na svědomí životy skoro sedmdesáti turistů 
v Dér el-Bahrí v roce 1997. Tisíce lidí v Lu-
xoru žádaly jeho okamžité odstoupení. Od-
pověď Mursího byla, že se nebudeme ohlí-
žet na minulost, ale půjdeme dopředu. Co 
se začalo dít před několika týdny, víme asi 
všichni. Odvolaný Mursí odmítl opustit úřad 
a byl zatčen. Bratrstvo zahájilo protestní po-
kojnou stávku ve stanovém táboře v Gíze  
a u mešity Rabijja al-Adawijja. Docházelo 
k ničení obchodů, přepadávání a násilí na 
lidech, kteří nesdílí jejich světonázor. Proto 
armáda zasahuje proti neozbrojeným a po-
kojným demonstrantům. Avšak jaké je pře-
kvapení, když demonstranti odpoví střelbou 
ze samopalů. Logická reakce: jako v každé 
jiné zemi armáda a policie zasáhne. V Egyp-
tě hraje velkou roli dokonalá propaganda, 
kterou slepě přebírají Al-Džazíra a CNN. 
Na Facebooku byste našli záběr natočený  
z horního patra domu vedle mešity Rabijja 
al-Adawijja. V noci bratrstvo vynáší z mešity 
těla zastřelených během nepokojů a vyhodí 

v Egyptě fungují obdivuhodně. Vzájemná 
soudržnost by mohla být příkladem pro mno-
hé západní rodiny, kde dochází k uvolňování 
vazeb mezi rodiči a dětmi. Děti se starají o své 
rodiče; sourozenci, bratranci, ale i vzdáleněj-
ší příbuzní si navzájem pomáhají. Co se však 
stane, když někdo zůstane ve stáří sám bez 
rodiny? Kde stát selhal, zastoupil jej islám. 
Jeden z hlavních pilířů islámu je zakát – al-
mužna. Prostřednictvím mešit a charitativních 
organizací se mezi chudé distribuují finanční 
prostředky v podobě jídla, ošacení a potřeb-
ných věcí. V tomto bodě zastoupilo Muslim-
ské bratrstvo stát. V chudinských čtvrtích 
zakládali obdobu uličních výborů, kam každý 
přispěl měsíčně malou částkou podle svých 
možností. Z takto vybraných peněz mohli 
koupit potřebné rodině například chladnič-
ku. Další měsíc přišla na řadu jiná rodina.  
Z finančních prostředků bratrstva byly finan-
covány vývařovny pro chudé a další akce pro 
zlepšení jejich životních podmínek. Tím zís-
kalo Muslimské bratrstvo obrovskou popula-
ritu a vděk nejnižších vrstev, čehož následně 
využilo. Ve čtvrtích, kde organizovalo své 
aktivity, se při mešitách soustředili imámové, 
kteří kázali jinou formu islámu než ostatní.  
V lidech zakořenili ideu fundamentalistické-
ho islámu, na kterém je postavená filozofie 
bratrstva. Najednou tady stál někdo, koho za-
jímaly jejich problémy. Někdo, kdo se je sna-
žil řešit, když se stát o své občany nepostaral. 
Tímto způsobem neuvěřitelně vzrostla moc  
a politický vliv Muslimského bratrstva. Ně-
kolik měsíců před revolucí jsem byl v Asuá-
nu. Ramadan, místní Núbijec, který provozu-
je plavby na felúce, mi řekl, že Egypt je jako 
tlakový hrnec před explozí a že je to otázka 
měsíců, kdy se něco stane. Stalo se, jak řekl, 
a po pár měsících stály miliony Egypťanů  
v ulicích a žádaly změnu. Připomnělo mi to 
to, co jsme zde prožívali během sametové 
revoluce. Neuvěřitelná euforie, radost a víra  
v budoucnost. Do volební kampaně nastoupi-
lo Muslimské bratrstvo s obrovskou voličskou 
základnou. Že to byli lidé negramotní nebo  
s minimálním vzděláním, bohužel kvalitu hla-
su neovlivní. Tragiku těchto voleb umocňu-
je fakt, jak obrovské částky byly bratrstvem 
rozdány voličům za jejich hlasy. Obrovským 

