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Jednou večer jsem měl naléhavý tele-
fonát. Žádali mě, abych inicioval dis-
kusi v armádních jednotkách, které 
měly sehrát významnou úlohu při rea-
lizaci úvodní etapy izraelsko-palestin-
ské spolupráce. Mojí úlohou, a úlohou 
mých několika kolegů, bylo vysvětlit 
„Oslo I“ naší straně. Byl náročný úkol. 
Když jsem prostudoval tento první 
dokument, byl jsem zmaten. Vůbec 
to nevypadalo jako mírová smlouva. 
Po letech působení na katedrách dějin 
izraelských univerzit jsem se dobře vy-
znal v oficiálních dohodách, ale tento 
dokument byl naprosto odlišný. Nebyl 
jsem z toho o nic moudřejší než moji 
uniformovaní posluchači.

Paul Liptz

Česká většinová společnost není ni-
jak vyhraněně rasistická. Paušální 
rasismus vůči černochům, Židům či 
Vietnamcům je považován za málo 
přijatelný. Zato plošné odsuzování 
Romů jakožto těch, kdo masově zne-
užívají sociální dávky, kradou, opíjí 
se a dělají nepořádek, je považováno 
za normální. Za pokrytce, politické-
ho kariéristu či naivu je naopak po-
važován každý, kdo argumentuje, že 
Romové si za svou situaci nemohou 
sami a požaduje pro ně zvýhodnění.

Jan Neubauer

Pro období těsně po pádu komunistic-
kého režimu v roce 1989 byla přirozeně 
velká potřeba výzkumu dějin bez ide-
ologického nánosu a přehodnocení za-
žitých historických klišé prosazovaných 
předchozím totalitním režimem. V pří-
padě dějin a kultury židovské komuni-
ty šlo v podstatě o novou oblast, která 
do té doby nebyla systematicky zkou-
mána, protože komunistický režim byl 
neoficiálně antisemitský a potlačoval 
snahy o zachování paměti o židovských 
obyvatelích českých zemí.

Tereza Štěpková

www.maskil.cz 2

NOVINKY 

Z JERUZALÉMSKÉHO  

PAMÁTNÍKU JAD VA-ŠEM 
(čtěte na str. 2)

Krátce

Nahoře celkový pohled na hlavní budovy památníku Jad va-šem, dole prostranství, z nějž se vstupuje do dalších expozic, 
včetně nové výstavy „Jsem strážným bratra svého“ (foto: Kateřina Weberová).
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Výstavu kurátorovala ředitelka Muzea 
výtvarných umění Jad va-šem, Jehu-

dit Šendar, ve spolupráci s Irenou Steinfeldt 
z oddělení Spravedlivých mezi národy, dle 
projekčního návrhu Chanana de Langeho. 
Tematicky je výstava rozdělena do pěti čás-

tí, čemuž je přizpůsobeno i členění prostoru. 
Pavilon dočasných výstav, rozvržený Udim 
Moragem tak, že evokuje atmosféru úkrytu, 
nabízí návštěvníkům pět intimních stanovišť 
k sezení. Na každém z nich probíhá video-
záznam zaměřující se na jeden typ lidských 
osudů zachránců i zachráněných. Filmy byly 
speciálně připraveny pro tuto příležitost pro-
ducentkami Šulou Spiegel a Danou Eden 
v režii Gabiho Biliovitze.
Film „Jáma, sklep i půda“ vypráví příběh 
Židů, kterým byl na útěku poskytnut úkryt 
společně s dalšími uprchlíky. Skrývané oso-
by trávily dny a měsíce většinou ve stísně-
ných podmínkách, v naprosté závislosti na 

svých zachráncích. Tato mezní situace zav-
dávala často příčinu ke konfliktům, jak mezi 
ukrývanými osobami navzájem, tak i mezi 
skrývanými a poskytovateli úkrytu. Přeživší 
vzpomínají, že jediné, co jim pomohlo dlou-
hý čas v těžko snesitelných podmínkách pře-

stát, byl přísný řád a jasná pravidla chování.
„Loučení, a zase loučení“ seznamuje se 
smutným příběhem dětí, které byly pro svou 
záchranu odtrženy od svých biologických 
rodičů. Po ukončení války musely opustit ro-
diny, ke kterým v útlém věku většinou citově 
přilnuly. Přetěžká rozhodnutí „adoptivních“ 
rodičů, zákoutí křehké dětské duše i neleh-
ká pozice biologických rodičů poukazují 
na fakt, že radost z fyzického přežití války 
nebyla vždy okamžitou reakcí zúčastněných 
osob.
Téma „Pod ochranou kříže“ připomíná, že 
mnozí duchovní všech křesťanských deno-
minací činili maximum pro záchranu proná-

sledovaných Židů, ať již formou poskytnutí 
úkrytu nebo pomoci při obstarání falešných 
dokladů potřebných pro útěk a přežití. Ač-
koliv někteří zachránci doufali v obrácení 
svých svěřenců na křesťanskou víru, našli se 
i tací, kteří uprostřed klášterního života re-
spektovali odlišnou víru. Tak například bratři 
Pacificiové vzpomínají, jak Matka Cornelia 
z chlapecké školy v Settignanu při obřadu, 
během kterého chovanci měli políbit kříž, 
zakrývala pokaždé křesťanský symbol ru-
kou, když přišla řada na židovské chlapce.
„I za cenu života“ přináší osudy zachránců, 
kteří na základě udání nebo při náhodném 
vyzrazení zaplatili za své činy lidskosti cenu 
nejvyšší. Oběti holocaustu z řad zachránců 
Židů by neměly být zapomenuty, ačkoli se 
tak mnohdy pro nedostatek přímých svědků 
naneštěstí stalo.
Poslední téma – „Měli odvahu neuposlech-
nout“ – seznamuje návštěvníka výstavy se 
skupinou osob v různých politických, di-
plomatických a vojenských funkcích. Tito 
lidé odmítli slepě následovat příkazy shora 
a neváhali využít svého postavení a možností 
k pomoci či záchraně druhých.

Filmy se soustřeďují nejprve podrobně na je-
den exemplární příběh a v závěru přinášejí ve 
zkratce údaje o dalších osobách, které proži-
ly podobný osud. Není třeba dodávat, že do 
asi desetiminutové stopáže nebylo možné 

„JSEM STRÁžNýM bRATRA SVÉHO“ 
VýSTAVA K PADESÁTiLETÉMU 
VýROčÍ UDěLOVÁNÍ POcT 
SPRAVEDLiVýM MEZi NÁRODy
Návštěvníci Památníku Jad va-šem v Jeruzalémě mají od 26. června 2013 možnost zhléd-
nout novou výstavu věnovanou osobnostem, které za války riskovaly svůj život i životy 
svých blízkých pro záchranu pronásledovaných Židů. Titul Spravedliví mezi národy (heb-
rejsky chasidej umot ha-olam), vypůjčený z prastaré židovské tradice, přesně vystihuje 
podstatu věci: lidé, kteří se nebáli přihlásit se ke spravedlnosti a pravdě ve světě bezpráví, 
lidé, kteří neváhali překročit hranice národní solidarity a projevili ochotu pomoci přísluš-
níku jiného, židovského národa. To vše v době, kdy takový čin byl trestán jistou smrtí.

➤

Zvětšená reprodukce obrazu Jehudy Bacona „Člověku, který mi vrátil víru“, umístěná v závěru výstavy 
„Jsem strážným bratra svého“. Foto Elad Zagman, s laskavým svolením Památníku Jad va-šem.