Trofeje u uniformy zabitého policisty

je na ulici. Scéna má jméno „Nevinní zastře-
lení armádou na ulici“. Další číslo show po-
kračuje: proti Muslimskému bratrstvu stojí 
spiknutí vlády a křesťanů. Výsledek: čtyřicet 
vypálených kostelů, vypálené křesťanské 
obchody a hotely. Jediný nepřítel, který nám 
ve scénáři chybí, ačkoliv patří k těm nejhor-
ším, jsou Židé. V Egyptě je jich ovšem tak 
málo, že nemají vliv. Nejsou v tuto chvíli na 
řadě. Aspoň na transparentu ale musel jeden 
ze vzdělanějších členů bratrstva vyjádřit  
v angličtině svůj názor: „Death to all Juice“. 
Dnes, kdy píšu tento článek, bylo zatčeno ně-
kolik představitelů Muslimského bratrstva. 
Sami ještě před zatčením potvrdili, že jsou 
zodpovědní za vraždu dvaceti pěti policistů 
na Sinaji před třemi dny. Propojení bratrstva 
a teroristických skupin na Sinaji, v Gaze  
a na dalších místech je prokázané, přesto 
USA stojí proti egyptské vládě hájící zájmy 
občanů, kteří chtějí budovat svou zemi a vést 
normální život. Není snad dostatečně jasné 
prohlášení Muslimského bratrstva „nebude-
me-li vládnout mi, Egypt lehne popelem“? 
To se jim přece daří v Gaze, kde Hamás zne-
užívá obyvatele jako živé štíty proti Izraeli. 
V turistických letoviscích byla podle Čechů 
žijících v Egyptě objevena v objektech bra-
trstva obrovská skladiště zbraní a munice. 
Není to pro pana Obamu a EU dostatečný ar-
gument? EU dnes zastavila dodávky zbraní 
pro armádu. Hodně krutý žert. Dnes také pro-
běhla na internetu krátká zpráva o propojení 
Baracka Obamy s Muslimským bratrstvem 
přes jeho nevlastního bratra ze Súdánu. Když 
sleduji vývoj postojů USA, tak bych tomu  
i chtěl začít věřit. Každopádně si tím USA 
staví další pomník své bezohlednosti, kterou 
už během své krátké historie tolikrát ukázaly.
S napětím čekám, co se bude dít dál se zemí, 
která mi byla několik let druhým domovem. 
Můžu Egypťanům jen popřát hodně sil, aby 
přežili tuto těžkou zkoušku:
Egypte, před 5000 lety jsi povstal z ničeho. 
Krvácel jsi, padal, ale vždycky jsi povstal  
z popela a znovu vzlétl jako orel na tvé 
vlajce. Bojuj a ukaž všem svou sílu a chuť  
k životu.

 antonín vavřík
21. srpna 2013
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K á v a  o  č t v r t é :
Barvoslepý pohled na romský problém 

úterý 8. října od 15.30 h
Hosté Kávy přímo od zdroje:

Jitka Bártová, starostka Duchcova, věra BartoŠková, duchcovský rezident, 
lýdie poláčková, bývalá romská koordinátorka na ostravském magistrátu, ivan GaBal, sociolog

report autora vaší kávy z ostravy i duchcova. hledání problémů u kořene, ne na povrchu. káva bez příchuti politické korektnosti. 
Přijďte, tato fakta vám média neposkytnou.

Napište si na e-mail jan@neub.ch o podrobný mapující materiál

Připravil a moderuje: Honza Neubauer (jan@neub.ch, 602 364 682)
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kulTuRNÍ pROGRAM – řÍjEN 2013
Židovské muzeum v Praze, Oddělení pro vzdělávání a kulturu
pRAhA: Maiselova 15, 110 00 praha 1, 
tel.: 222 325 172, education@jewishmuseum.cz, www.jewishmuseum.cz

BRNO: tř. kpt. jaroše 3, 602 00 Brno, tel. 544 509 651, tel. i fax: 544 509 652

pondělí 7. 10. v 18 h
demografická avantgarda. Představení knihy 
Demographic Avant-Garde: Jews in Bohemia 
between the Enlightenment and the Shoah (CEU 
Press, 2013). Její autorka Jana vobecká krát-
ce představí, jaké bylo demografické chování 
židovského obyvatelstva v Čechách od 18. do 
poloviny 20. století, jak se lišilo od obyvatelstva 
Čech jako celku a v čem předběhlo svoji dobu. 
S autorkou bude nad tématem diskutovat pub-
licista petr Brod. Pořad se koná ve spolupráci 
se Sociologickým ústavem Akademie věd ČR.

úterý 8. 10. v 18 h
koncert naches tria. Koncert česko-němec-
kého instrumentálního tria ve složení Jeannine 
Jura (klarinet), tereza rejšková (housle)  
a Jonathan Jura (klavír), které se ve svých 
rytmických i hloubavých melodiích a improvi-
zacích inspiruje klezmer a jidiš hudbou z vý-
chodní Evropy.

čtvrtek 10. 10. v 18 h
Židovský architektonický utopismus v iz- 
raeli. Přednáška z cyklu o židovské architektu-
ře, v níž se daniel ziss zaměří na sionistickou 
utopistickou architekturu a urbanismus nových 
komunitních forem jako kvuca, kibuc nebo mo-
šav. Přednáška se také dotkne osobnosti archi-
tekta Richarda Kaufmanna a dopadů utopistic-
ké architektury na současný Izrael.

pondělí 14. 10. v 18 h
s danielem hermanem o židovských koře-
nech a vyrovnání se s minulostí. Někdejší 

mluvčí České biskupské konference a bývalý 
ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů 
daniel herman se spolu s publicistou milanem 
Šimáčkem zamýšlí nad svým vztahem k židov-
ství a rolí, kterou sehrává v jeho osobním životě 
i v širším pohledu na společnost.

úterý 15. 10. v 18 h
Jeruzalém – město tří náboženství. První ze tří 
cestopisných přednášek Jana neubauera věno-
vaných městu, v němž se již téměř po čtrnáct 
staletí neopakovatelným způsobem setkávají 
tři monoteistická náboženství: judaismus, křes-
ťanství a islám. První přednáška je věnována 
historicky nejstaršímu z nich, judaismu, a bude 
doprovázena bohatým obrazovým materiálem.

středa 16. 10. v 18 h
Judaismus a stát izrael. Pořad z cyklu disku-
zí o setkávání judaismu s tématy moderní spo-
lečnosti, který se tentokrát zaměří na otázku, 
jak judaismus a diasporní židovské komunity 
ovlivnila existence Státu Izrael. Našimi hosty 
budou rabín david peter, který po třináct let 
studoval na jedné z vlajkových ješiv nábožen-
ského sionismu Merkaz ha-rav v Jeruzalémě, 
a politolog marek čejka, který se dlouho-
době zaměřuje na téma současného Izraele. 
Moderuje bývalý předseda České unie židovské 
mládeže petr mand.

čtvrtek 17. 10. v 18 h
tady se to nemůže stát. Vernisáž výstavy  
z nejzajímavějších prací XV. ročníku výtvarné 
soutěže Památníku Terezín za rok 2011 dopl-

něná projekcí studentského krátkometrážního 
filmu Emira Kusturicy Guernica z roku 1977, 
který nebezpečí hrozící Židům koncem třicá-
tých let zpracovává na půdorysu příběhu spoje-
ným se slavným Picassovým dílem.

úterý 22. 10. v 18 h
luriánská kabala a její význam pro judais-
mus. Rabín Izák Luria (1534–1572) byl jedním 
z nejvýznamnějších židovských mystiků všech 
dob a jeho odkaz dodnes sehrává v židovské 
mystice klíčovou roli. Jeho filozofie kabaly není 
jednoduchá. Zakládá se na myšlence, že Bůh 
omezil sám sebe, aby dal místo lidem. O hlav-
ních tématech luriánské kabaly bude přednášet 
Josef Blaha, autor několika knih o židovské 
mystice, z nichž poslední nese název Reflections 
on Jewish Mysticism (Příbram, 2013).

nedělní program pro děti a jejich rodiče ne-
děle 13. 10. v 14 h
lvíček arje se setkává s postavami tóry. 
Budeme si vyprávět jednotlivé příběhy, např.: 
Proč praotec Abrahám opustil svou zemi? Jak 
se Židé dostali do Egypta? Kdo byl prvním 
králem? Společně si vyrobíme jednotlivé po-
stavy a sehrajeme divadlo. Prohlídka: Klausová  
synagoga.                                            Vstupné 50 Kč

Výstava v prostorách OVK: Výstava v prosto-
rách OVK: proměny židovského hřbitova 
na Žižkově – do 10. 10. tady se to nemů-
že stát – od 18. 10. Otevřeno po–čt 10–15 h,  
pá 10–12 h a dále během večerních programů 
a po domluvě.