Jeden z panelů výstavy „Jsem strážným bratra 
svého“.  Foto Isaac Haari, s laskavým svolením 
Památníku Jad va-šem.
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vměstnat všechny známé případy záchrany 
Židů. Proto je na konci výstavy k dispozici 
nejen fyzická encyklopedie Spravedlivých 
mezi národy, ale i elektronická databáze, ve 
které zájemci mohou dle libosti vyhledávat 
další a další příběhy, neméně dojemné i obdi-
vuhodné. Výstavu uzavírá zvětšenina obra-
zu izraelského výtvarníka původem z Čech, 
Jehudy Bacona (nar. 1929), s názvem „Člo-
věku, který mi vrátil víru“, namalovaného 
v roce 1945 na počest protestantského kaza-
tele, spisovatele a sociálního pracovníka Pře-
mysla Pittera (1895–1976). Ten během války 
pomáhal českým Židům a po válce zřídil 
nedaleko Prahy zotavovnu pro židovské děti 
navrátivší se z koncentračních táborů. Pitter 
byl Památníkem Jad va-šem uznán Spraved-
livým mezi národy v roce 1964.
Samotnému udělení pocty „Spravedlivý 
mezi národy“ předchází důkladná badatel-
ská, leckdy až detektivní příprava. Ne vždy 
si totiž zachránění a zachránci (a dnes spíše 
jejich potomci) pamatují osobní údaje svých 
protějšků. Přesto se v drtivé většině případů 
za vydatné pomoci místních úřadů i vlád-

ních institucí konkrétních zemí podaří osoby 
identifikovat a příběhy záchrany verifikovat. 
Je ale také nutno dodat, že ne všechny žá-
dosti jsou kladně zhodnoceny, neboť kritéria 
uznání jsou celkem přísná (titul například 
není udělován osobám, které otevřeně kola-
borovaly s nacisty nebo poskytovaly pomoc 
pouze za účelem osobního obohacení). Pra-
covníci Jad va-šem jsou často postaveni před 
nelehký úkol rozhodnout, kde leží hranice 
mezi lačností po zisku a celkem pochopi-
telnou potřebou sehnat finanční prostředky 
k uživení několika osob navíc během hube-
ných válečných let.
Jad va-šem za padesát let udělilo titul Spra-
vedlivého mezi národy více než 24 800 oso-
bám ze 47 zemí světa.

Pro ty, kdo se v dohledné době do Izraele 
nechystají, máme dobrou zprávu. Výstavu 
je možné navštívit i virtuálně, a to na inter-
netových stránkách Jad va-šem (www.ya-
dvashem.org.il).

„Sběr střípků“ 
Izraelská celostátní kampaň na záchranu 
osobních předmětů z období holocaustu

Léta neúprosně plynou a žitá historie se 
(v lepším případě) rychle proměňuje ve škol-
ní látku či předmět historického bádání. Ač-
koli je mezi námi stále ještě mnoho těch, kte-
ří holocaust zažili a přežili, mnozí již navždy 
odešli a s nimi někdy i jejich osobní příběhy.
Památník Jad va-šem se proto ve spolupráci 
s několika izraelskými vládními institucemi 
rozhodl spustit kampaň, jejímž cílem je shro-
mažďovat a uchovat předměty, svědectví, 
dokumenty, fotografie, kresby a další „stříp-
ky“ minulosti týkající se holocaustu i doby 
předválečné a bezprostředně poválečné. Pra-
covníci všech oddělení Jad va-šem vyjíždí 
v předem zveřejněných termínech do všech 
koutů země na tzv. sběrné dny, aby případ-
ným donátorům ušetřili cestu do hlavního 
města, kde památník sídlí. Někteří lidé na 
sběrná místa přicházejí s pocitem, že „jejich 
deník je přece tak tuctový, že nikoho nebu-
de zajímat“, jiní naopak přistupují k donaci 
s vědomím důležitosti těchto němých, a přes-
to tolik vypovídajících svědků. Motivace 
darování předmětu se různí. Přeživší se mo-
hou strachovat o osud svých osobních věcí 
po své smrti, když třeba rodina nemá zájem 
(což je samo o sobě smutnou skutečností), 
anebo naopak nemají nikoho, komu by moh-
li předměty odkázat. Naopak potomci přeži-
vších přicházejí s touhou něco více se skrze 
darované předměty dozvědět o svých rodi-
čích a prarodičích. Celkem pochopitelná je 
i citová vazba rodiny na osobní dokumenty, 
které památníku předává. O to více je třeba 
si jejich rozhodnutí vážit. Ostatně těm, kteří 
se například s deníkem, fotografií či dopisy 
nemohou rozloučit, nabízí Jad va-šem mož-
nost si originál ponechat, zatímco do archivu 
poputuje pouze kopie.
Celá akce, probíhající v několika vlnách, není 
omezena pouze na Stát Izrael. Je možné, že 
někteří přeživší a jejich rodiny by viděli své 
osobní předměty raději v Izraeli než v některé 
z místních, ač profesionálně i co do technické-
ho vybavení neméně schopných institucí. 
Darované předměty, kterých bylo za necelé 
dva roky nashromážděno přes 71 000, jsou 
ihned evidovány a v restaurátorských díl-
nách pečlivě ošetřeny, aby mohly nadále 
sloužit jako svědectví o čím dál vzdáleněj-
ších událostech. 

Pnina M. Rubešová-Younger, Jeruzalém

➤

sobota 26. října
v 10:30 h v bejt simcha

ŠAChRIT – SOBOTNí 
RANNí BOhOSLuŽBA

čtvrtek 7. 11.
od 19 h v Café jericho

EPES RARES S IRENOu 
DOuSKOVOu, 

BáROu hRZáNOVOu 
A SKuPINOu 

CONDuRANgO 
(VIZ POZVáNKA NA STR. 20)

sobota 23. listopadu 
od 14 h v bejt simcha

cHANUKOVý 
wORKSHOP PRO 
RODiNy S DěTMi

Příští rok v Zemi izraelské, tábor pro přemístěné 
osoby Bergen Belsen, 1945 (tužka a pastelky, papír; 
Muzeum výtvarných umění, Jad va-šem); daroval 
Jicchak Tadmor, Giv‘at Brenner. Toto přání obdržel 
rabín Cvi Azarja Helfgott od školních dětí v bývalém 
koncentračním táboře Bergen Belsen. Rabín Helfgott 
se zde po osvobození staral o přeživší. Památník Jad 
va-šem získal přání v rámci projektu „Sběr střípků“. 
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Pojem „mír na Středním východě“ nesmě-
řoval ani tak k nikdy nekončícímu konfliktu 
v celé oblasti, ale spíše k napjaté situaci mezi 
Palestinci a Izraelci. Mnozí se domnívali, že 
tento konflikt nebude nikdy vyřešen a násilí 
bude pokračovat další desítky let.
Onoho roku byl můj dobrý přítel Dr. Jair 
Hiršfeld velmi nervózní a ačkoliv dělal jen 
mlhavé narážky, uvědomoval jsem si, že se 
děje něco důležitého. Jair, který hrál důleži-
tou úlohu při vyjednáváních Izraele s jeho 
sousedy, cestoval tehdy velmi často do Ev-
ropy. Brzy se začalo proslýchat, že izraelský 
ministr zahraničí Šimon Peres a jeho náměs-
tek Josi Bejlin iniciovali rozhovory v Oslo, 
jejichž cílem bylo přivést k jednacímu stolu 
Jásira Arafata a Jicchaka Rabina. Ústřední 
roli v těchto napínavých a vzrušujících udá-
lostech sehráli Norové.
Byl to pomalý a bolestivý proces. Brzy bylo 
zřejmé, že sjednávání míru mezi nepřáteli je 
přetěžký úkol. Izraelci a Palestinci pohlíželi 
jedni na druhé s naprostou nedůvěrou a obě 
strany byly přesvědčeny, že to je hra vabank 
– buď všechno, anebo nic. Snad nejtěžší tedy 
bylo vymyslet nějaký mechanismus, jak by 
spolu obě strany mohly alespoň mluvit a po-
malu tak dospěly k určitému porozumění.
Většina Palestinců byla skeptická a v průbě-
hu měsíců tajných i veřejných vyjednávání 
došlo k řadě krizí. Palestinci byli přesvědče-
ni, že Izrael nebude nikdy souhlasit se zříze-
ním palestinského státu, a že jeho jediným 
zájmem je zvyšování počtu osadníků na Zá-
padním břehu a v Gaze, jehož cílem je nasto-
lení stavu, kdy již nikdy nebude možné tato 
území vrátit. Měli také pocit, že Izraelci jsou 
přesvědčeni, že Arabové a muslimové budou 
vždy jejich nepřáteli.
Velká část izraelské populace zase věřila, že 
Palestinci jsou pouze pěšáci v šachové partii, 
kterou hraje arabský svět, a že pokud by vznik-
nul palestinský stát, malý Izrael by byl napaden 
okolními nepřátelskými arabskými zeměmi. 
Mír se tak zdál oboustranně nemožný.
V srpnu 1993 šokovala jak Izraelce, tak Pa-
lestince zpráva, že je možné, že skutečně 
dojde k prolomení historického nepřátelství 
mezi oběma stranami. Jednalo se o zveřejnění 