čtvrtek 10. 10. v 18 h
norský domov československých uprchlíků 
před nacismem. Psychiatr Leo Eitinger, archi-
tekt Otto Eisler, podnikatel Robert Weinstein, 
stejně jako Nora Lustigová a její synové, byli 
v roce 1939 nuceni opustit svou vlast. Díky pod-
poře Nansenovy nadace se dostali do Norska, 
které se na dva roky stalo jejich domovem. 
V červnu 2013 doc. PhDr. Miluše Juříčková, 
CSc., z Filozofické fakulty Masarykovy univer-
zity navštívila místa, kde tito čeští židé našli do-
časné útočiště, hovořila s pamětníky a studovala 
válečné dokumenty a korespondenci. S průbě-
hem a výsledky této studijní cesty vás badatelka 
seznámí na své přednášce.

neděle 13. 10. v 14 h
sukot. Jaký je význam svátku Sukot? Proč bě-
hem něj Židé přebývají v přechodných příbyt-

cích, tzv. sukách, a jak taková suka vypadá? To 
vše a mnohem více se dozvíte na dětské dílně 
věnované svátku Sukot. Dílna pro rodiče s dět-
mi od 5 let.

úterý 15. 10. v 18 h
vlak do pekla. Píše se rok 1943. U Veletržního 
paláce v Praze se chystá jeden z mnoha transpor-
tů Židů. Čeká je cesta do Terezína. Je mezi nimi 
i osmiletý chlapec, který má za úkol pronést do 
vlaku značné množství cenností včetně peněz. 
Nemá je však dobře schované, čehož si všimne 
jeden německý voják. Cennosti mu sice sebere, 
nicméně zařídí, aby chlapec do transportu nebyl 
zařazen. Tak začíná boj o chlapcův život. Skrývá 
se po konspiračních bytech a nakonec se dostane 
až na Vsetínsko, kde se ho ujmou řádové sestry. 
Po více než padesáti letech se někdejší chlapec, 
nyní zralý muž, Alfred Ševčík, vydává po sto-

pách svých někdejších zachránců. Lidí, kteří pro 
neznámého židovského chlapce riskovali své 
životy, to nejcennější, co měli. Svůj film Vlak 
do pekla, stejně jako podrobnosti tohoto velmi 
poutavého příběhu, představí reportér Stanislav 
Motl. Pořad se koná ve spolupráci s Kulturním 
a vzdělávacím centrem rabína Federa při ŽO 
Brno.

sobota 19. 10. od 15 h
mikroměsto. Projekt nazvaný Mikroměsto 
představuje série čtení, která návštěvníky zave-
dou na místa spojená s pozoruhodnou historií 
brněnské části Cejl. Tato čtvrť byla na začátku 
20. století místem s mnohonárodnostním cha-
rakterem. Vedle sebe zde kromě obyvatelstva 
hlásícího se k německé nebo české národnosti 
žila také početná židovská komunita. Během 
jednoho odpoledne lze navštívit pět zajíma-➤
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kultura

vých míst a zaposlouchat se do vybraných li-
terárních děl, která budou předčítána známý-
mi hereckými osobnostmi brněnské divadelní 
scény. A kde se bude číst? Synagoga Agudas 
Achim – Skořepka 13 (úryvek z knihy Arnošta 
Goldflama Tata a jeho syn), Teplárny – Špitálka 
6, bývalá parní elektrárna na ulici Vlhké, bý-
valá Dělnická úrazová pojišťovna – Koliště 
43, Clubwash – Stará 27. Na každém z těchto 
míst započne čtení v 15.00, 15.35, 16.10, 16.45 
a 17.20 hodin. Mezi jednotlivými literární-
mi vstupy je vždy vložena přestávka, během 
níž účastník stihne přejít na další stanoviště. 
Hlavním organizátorem projektu je Muzeum 
romské kultury.                                   Vstup zdarma