tzv. „Deklarace principů“ neboli Oslo I. Byl 
to zvláštní dokument – pouhých pár stránek, 
které nebyly skutečnou opravdovou smlou-
vou, ale spíše vyhlášením záměru, někdy de-
finovaného jako „Gaza a Jericho nyní“.
Jednou večer jsem měl naléhavý telefonát. 
Žádali mě, abych inicioval diskusi v ně-
kterých armádních jednotkách, které měly 
sehrát významnou úlohu při realizaci této 
úvodní etapy izraelsko-palestinské spoluprá-
ce. Mojí úlohou, a úlohou mých několika ko-
legů, bylo vysvětlit „Oslo I“ naší straně. Byl 
náročný úkol. Když jsem prostudoval tento 
první dokument, byl jsem zmaten. Vůbec 
to nevypadalo jako mírová smlouva. Po le-
tech působení na katedrách dějin izraelských 
univerzit jsem se dobře vyznal v oficiálních 
dohodách, ale tento dokument byl naprosto 
odlišný. „Oslo I“ se zdálo být jakýmsi hru-
bým náčrtem toho, o čem by mohly znepřá-
telené strany do budoucna uvažovat. Nebyl 
jsem z toho o nic moudřejší než moji unifor-
movaní posluchači. Všichni jsme se snažili 
ze všech sil porozumět „vyhlášení záměru“ 
a několika jeho přílohám, které obsahovaly 
určité konkrétní body.
Jak šel čas, začali jsme „Oslo I“ – „Dekla-
raci principů“, chápat. Jednalo se o unikátní 
herní plán, podle nějž se dvě strany, které si 

navzájem naprosto nedůvěřují, pokoušejí na-
stolit základní úroveň spolupráce. Skutečná 
mírová smlouva měla přijít mnohem, mno-
hem později.
Premiér Jicchak Rabin byl přesvědčen, že 
pokud chce Izrael vylepšit své postavení na 
Středním východě, musí se posunout kupředu 
v řešení svých vztahů s Palestinci. Jasně jej 
ovlivnila izraelsko-egyptská mírová smlou-
va z roku 1979, kterou podepsali Menachem 
Begin a Anwar Sadat, a která obsahovala 
klauzule o zlepšení politické pozice Palestin-
ců. Rabi si byl velmi dobře vědom, že velká 
část izraelské společnosti bude zásadně proti 
dohodě, která s sebou nezbytně ponese staže-
ní z území, která Izrael kontrolovat od Šesti-
denní války v roce 1967. Věděl samozřejmě, 
že vítězové válek obvykle získaná území 
nevracejí, a že Izrael byl jednoznačným vítě-
zem této války. Nicméně v tomto případě byl 
územní kompromis nutný.
Třináctého září 1993 podepsali Jásir Arafat, 
předseda Organizace pro osvobození Pales-
tiny, Jicchak Rabin a americký prezident 
Bill Clinton na trávníku před Bílým domem 
dohodu. Kneset (izraelský parlament) ji 
schválil poměrem 61 hlasů pro, 50 proti, 8 se 
zdrželo. To jasně ukazuje, jak moc rozděleni 
byli Izraelci v názoru na tuto dohodu.

Byl to snad jen sen?
K 20. výročí izraelsko-palestinských 

dohod z Oslo
Z kraje roku 1993, před dvaceti lety, bylo zřejmé, že ve vzduchu je zásadní změna v izra-
elsko-palestinských vztazích. Tyto dvě znepřátelené skupiny, soupeřící o jeden malý kus 
území na Středním východě, byly tehdy v centru pozornosti celého světa.

IZRAELSKÉ FILMY V JIHLAVĚ 
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DOKUMENTÁRNÍCH FILMU JIHLAVA
24. – 29. října

Jihlavský filmový festival přináší českým divákům šanci zhlédnout slavný dokument The Ga-
tekeepers, jehož autor Dror Moreh vyzpovídal všech šest šéfu izraelské tajné služby Šin Bet. 
Jejich, pro většinu diváků značně překvapivé, názory na izraelsko-palestinskou otázku zazněly v 
tomto filmu vůbec poprvé. 
Festival uvede také izra-
elskou reality show Re-
-gender za účasti režiséra 
a producenta. A do třetice 
bude mít široká veřejnost 
možnost zúčastnit se mas-
ter class s velmi kritickým 
a velmi oceňovaným reži-
sérem Eyalem Sivanem. 

Více informací na 
www.dokument-festival.cz

➤
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Jednání pokračovala, i když opoziční skupiny 
na obou stranách vyjadřovaly svůj hluboký 
nesouhlas s celým konceptem dohod z Oslo. 
Demonstrace a protesty byly na každodenním 
pořádku. V září 1995 došlo k podpisu dohody 

„Oslo II“. Byl to rozsáhlý dokument, vlastně 
celá obsáhlá a podrobná kniha, pro většinu 
běžných občanů těžko srozumitelná. Hlav-
ním bodem bylo rozdělení Západního břehu 
na tři zóny – A, B a C. Osm měst zóny A se 
mělo stát v podstatě určitými samostatnými 
městskými státy, zóna B byla koncipována 
jako území se smíšenou 
palestinsko-izraelskou 
správou a zóna C měla 
prozatím zůstat výhradně 
pod izraelskou kontrolou. 
Jak by se vzájemné vzta-
hy postupně zlepšovaly, 
další oblasti se měly pře-
sunovat do podobného 
režimu, jaký měla zóna A.
Opět mě armáda požáda-
la, abych dohodu vyložil 
příslušníkům vybraných 
bezpečnostních jednotek. 
Nebylo to jednoduché! 
Jedna fascinující diskuse 
se týkala společných hlí-
dek, při nichž měli na do-
držování dohod dohlížet 
Izraelci a Palestinci vždy ve dvou džípech, za 
každou stranu důstojník a vojín. V mnoha pří-
padech museli důstojníci vysvětlovat místní-
mu palestinskému i izraelskému obyvatelstvu 
složité a matoucí klauzule, týkající se rozdě-
laní na zmíněné tři zóny, a snažit se zažehnat 
hrozící konflikty. Jednou z otázek, které jsme 
řešili, byla samotná existence dvou džípů, 
jednoho izraelského a jednoho palestinského. 
I když pokyny byly jasné, realita skutečných 
mezilidských vztahů byla mnohem složitěj-
ší. Vždyť se jednalo o čtyři vojáky ze dvou 

téma

➤ různých stran, kteří vyrůstali v atmosféře vzá-
jemné nedůvěry či dokonce nenávisti. A na-
jednou se od nich očekávalo, že spolu ze dne 
na den začnou spolupracovat!
Kulturní rozdíly mezi oběma skupinami 

byly velké. Izraelci bylo součástí západního 
sekulárního světa, zatímco mnozí z Pales-
tinců bylo hluboce zakořeněno v prostřední 
muslimského Středního východu. Co měli 
společného? Jak měli dokázat odložit svůj 
hněv a strach? My na izraelské straně jsme 
se snažili předvídat možné konflikty a po-

drobně jsme rozebírali ty 
klauzule, na něž bychom 
se měli odvolávat v pro-
blematických situacích. 
Nemám žádné povědomí 
o tom, že by se na pales-
tinské straně odehrával 
něco podobného.
Jak šel čas, museli jsme 
uznat, že se nám daří 
jen částečně. Docházelo 
k mnoha situacím, kdy 
politické dohody nebyly 
zjevně veřejností pocho-
peny. Staly se i tragické 
případy, kdy došlo ke kon-
fliktům mezi členy společ-
ných hlídek, při nichž při-
šli o život izraelští vojáci.