čtvrtek 24. 10. v 18 h
zlatý věk židovského obyvatelstva (16. – 17. 
století). Další z cyklu přednášek Mgr. Pavla 
Kocmana se tentokrát zaměří na židovské 

osídlení Moravy. Pokusí se zejména postih-
nout změny sídelní struktury židovského oby-
vatelstva, a to na základě vypovězení Židů  
z poddanských měst ve 2. polovině 16. stole-
tí a zániku židovských obcí během třicetileté 
války. Přednáška se také dotkne otázky uprch-
lických vln vyvolaných povstáním Bohdana 
Chmelnického a vypovídání Židů z Vídně  
a Dolních Rakous v letech 1669–1670. Závěr 
přednášky bude věnován zhodnocení dopadu 
ustavení zemských rabinátů na život židov-
ských obyvatel Moravy a procesu proměny 
vzájemných vztahů Židů a šlechty.

úterý 29. 10. v 17 h
synagoga v životě Židů. Poslední komento-
vaná prohlídka brněnské synagogy před její 
plánovanou rekonstrukcí se zaměří na hlavní 
tradice a rituály v judaismu, zejména pak ty, 
které se odehrávají právě v prostorách synago-

gy. Prohlídku vede Mgr. Kristýna Kuboňová, 
lektorka brněnského OVK ŽMP.

Celý měsíc říjen můžete v sále OVK ŽMP 
zhlédnout výstavu leo eitinger – svědek trýz-
nivého století. Na osmi panelech je nastíněn 
život Lea Eitingera a jeho blízkých na pozadí 
dramatických událostí 20. století. Leo Eitinger, 
významný norský psychiatr a humanista židov-
ského původu, se narodil na Moravě a vysoko-
školského vzdělání nabyl v Brně. Je považován 
za zakladatele odvětví psychiatrie, které se za-
bývá následky traumatu. Jeho profesní zaměření 
bylo silně ovlivněno hrůznou zkušeností vězně 
v nacistickém koncentračním táboře. Výstava je 
přístupná ve dnech programových akcí nebo po 
předchozí telefonické domluvě. Vstup volný

Není-li uvedeno jinak, činí vstupné na jednotli-
vé programy 30 Kč.

➤

Židovská obec v Praze si vás dovoluje pozvat na výstavu 

dAvid pOppER (1843–1913)
Paganini violoncella

Výstava k 100. výročí úmrtí pražského židovského hudebníka

Jeruzalémská synagoga, Jeruzalémská ul. 7, Praha 1

Otevřeno denně kromě soboty a židovských svátků 
od 11 do 17 hodin. Výstava potrvá do konce října.

Výstava vznikla za finanční podpory Magistrátu hl. m. Prahy, 
Ministerstva kultury ČR, Nadace Židovské obce v Praze 

a Nadace Židovského muzea v Praze.

pOcTA 
viOlONcEllu 

Slavnostní	koncert	
k	jubileu	pražského	

židovského	
violoncellového	

virtuóze	
a	skladatele	

Davida	Poppera	
(1843–1913)

čtvrtek 31. října 2013 v 19.30 h, 
Rudolfinum – dvořákova síň, 

praha 1

dominika Weiss hošková
violoncello

spoluúčinkují:
Jiří	Hošek,	Martin	Havelík	–	violoncello

Jihočeská	komorní	filharmonie,	
dirigent	Hynek	Farkač

Program	–	David	Popper:	
Requiem	pro	tři	violoncella	a	orchestr	op.	66
Koncert	pro	violoncello	a	orchestr	č.	4	h	moll	

op.	72	(světová	koncertní	premiéra)
Uherská	rapsodie	op.	68	

Suita	pro	dvě	violoncella	op.	16
Fantazie	na	maloruské	písně	op.	43

Koncertní	polonéza	op.	14

Koncert	se	koná	pod	záštitou	
Velvyslanectví	Státu	Izrael.

Předprodej	vstupenek	zajišťuje	
TRAFIKA	–	Táboritská	26,	Praha	3,	

tel.	734	478	438	nebo	Antikvariát	Judaica,	
Široká	7,	Praha	1.	Jednotné	vstupné	200	Kč,	

před	koncertem	na	místě	250	Kč.

Židovská obec v Praze, společenský sál, Maiselova 18

pOdvEčER YvONNE přENOSilOvé
„v dětství jsem chtěl být pilot. lidé se mě často ptali, proč nechci být sochař jako 

můj otec. ale já měl strach, že bych tátu jen kopíroval. v šestnácti letech bylo 
rozhodnuto, učarovala mi barva,“ říká o sobě akademický malíř 

kRiSTiáN kOdET
středa 9. října od 15 h

opětovné zasvěCení synaGoGy ve čkyni
sobota 5. října 2013 / šabat roš chodeš 1. chešvan 5774

10 h -  přivítání a zahajovací ceremonie, slavnostní navrácení zachráněného svitku tóry do 
synagogy; následuje ranní bohoslužba – šacharit - s čantováním ze zachráněného svitku 
tóry (vede kantor michal Foršt, duchovní Židovské obce liberec) za účasti přímých 
potomků bývalé židovské náboženské obce ve čkyni

odpoledne - prohlídka muzea, modlitebny, galerie a knihovny 
16 h - slavnostní koncert skupiny tateloshn 
19 h -  rituální ukončení šabatu s požehnáním nad vínem, kořením a svící – havdala; vede 

Jaroslav achab haidler
s radostí a zároveň hrdostí, po 22 letech úsilí, vás srdečně zve

společnost pro obnovu synagogy ve čkyni o.p.s.  a obec čkyně
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Zve vás: Společnost křesťanů a Židů  
a Sbor ČCE v Berouně
Program:
•   Vernisáž výstavy obrazů „Vzájemné 

inspirace“ (L. Dohnalová, Petra Kame-
níčková, Olda Pražan, Jana Turecká, 
Rézi Weiniger) – 14 h

•   Panelová diskuse na téma „Židovský  
a romský holocaust“ (účast přislíbili: 
Ivanka Mariposa Čonková, Tamara 
Moyzes a Markus Pape)

•   Uvedení knih „Slovník biblické kana-
nejštiny“ Mikuláše Vymětala a „Ději-
ny Státu Izrael 1948–2013“ Michaela 
Kruppa (nakladatelství Vyšehrad)

•   Paralelně bude probíhat „Tržiště sen-
zací“: výrobky členů SKŽ, vetešnictví, 
stánek antikvariátu Trigon a stánek na-
kladatelství Vyšehrad

•  Mezináboženská bohoslužba – 15 h
•  Výtvarná dílna pro děti 
•   Loutkové divadlo: hry Zaselky (podle 

povídky V. Rakouse) a Rabín a smrt 
(podle chasidské legendy)

•   Hudba: Mišpacha, Comodo, Jaroslav 
Pechar (židovské písně s ukulele), 
Amairgil Vrchotický (keltská harfa), 
Michal Turek (latinské chorály, impro-
vizace)

•   Přednáška – doc. Pavel Hošek: „Sou-
časná témata židovsko-křesťanského 
dialogu“

•   Poezie: Adam Borzič, Jan Škrob, pře-
klady hebrejských básní – Aleš Weiss  
a Josef Blaha 

Za podporu děkujeme: firmě Johny 
Servis, literárnímu obtýdeníku Tvar, 
Městu Beroun a všem lidem dobré vůle, 
kteří se zúčastní.

p rávě narudlý odstín kamene má při-
pomínat barvu neomaurské fasády 

templu. Pořízení památníku financovala 
firma Teva, jež ve svém v závodě v Opa-
vě-Komárově vyrábí generické léky. „Teva 
vyznává respekt a úctu k lidem a k jejich 
hodnotám. Podpora tohoto projektu nám 
připadala jako velmi příhodné materiál-
ní vyjádření tohoto respektu u příležitosti 
130. výročí založení naší společnosti,“ řekl 
Noam Shamir, generální manažer Teva 
Czech Industries. S nápadem zřídit památ-
ník na vypálenou synagogu přišel místní 
Rotary Club a podpořil jej i opavský magis-
trát: „Zvlášť dnes, kdy se často soudí lidé 
podle barvy pleti či náboženské příslušnosti 
namísto skutečného charakteru člověka, 
vnímám téma nenávisti vůči určité skupině 
ztělesněné vypálením synagogy jako velmi 
aktuální. Abychom neopakovali stejné chy-
by, je důležité znát svou historii. Památník 
vypálené opavské synagogy nám bude při-
pomínat důležitou součást opavské historie, 
kde v minulosti vedle sebe žili Češi, Němci 
i Židé,“ řekla Pavla Brady, první náměst-
kyně primátora Statutárního města Opavy 
a první místopředsedkyně Strany zelených. 
Slavnostního aktu se zúčastnili také Mile-
na Slaninová, předsedkyně Židovské obce  