Byl jsem v pozici angažovaného pozorovatele 
a nebyl jsem si vůbec jistý, jak budou dvě fáze 
dohod z Oslo ve skutečnosti fungovat. Byl to 
jenom sen? Na druhou stranu jsem si uvědo-
moval, že přístup, který dohody z Oslo vyjad-
řovaly, je velmi cenný. Aktéři celého procesu 
se snažili otupit hrany reality, vnést do věci 
optimistický pohled a ukázat, že pokud bude 
nastolena vzájemná důvěra, vydělají na tom 
obě strany – Palestinci budou získávat území 
do své samosprávy a Izraelci budou moci žít 
v klidnějším a pokojnějším prostředí. Celé to 

bylo o víře v lepší budoucnost pro obě strany. 
Na druhou stranu nám bylo jasné, že dohody 
z Oslo oddálily diskusi o těch nejproblema-
tičtějších otázkách, jako je budoucí statut Je-
ruzaléma, problém palestinských uprchlíků, 
izraelských osad a stálých hranic. Bylo zřej-
mé, že pokud by se o těchto otázkách jednalo 
již v prvních etapách vyjednávání, vedlo by to 
k jejich okamžitému krachu, a že tedy bude 
lepší nechat je na pozdější dobu, kdy již bu-
dou nastoleny funkční vzájemné vztahy.
Problémů a otázek byla celá řada a byly slo-
žité. Bude budoucí palestinský stát zahrnovat 
celé území Západního břehu? Dovolí Izrael, 
aby si Palestinci zřídili vlastní armádu, která 
by mohla představovat nemalou hrozbu pro 
hustě obydlené pobřežní oblasti?
Osobně jsem pozoroval, jak často a jak moc 
se mění můj vlastní pohled na věc – od dů-
věry v nový Střední východ po hlubokou 
skepsi. Mí palestinští přátelé na tom byli 
stejně. Měli zkušenosti s děsivou realitou 
izraelské okupace a násilným chováním iz-
raelských osadníků. Oni, tak jako já, chtěli, 
aby se věci pohnuly k lepšímu, ale desetile-
tí konfliktu v nás zanechala rány – nebylo 
snadné být optimisty.

Paul Liptz

Autor je sociolog a historik, který pů-
sobil 35 let na univerzitě v Tel Avivu 
a 25 let na Hebrew Union College v Je-
ruzalémě. Jako záložník izraelské armá-
dy přednášel v rámci své služby o mnoha 
otázkách týkajících se reality a politiky 
na Středním východě. 

FotograFický workshop v Jeruzalémě
Sedmidenní fotografický workShop 
S fotografem karlem cudlínem a fil-
mařkou Natašou DuDiNski.
Jeruzalém je mystické místo, kde se na ka-
ždém kroku setkáte s bohatou historií. Kři-
žovatka kultur a světových náboženství. 
Moderní, bouřlivě se rozvíjející město, které 
vás bude fascinovat nejen obrovskou směsicí 
obyvatel, ale i svou tajuplností - kdo Jeruza-
lém pozná, nezůstane lhostejný. 
Workshop zahrnuje večerní setkávání spo-
jená s konzultacemi fotografií, přednášky 
o historii a současnosti Jeruzaléma, politice 
a kultuře, prohlídku Starého města s místním 
archeologem i návštěvy méně známých míst, 
fakultativní výlet do Tel Avivu a Betléma.
Skupina max. 15 účastníků. 
Cena 8900 Kč. Dopravu, ubytování i pojiště-
ní si každý hradí sám. 
Termín: 4. 11. - 10. 11. 2013 Pro bližší in-
formace a nás kontaktujte: cudlin@volny.cz, 
tel 602 234 577

Září 1993 – Jicchak Rabin a Jásir Arafat si podávají ruce na trávníku před washingtonským Bílým domem, za  
asistence tehdejšího amerického prezidenta Billa Clintona

Rozdělení Západního břehu na tři zóny
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„Já se domnívám, že lidé by měli být opatr-
ní… Když se řekne žid, uslyšíte ozvěnu 2000 
let starých předsudků.“
Arnošt Lustig

Bílí Češi a romští Češi
Napětí v Česku mezi romskou menšinou 
a většinovou společností je téměř trvalým 
stavem, přerušeným jen občas korupční afé-
rou, politickým skandálem nebo vlnou veder.
Diskriminace Romů v Česku není oficiální 
státní politikou a není legislativně schválená 
ze strany státu, jde o aktivity části podnikate-
lů, regionálních politiků, obyvatel v příhrani-
čí a všech neonacistických seskupení. Ghetta 
nevznikají z institucionální vůle státu, ale 
jsou důsledkem společenského propadu části 
romských komunit, přičemž nejsou etnicky 
výlučná, ale běžně v nich bydlí i podobně so-
ciálně upadlí neromové.
Česká většinová společnost není nijak vy-
hraněně rasistická. Paušální rasismus vůči 
černochům, Židům či Vietnamcům je pova-
žován za málo přijatelný. Zato plošné odsu-
zování Romů jakožto těch, kdo masově zne-
užívají sociální dávky, kradou, opíjí se a dě-
lají nepořádek, je považováno za normální. 
Za pokrytce, politického kariéristu či naivu 
je naopak považován každý, kdo argumen-
tuje, že Romové si za svou situaci nemohou 
sami a požaduje pro ně zvýhodnění. 
Dva časté extrémy: hledět na Romy pouze 
kriticky, nebo naopak omlouvat neomluvi-
telné a přehlížet nepřehlédnutelné.

Kdo je Rom?
Za Roma považujeme „takového jedince, 
který se za Roma sám považuje, aniž by se 
k této příslušnosti (např. při sčítání lidu) 
hlásil, nebo je za Roma považován význam-
nou částí svého okolí na základě skutečných 

bARVOSLEPý POHLED 
NA ROMSKý PRObLÉM
Židé a Romové kráčeli po dlouhá staletí po zcela odlišných cestách. Pochází z rozdílných 
kulturních a náboženských systémů, z různých prostředí, s jinými hodnotovými měřítky.
Jejich kroky se potkaly až ve 20. století „díky“ Adolfu hitlerovi. Když Třetí říše čistila 
Evropu od neárijských Židů a asociálů, vydal 8. prosince 1938 říšský vůdce SS a šéf 
německé policie heinrich himmler „Výnos o potírání cikánského zlořádu“, kterým 
nařídil podchycení všech cikánů, cikánských míšenců a cikánským způsobem kočujících 
osob a jejich deportaci do cikánských sběrných táborů. Následoval společný osud ve 
vyhlazovacích táborech a plynových komorách. Po válce se cesty opět rozdělily. Od 
osmdesátých let spojuje Židy a Romy klasifikační nenávist radikální pravice a neonacistů. 
V současnosti jsou Romové snadno identifikovatelnou menšinou, paušálně obviněnou 
z mnoha křivd na většinové „bílé“ společnosti.

či domnělých (antropologických, kulturních 
nebo sociálních) indikátorů. Toto vymezení 
může být vnímáno jako politicky nekorektní, 
zdůrazňuje však skutečnost, že právě připsa-
né romství je jednou z hlavních příčin sociál-
ního vylučování.“ (Ivan Gabal)

Průzkum veřejného mínění společ-
ností STEM1

Vztah veřejnosti k Romům
Výsledky ukazují, že česká společnost svůj 
převážně negativní vztah k Romům, dlouho-
době zaznamenávaný ve výzkumech STEM, 
v zásadě nemění:
Tři ze čtyř občanů vyjadřují odmítavý vztah 
k romskému etniku (75 %). Tento podíl od 
r. 2011 vzrostl o 7 %. Třetina deklaruje mír-
ně odmítavý vztah k Romům (31 %), téměř 
stejný podíl (30 %) se vyjádřil jednoznačně 
odmítavě a 14 % občanů pociťuje k Romům 
odpor. • Pouze 2 % mají k Romům dobrý nebo 
velmi dobrý vztah, 16 % se vůči nim nevyme-
zuje ani pozitivně ani negativně a 7 % tvrdí, 
že k Romům nemají vůbec žádný vztah. • Na-
prostá většina lidí (85 %) si myslí, že pozor-
nost věnovaná právům Romů u nás je dosta-
tečná. • Podíl občanů, kteří nesdílejí názor, že 
etnickým menšinám by mělo být umožněno 
žít podle vlastních tradic a zvyků, činí 57 %. • 
V otázce obav z Romů je veřejnost rozdělena 
do dvou naprosto vyrovnaných táborů (43 % 
se Romů bojí, 44 % nebojí).

Proč se demonstrovalo na severu 
Čech.
Téměř polovina lidí uvedla, že hlavním dů-
vodem demonstrací na severu Čech byly 
obavy z rostoucí kriminality (45 %). • Asi 
čtvrtina lidí soudí, že šlo hlavně o protest 
proti liknavému postupu státu (26 %) a asi 
stejný podíl lidí jmenoval nutnost poukázat 

na zneužívání sociálních dávek (23 %). • Na 
přesvědčení, že lidé šli do ulic hlavně proto, 
že se báli kriminality, se shodují i lidé s vel-
mi odlišnými názory na romskou menšinu.

Jak velkou podporu může v ČR získat 
pravicový extremismus?
Odpor k idejím ultrapravice je patrný u 19 % 
Čechů, s některými jednotlivými tématy ul-
trapravice souhlasí 71 % dotázaných a s pře-
vážnou většinou výroků souhlasí 12 % popu-
lace. • 8 % populace lze označit za rizikovou 
část. Jde o lidi, kteří se ztotožňují s valnou 
většinou idejí ultrapravice a současně jsou 
i ochotni takovouto politickou stranu podpo-
řit aktivní účastí na jejích akcích.

Romové
Romové (exonymum Cikáni) jsou etnikum, 
jehož kořeny sahají do středověké Indie. 
Romské etnikum je nejpočetnější ve střední 
a východní Evropě. Rom/Dom je prastaré, 
původní autonymum, kterým Romové nazý-
vali sami sebe už v Indii.
Jazyk Romů pochází ze severozápadního 
dialektu staré hindštiny, romština je zařazena 
do skupiny indoevropských jazyků, má cca 
2 milionů mluvčích. Mnoho Romů za svůj 
mateřský jazyk považuje jazyk země, ve kte-
ré žijí, nebo mluví kombinací romštiny a ja-
zyka dané země.
Romové nejsou homogenním celkem, i když 
je na ně takto majoritní společností pohlíženo.
Na svém světovém sjezdu v Londýně v roce 
1971 se Romové usnesli, že označením pří-
slušníků romského národa je etnonymum 
Rom(ové) (rom = muž, manžel; romňi = 
žena, manželka; roma = lidé) a od té doby se 
datuje romský požadavek, aby tento fakt byl 
majoritou respektován. Byla přijata romská 
vlajka a romská hymna. ➤
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 analýza

Za vlast Romů se považuje Indie. Jednou ze 
složek původního indického obyvatelstva 
byli Romové/Domové, příslušníci nejnižší 
kasty, kteří se věnovali kotlářství, kovářství, 
obchodu, podvodům a krádežím dobytka, 
hudbě, tanci a kejklířské činnosti, potulce 
a žebrotě. Absenci písma nahrazovali ústní 
lidovou slovesností a kvůli špatnému soci-
álnímu postavení a obavám ze sucha a hla-
domoru v období od 3.–5. do 9.–10. století 
postupně Indii opustili2. Postupně se dostali 
do Evropy, nejdřív na Balkán (11. století), 
kde získali označení Cikáni podle řeckého 
Athiganoi (maloasijská sekta, zabývající se 
věštěním).
Romům, Sintiům a všem 
osobám kočujícím po 
středověké Evropě, ná-
leželo společné označení 
cikáni, někdy také poha-
ni nebo Egypťani (odtud 
výraz gypsies, označení 
je odvozeno od Malé-
ho Egypta v Byzanci). 
Počátkem 13. století se 
objevují ve střední Evro-
pě, první zmínku o nich 
přináší roku 1242 Kro-
nika česká tzv. Dalimila. 
Jejich způsob života je 
natolik odlišný od života 
usedlého obyvatelstva, 
že záhy dochází ke spo-
rům mezi kočovníky  
a starousedlíky. Ve stře-
dověké Evropě jsou vnímáni jako cizí, nebez-
peční a nepočestní. Od konce 15. století byla 
ve stále více zemích proti nim vydávána naří-
zení. Cikáni byli vykázáni roku 1493 z Milána, 
Španělsko roku 1499 kočovníky vyzvalo, aby 
se buď usadili, nebo do 60 dnů zemi opustili, 
Francie je vykázala roku 1510, Anglie 1530. 
V Českých zemích se drastickou perzekucí 
Cikánů vyznačují zejména vlády Leopolda 
I. a Karla VI. V 17. a 18. století se na někte-
rých místech v Německu nařizovalo každého 
Cikána zatknout a popravit, aniž by mu byl 
prokázán nějaký trestný čin. V 18. století často 
docházelo k násilnému odebírání cikánských 
dětí, jejich pokřtění a převýchově. Cikáni byli 
stále více zaháněni do ilegality a upadali do 
bludného kruhu chudoby, izolace a kriminali-
zace. Byly činěny neúspěšné pokusy o integra-
ci kočujícího obyvatelstva a jejich usazení na 
jednom místě3. 
V českých zemích se snahami o jejich asi-
milaci vyznačovaly vlády Marie Terezie 
a Josefa II. Národní obrození představuje 
v dějinách Romů pozitivní období. Až do še-
desátých let 19. století neplatil žádný zákon, 
který by Romy perzekuoval. Nařízení z roku 
1888 opět přísně zakazuje „cikánské potul-

ky“4. I v období první republiky přetrvával 
zákaz kočování a došlo k prvním systema-
tickým snahám o soupis Romů, tzv. Bavor-
ský zákon o cikánech, tulácích a povalečích 
z roku 19265. Roku 1936 bylo vydáno naří-
zení ke kočování a Romové se museli trvale 
usadit. Ti, kteří to odmítali, byli umístěni do 
kárných pracovních táborů v Letech u Písku 
a Hodoníně u Kunštátu.
Druhá světová válka přinesla mj. rasistické 
zákony a fašistickou genocidu Romů. 
Československá (socialistická) republika se-
dmdesátých let usilovala o asimilaci Cikánů. 
Pokud člověk neměl zaměstnání, čekalo jej 
stíhání pro příživnictví. V říjnu 1958 schvá-