reFormNí šabatoN 2013
Ve	dnech	16.	–	18.	srpna	tohoto	roku	se	v	Olomouci	uskutečnil	„jubilejní“	sedmý	ročník	reformního	šabatonu.	Rádi	bychom	
poděkovali	Evropské	unii	progresivního	 judaismu	(EUPJ),	která	akci	podpořila	finančně,	 jakož	 i	všem	dobrovolníkům,	
kteří	se	podíleli	na	přípravě	programu.	Ten	kromě	bohoslužeb,	přednášek	a	diskusí	se	Stevem	Beckem	zahrnoval	i	kon-
cert	skupiny	Avrix	(sefardské	písně)	nebo	prohlídku	města	„po	stopách	olomouckých	Židů“	či	návštěvu	Holešova	(obojí	
pod	vedením	Daniela	Soukupa	z	olomoucké	fakulty	judaistiky).	
Zvlášní	poděkování	patří	Židovské	obci	Olomouc,	která	nám	laskavě	poskytla	pro	konání	šabatonu	své	prostory	(jakož		
i	úžasnou	šabatovou	večeři	a	skvělé	chaly,	napečené	osobně	předsedou	obce	Petrem	Papouškem).

Představenstvo Bejt Simcha 

výzva k setkání
V příštím roce uplyne 50. výročí od zájezdu do Terezína, který zaštítil tehdejší 
vrchní zemský rabín prof. Dr. Richard Feder. Zájezd byl určen poválečné mládeži, 
později označované jako druhá generace po holocaustu. U příležitosti tohoto výro-
čí bych ráda vyzvala k setkání těchto tehdy mladých lidí a to i těch, kteří neměli 
možnost se zájezdu zúčastnit, včetně jejich rodinných příslušníků. Mým záměrem 
je kromě setkání i přiblížení osobnosti rabína Dr. Federa našim potomkům. Obra-
cím se tímto na některého z tehdejších účastníků nebo jiného člena naší židovské 
pospolitosti, zda by se organizace ujal. Jednalo by se o setkání v Praze s následnou 
návštěvou terezínského muzea. Ty, kterých se tato výzva týká, prosím, aby mne 
v případě zájmu kontaktovali na e-mailové adrese youdell_judith@yahoo.co.uk

Judith youdell

STáNEk MÍRu 

neděle 22. září, 
husovo nám. 43/30, Beroun

Improvizované mezinábo-
ženské setkání u příleži-
tosti svátku Sukot (s inter-
aktivním programem pro 
děti i dospělé).

TEvA darovala opavě pomník

Petr Papoušek, předseda Federace židovských 
obcí, se modlí na místě bývalé opavské synagogy.

Až z Jižní Afriky nechala izraelská farmaceutická spo-
lečnost Teva přivézt červenou žulu na stavbu památní-
ku připomínajícího synagogu, jež od roku 1896 stávala 
v tehdejším hlavním městě českého (rakouského) Slez-
ska. Pomník v místech reformovaného templu, vypále-
ného 10. listopadu 1938 nacisty, byl odhalen ve středu 
17. července.

Ostrava, a Petr Papoušek, předseda Fede-
race židovských obcí v ČR. Pomník má 
podobu dvou kamenných kvádrů o výšce  
210 a 160 centimetrů. Na pomníku je kromě 
vyobrazení samotné synagogy a textu, jenž 
připomíná její osud, rovněž biblický citát 
z knihy Be-rešit (Genesis). Před pomníkem 
jsou umístěny poslední dochované cihly,  
z nichž byla synagoga postavena. Ve večer-
ních hodinách pak pomník osvětlují čtyři 
kužely světla napojené na veřejné osvětle-
ní. Nový památník v Opavě najdete vedle 
rektorátu Slezské univerzity v parčíku mezi 
ulicemi Čapkova a U synagogy.

 text: pavel kuča
Foto: alena Ševčíková