lil socialistický parlament Zákon o trvalém 
usídlení kočujících osob č. 74/1958 sb.:
§ 1: „Národní výbory poskytují osobám, kte-
ré vedou kočovný způsob života, všestrannou 
pomoc, aby mohly přejít k usedlému způsobu 
života; zejména jsou povinny těmto osobám 
pomáhat při opatřování vhodného zaměst-
nání a ubytování a působit výchovnými pro-
středky soustavně k tomu, aby se stali řádný-
mi pracujícími občany.“
§ 3: „Kdo setrvá při kočovném způsobu živo-
ta, přestože mu byla poskytnuta pomoc k tr-
valému usídlení, bude potrestán pro trestný 
čin odnětím svobody na 6 měsíců až 3 léta.“ 
Asimilace Cikánů byla jedním z předpokla-
dů, jak urychlit odstranění třídní společnosti 
a přechod ke komunismu. V případě kočov-
ných Cikánů probíhalo usazení radikálními 
metodami: příslušníci SNB během nočních 
razií uřezávali maringotkám kola a odváděli 
nebo stříleli koně. Pokud podlehli soustav-
nému tlaku, byli nuceni žít způsobem, který 
ignoroval jejich tradice, životní styl a vyža-
doval naprosté přizpůsobení se6. 
V šedesátých letech dochází ke zlepšení ma-
teriálních podmínek Romů, je ustaven Svaz 
Cikánů-Romů, který je však v roce 1973 ná-

silně zrušen a pokračuje se v koncepci do-
nucovací integrace. Proti asimilační politice 
a sterilizační kampani mířené na Romy se 
staví signatáři Charty 777: „Postoj veřejnosti 
kolísá mezi lhostejností a rasismem. Projevy 
rasismu a segregacionismu se množí a budou 
se množit. Cikáni-Romové, kteří jsou nej-
bezprávnější skupinou obyvatelstva v Čes-
koslovensku, ve všeobecných představách 
k obětem nezákonnosti nepatří, to je naopak 
výsadou slušných lidí.“
V sedmdesátých letech se staví velkovýkrm-
na vepřů na místě cikánského tábora v Le-
tech u Písku. 
Rok 1989 přináší mnoho změn: je uznána 

romská národnost, vzniká 
strana Romská občanská 
iniciativa, začíná pravi-
delné rozhlasové vysílání 
O Roma vakeren (Mluví 
Romové) a je založeno 
Muzeum romské kultury 
v Brně (r. 1991).8 Univerzi-
ta Karlova otevírá v r. 1991 
pětileté studium romistiky, 
Milena Hübschmanno-
vá vydává česko-romský 
slovník, Univerzita J. E. 
Purkyně v Ústí/Labem za-
kládá v r. 1992 Ústav pro 
studium romské kultury, 
od září 1997 byla zahájena 
výuka na Sociálně-právní 
akademii v Praze: romský 
asistent, romský poradce.

Odhadovaný počet Ro- mů v populaci 
ČR je k 9/2011 1,4 až 2,8 %, tj. 147 200–
294 300 osob (Česko 10,512 mil. oby-
vatel). Při sčítání lidu, domů a bytů 2011 
se k romské národnosti přihlásilo celkem  
13 150 obyvatel.

- pokračování příště -

Jan Neubauer
1 Výzkum STEM z 2010–2013 na souboru 2084 respon-
dentů.
2 Davidová, E. Romano drom – cesty Romů. Olomouc: 
Univerzita Palackého v Olomouci, 1995, s. 49–59.
3 Daniel, B. Dějiny Romů. Olomouc, Pedagogická fakulta 
Univerzity Palackého v Olomouci, 1994, s. 88.
4 Daniel, B. Dějiny Romů. Olomouc, Pedagogická fakulta 
Univerzity Palackého v Olomouci, 1994, s. 88.
5 Nečas, C. Romové v České republice včera a dnes. Olo-
mouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002, s. 59.
6 Nečas, C. Romové v České republice včera a dnes. Olo-
mouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002, s. 101–103.
7 http://www.romea.cz/cz/zpravy/historicke-okenko-doku- 
ment-charty-77-o-postaveni-cikanu-romu-v-ceskoslo-
vensku-z-prosince-1978
8 Davidová, E. Romano drom – cesty Romů. Olomouc: 
Univerzita Palackého v Olomouci, 1995, s. 207–211.
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Rabi Chajim Pinto se narodil v maroc- 
kém přístavním městě As-Sawíra, které 

se portugalsky nazývá též Mogador. Jeho ot-
cem byl významný rabín Šlomo Pinto. Rabi 
Chajim Pinto byl mezi marockými Židy vel-
mi oblíben nejen pro svou moudrost a uče-
nost, ale i pro svůj přístup k lidem. V As-
-Sawíře je ulice nesoucí jeho jméno Pinta 
a synagoga, v níž se modlil. O jeho skutcích 
se vypráví mnoho příběhů, například tento: 
V jednom městě žil velmi chudý Žid, který 
se živil tím, že se svou károu objížděl vsi 
a města a skupoval železný a měděný šrot. 
Tato práce jej sotva uživila. Jednou se na 
něj obrátil jakýsi muslimský šejch a nabí-
dl mu ke koupi velmi lacino kus mědi. Náš 
Žid se zaradoval, když mu šejch prodal kus 
mědi za pakatel. Šejch ještě dodal: „Věz, že 
tenhle kus mědi ti přinese velké bohatství. 
Když přijdeš domů, polož ho na stůl a denně 
zapaluj vedle něj dvě svíčky. Uvidíš, že za-
nedlouho zbohatneš.“ Náš chudý Žid přišel 
domů a udělal přesně to, co mu šejch řekl. 
A opravdu, začalo se mu dařit lépe a lépe 
a za krátkou dobu se stal boháčem. Právě do 
tohoto města přišel rabi Chajim Pinto a ptal 
se tamějších souvěrců, jestli nemají mezi se-
bou někoho, kdo opustil víru svých otců. Oni 
mu odvětili záporně. Na to se jich zeptal, zda 
někdo z nich rychle nezbohatl. Na to již od-
větili kladně a řekli mu o onom Židovi, který 
kupoval a prodával železný šrot. Rabi Pinto 
se vypravil do jeho domu a onen kdysi chu-
dý Žid mu dopodrobna vyprávěl 
příběh svého úspěchu, aniž by před 
rabínem cokoli zatajil. Rabi Pinto 
se pak onoho Žida zeptal: „Řekni, 
kdyby ti někdo dával dům plný zla-
ta a stříbra, abys opustil svou víru 
a sloužil cizímu bohu, udělal bys 
to?“ Žid se zhrozil a takovou my-
šlenku razantně odmítl. Rabi Pinto 
mu řekl: „Věz, že jsi nevědomky 
sloužil cizímu bohu. Ten kousek 
mědi, který ti šejch tak lacino pro-
dal, pocházel z jejich modlitebny. 
Šejchovým záměrem bylo, aby ses 
dopustil velkého hříchu.“ Jakmi-
le náš Žid uslyšel učencova slova, 
vzal onen kus mědi, rozsekal ho na 
kousky a ty pak vhodil do hluboké 
rokle, že po nich nezbylo ani pa-

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
4. část, osobnosti

mátky. Všechny peníze, které pomocí hříchu 
vydělal, rozdal chudým. Poté pokračoval ve 
své živnosti jako dříve a zanedlouho se mu 
opět dařilo a znovu zbohatl. Tentokrát však 
jeho bohatství nepocházelo ani z nevědomé-
ho hříchu.
Rabi Chajim Pinto zemřel 26. elulu 5605 
(28. září 1845) a je pochován na jednom 
ze dvou židovských hřbitovů zachovaných 
v As-Sawíře – Mogadoru. Hrob rabiho Chaji- 

ma Pinta je ve výroční den jeho úmrtí 
navštěvován tisíci souvěrců nejen z Maroka, 
ale i ze zahraničí.

Rabi Rafael Baruch Toledano, (1892–
1971). Původ rodiny Toledano, jak je 

na první pohled zřejmé, je odvozen od špa-
nělského města Toledo, kde jeho rodina žila 
až do vyhnání Židů ze Španělska roku 1492. 
Rodinná tradice uvádí, že po vyhnání se ro-
dina zařekla, že již nikdy nevstoupí do země 
a do města, z něhož byla vyhnána, a proto si 
změnila jméno na „Toledo no – ne Toledo“, 
odtud Toledano.
Roku 1892 se narodil v marockém městě 
Meknesu rabínu Jákobovi a jeho ženě Haně 
syn, kterému dali jméno Baruch. Již od út-
lého dětství byl Baruch zběhlý v učení Tóry 
a rodiče do něj vkládali velké naděje. V de-
seti letech Baruch náhle těžce onemocněl 
a potácel se mezi životem a smrtí. Tehdy mu 
rodiče před jméno Baruch přidali ještě Rafa-
el (jméno anděla, který uzdravuje) a oprav-
du, chlapec se zázračně uzdravil a od té doby 
jeho jméno znělo Rafael Baruch Toledano.
Rabi Rafael Baruch byl znám svou 
hlubokou vírou v Boha. Jednou, při 
čtení veršů v ranní modlitbě šacharit 
„  – Bůh 
kraluje, Bůh kraloval, Bůh bude kralovat 
navěky“ z obrovského soustředění a vypje-
tí náhle omdlel. Když se probral ze mdlob, 
zamyslel se nad tímto veršem a sám sebe se 

ptal, proč král David změnil tento 
verš. Vždyť logicky vzato, verš by 
měl vypadat takto: „Bůh kraloval 
(Ž 93,1), Bůh kraluje (Ž 10,16), 
Bůh bude kralovat navěky (Ex 
15,18).“ Nejdříve má být minulý 
čas, potom přítomný a nakonec 
budoucí. Proč král David použil na 
prvním místě přítomný čas – „Bůh 
kraluje“?! To proto, abychom po-
znali, že základ víry je v přítom-
nosti. Nelze pocítit království Boží 
v minulosti, pokud nepřijímáme 
Boží vládu v současnosti. Jedině 
poté, kdy v našich srdcích hluboko 
zakoření víra ve vládu Boží a my ji 
pociťujeme každou vteřinou a ce-
lým svým tělem, pak jsme schopni 
díky této čisté víře postihnout a po-

Ohel rabiho Pinta na židovském hřbitově v Mogadoru (As-Sawíra) navštěvují 
každoročně tisíce souvěrců z celého světa

Rabín Chaim Pinto (1748–1845)
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chopit vládu Boží v minulosti a v budouc-
nosti. Nehledě na skutečnost, že rabi Rafael 
Baruch Toledano byl vynikajícím znalcem 
Tóry, Talmudu a židovské mystiky, byl vel-
mi skromným člověkem. Jeho přirozená 
skromnost a obrovské znalosti tvořily v jeho 
duši čistou harmonii, která z jeho osobnosti 
vyzařovala a na všechny, kteří se s ním setka-
li, blahodárně působila. Rabi Rafael Baruch 
Toledano roku 1963 tajně opustil Maroko 
a přijel do Izraele. Za místo pobytu si zvolil 
město Benej Brak, kde 18. chešvanu 5731 
(6. listopadu 1971) zemřel a byl pohřben na 
benejbrackém hřbitově vedle hrobu rabína 
Josefa Šloma Kahanemana.

Rabi Jisrael Abuchacira (1889–1984), 
zvaný též „Baba Sali – Modlící se 

otec“, se narodil o Roš ha-šana, 1. tišrej 5650 
(26. září 1889) ve městě Risani v provincii 
Tafilalt. Rodina Abuchacira byla a dodnes je 
rodinou významných rabínů, kabalistů a ně-
kteří její členové byli považováni za divo-
tvorce. Jisraelův otec, Mas‘ud Abuchacira, 
byl synem rabína Jákoba Abuchaciry, zvané-
ho Abir Jákob. Rabi Jisrael Abuchacira byl 
mladším bratrem rabína Davida Abuchaciry, 
který byl koncem roku 1919 popraven na pří-
kaz vůdce marockých povstalců Mulaje Mu-
hamada, kteří bojovali proti francouzské ar-
mádě v Maroku. Když Jisraelův otec zemřel, 
bylo mu osmnáct let, ale byl již tak učeným, 
že jej požádali, aby se místo svého zesnulého 
otce stal představeným ješivy. Ve věku třiceti 
let byl rabínem oblasti Tafilaltu. Počátkem 
padesátých let minulého století udělal aliju 
do Izraele, ale za tři roky se vrátil zpět do 
Maroka, aby pomohl konsolidovat těžkou 
duchovní situaci, v níž se nacházelo maroc-
ké židovstvo. Roku 1964, ve svých 75 letech, 
rabi Jisrael Abuchacira odjel do Izraele natr-

„GENERACE POTÉ“ – projekt Rafael Institutu

Rafael Institut srdečně zve na k účasti na generač-
ní tematické a zážitkové skupině „Generace poté“, 
zaměřené na problematiku rodin i jednotlivců po 
holocaustu až do současnosti.
Každý z nás, z druhé nebo z třetí či čtvrté generace po 
šoa, se potřeboval a mnohdy ještě potřebuje vyrovnat 
s příběhem svého židovského předka nebo předků 
a dobrým způsobem je integrovat do svého života. 

Rozhodnout se, jakou identitu a kde ji žít, k jakým 
lidem, k jaké skupině se přimknout a jaké hodnoty 
sekulárního nebo náboženského života akceptovat. 
Chceme tedy přizvat ke sdílení v tematické zážit-
kové skupině zájemce ze židovských obcí i spol-
ků, ale i další zájemce, kteří zůstávají zatím neu- 
trální nebo „skrytí“. Zvláště obohacující a užitečná 
může být tato skupina pro pracovníky v pomáha-
jících profesích se židovskými kořeny (pracující 
v pedagogické, zdravotní či sociální oblasti), kteří 
s přeživšími a dalšími generacemi pracují. Také 
však i pro etnology, novináře a další profese, které 
s touto problematikou přímo či nepřímo souvisí.

Termín prvního setkání: 7. 11. 2013 od 17 hodin 
v prostorách Rafael Institutu (Jeruzalémská ul. 7, 
Praha 1 – vchod vedle synagogy Jeruzalémská)

Organizační informace:
Pravidelnost setkávání: cyklus zážitkových sku-
pinových setkání zaměřených vždy na určité kon-

krétní téma bude probíhat v intervalu jednou za 
cca 6 týdnů.
Obsah setkání: na setkání bude vždy přizvána 
osobnost reprezentující některé z probíraných té-
mat. První polovina setkání bude věnována disku-
zi či prezentaci tématu touto osobností. Ve druhé 
polovině bude následně probíhat samotná zážitko-
vá skupina.
Délka trvání: vždy 2 x 1,5 hodiny 
Počet členů ve skupině: 8–20 osob

Skupinovým setkáním vás budou provázet: klinic-
ká psycholožka a psychoterapeutka Michaela Ha-
palová, psycholožka a psychoterapeutka Gabriela 
Dymešová.
Přihlášky a dotazy na e-mailových adresách: ga-
briela.dymesova@centrum.cz, micha.hapalova@
gmail.com
Finanční příspěvek: 150 Kč za jedno setkání

Více informací najdete na www.rafaelinstitut.cz.

valo. Nejdříve žil v Javne, potom v Aškelonu 
a nakonec od roku 1970 v Netivot, kde také 
4. švatu 5744 (8. ledna 1984) zemřel. Ročně 
jeho hrob navštíví v průměru čtvrt milionu 
poutníků nejen z Izraele, ale i ze všech kou-
tů světa. (Článek o rabínovi Abuchacirovi 
„Baba Sali“ je i v české Wikipedii.)
Jeden z mnoha příběhů svědčících o zázrač-
né duchovní síle Baba Saliho:
Jeden z místních muslimských gubernátorů, 
který byl znám svou zlostnou a krutou pova-
hou, se účastnil jakési slavnosti, na niž byl 
pozván i rabi Jisrael Abuchacira. Všichni pří-
tomní se před místním vládcem třásli strachy. 
Když přišel rabi Jisrael, gubernátor k němu 
napřáhl svou ruku, aby mu ji rabín, jak bylo 
v Maroku zvykem, políbil. Ne dost na tom, 
že rabi Jisrael gubernátorovu ruku nepolí-

bil, ale ještě ho začal veřejně kárat za jeho 
pomstychtivé chování vůči Židům a varoval 
ho, aby se vystříhal nadále svých hříšných 
skutků. Něco takového se ještě nestalo, aby 
jinověrec, Žid, veřejně zostudil muslimské-
ho gubernátora. Však ten se také nenávist-
nýma očima podíval na rabi Jisraele a skrz 
zuby procedil zlověstným hlasem: „Ještě se 
ti pomstím za tvou drzost!“ a na to slavnost 
opustil. Všichni Židé, kteří byli na slavnosti 
přítomni, trnuli hrůzou a báli se domyslet, 
jak velká bude gubrnátorova pomsta, která 
dolehne na všechny Židy. Ale rabi Jisrael je 
uklidňoval a řekl jim, že ještě všichni uvi-
dí, jak přijde gubernátor prosit o odpuštění. 
Jakmile se gubernátor vrátil domů, udělalo 
se mu znenadání zle a těžce onemocněl. Den 
ze dne mu bylo hůř a nedokázali mu pomoct 
ani nejlepší lékaři a žádný lék nezabíral. Si-
tuace došla tak daleko, že gubernátorův život 
byl v nebezpečí. V tu chvíli začal gubernátor 
přemýšlet a došel k závěru, že neštěstí, které 
ho potkalo, přichází s Nebes a že je trestem 
za to, jak se choval k rabínovi Jisraelu Abu-
chacirovi. Nechal si zavolat posla a poručil 
mu, aby jeho jménem požádal rabi Jisraele 
za odpuštění a slíbil mu, že se již nikdy ne-
bude Židům mstít. Gubernátor měl jednu je-
dinou prosbu, aby mu rabi zaručil, že se opět 
uzdraví. Rabi Jisrael Abuchacira gubernáto-
rovi požehnal, ten se krátce na to uzdravil 
a stal se jedním z velkých obdivovatelů rabi-
ho Jisraele a vždy vyhověl všem rabínovým 
prosbám pro dobro všech Židů.

Rabín Daniel Mayer
(K práci použito knihy rabína Šimona Sar-
-Šaloma „Chochmej Maroko“, Jeruzalém 

1991)
Foto: Wikipedia

Rabi Jisrael Abuchacira (1889–1984), zvaný Baba Sali

➤

výcvik a vzdělávání v prevenci
a terapii psychotraumatu

„GeneRaCe PotÉ“ – 

projekt Rafael Institutu
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Středověké nepřátelství vůči Židům však ne-
bylo neměnnou historickou konstantou, šlo 
naopak o proces, který nabýval během staletí 
různých forem a charakteristik. Historik an-
tisemitismu Gavin I. Langmuir (1924–2005) 
upozornil na skutečnost, že násilí na Židech 
páchané od 12. století bylo čím dál méně 
spojeno přímo s reálnou náboženskou pole-
mikou, ale vyrůstalo z iracionálních fanta-
zií středověkého člověka zneklidňovaného 
vlastními pochybnostmi o základních prav-
dách křesťanství. Židé představovali jedinou 
náboženskou minoritu žijící uvnitř křesťan-
ského světa, která ohrožovala jeho myšlen-
kovou homogennost. Středověký judaismus 
byl pro křesťanskou církev permanentní vý-
zvou k disputaci a přehodnocování vlastních 
stanovisek a argumentů. Obviňování z ritu-
álních vražd a hanobení hostií však překra-
čovalo prostou náboženskou debatu učených 
kruhů, jelikož se stalo součástí lidové křes-
ťanské kultury a zároveň ospravedlněním 
perzekucí židovského obyvatelstva po celé 
Evropě.
Tzv. krvavé obvinění Židů, které má svůj 
původ již v antice, se objevuje po jisté od-
mlce ve 12. století v Anglii – první zazname-
nanou údajnou dětskou obětí rituální vraždy 
byl William z Norwiche roku 1144. Ani cír-
kev, ani úřady však tehdy ještě nepokládaly 
nařčení za reálné a Židé vyvázli bez újmy. 
V obecné definici šlo o nařčení konkrétní 
židovské komunity z rituální vraždy, které 
však prošlo během středověku určitým vý-
vojem: v nejstarších zprávách šlo o vraždu 
křesťanského dítěte z nenávisti ke křesťan-
ství, postupně se postava zavražděného zača-
la stále více literárně připodobňovat obrazu 
mučeného Ježíše, který nakonec převládl 
do té míry, že nevinné dítě bylo ztotožněno 
s jeho obětí na kříži, jež měla být během 
Velikonoc Židy znovu a znovu opakována. 

ObViNěNÍ 
z rituální vraždy a magického užívání 
křesťanské krve ve starším českém 
písemnictví
Významný medievista moravsko-židovského původu František graus (1921–1989) v jedné ze 
svých statí o koncepci židovských dějin formuloval poněkud kontroverzní myšlenku: „Ať se 
na dějiny Židů před koncem 19. století díváme z kteréhokoliv zorného úhlu, nemůžeme tu 
po mém soudu zjistit nikde nepřetržité dějiny židovského národa. Snad je vedle náboženské 
tradice jedinou konstantou vytvářející židovské dějiny antisemitismus.“ Jedná se o krajně 
skeptické, nicméně realistické zhodnocení křesťansko-židovského soužití v Evropě.

Postupně se tak verze mýtu změnily a hlav-
ním motivem se stala krev obětí využívaná 
k rituálním, léčebným či magickým účelům. 
Věřilo se například, že Židé přidávají krev 
křesťanských dětí do macesů či do charo-
setu, oblíbené sladké pasty konzumované 
během pesachového sederu. Židovské ženy 
měly údajně používat křesťanskou krev, aby 
snadněji porodily. Jedna z pověr pravila, že 
se židovské děti rodí slepé a pouze krev křes-

ťanů jim může vrátit zrak, v jiné verzi stojí, 
že se židovské děti rodí jako selátka a lid-
skou podobu jim může dát opět jen nevinná 
krev. Paranoidních a zarážejících představ 
však bylo v lidové kultuře mnohem víc – po-
dle některých zpráv židovští muži trpí men-
struací, kterou může zmírnit jen krev křes-
ťanů, ta mohla také minimalizovat údajný 
židovský zápach, který měl být hlavně ko-

lem Velikonoc nesnesitelný. Podle křesťan-
ských představ Židé používali krev křtěňátek 
při léčbě lepry, hemeroidů, pro lepší hojení 
jizev po obřízce atd. Fascinace krví a její 
magickou mocí byla zvlášť pro středověk 
symptomatická. Některé legendy obviňovaly 
Židy dokonce z kanibalismu a čarodějného 
zacházení s orgány a části těl svých údaj-
ných obětí, s jejichž pomocí měli přivolávat 
neštěstí a epidemie na křesťanskou komuni-
tu. Do širší definice nařčení Židů z rituální 
vraždy tedy můžeme zahrnout jakoukoli 
vraždu křesťana z důvodu náboženství či 
pověrčivosti. Tématu magie, pověr a lidové 
víry v křesťanském i židovském prostředí 
se podrobně věnoval Joshua Trachtenberg 
(1904–1959), který zastával rabínský post  
v Eastonu, Pennsylvanii, a Teanecku, New 
Jersey. Své stěžejní práce napsal v době, 
kdy se nad evropským židovstvem stahovaly 
temné mraky nacismu, a badatelské otázky, 
které si kladl, nebyly izolovány od situace, 
v níž se nacházel, a byly živoucí součástí 
světa, kterým byl jako badatel a jako rabín 
obklopen. Trachtenberg sledoval s obavami 
osud svých evropských souvěrců a bolest-
ně si uvědomoval, že po staletí přiživované 
mýty o Židech našly svůj ohlas v nacistic-
kém Německu a staly se součástí antisemit-
ské propagandy.
Někteří badatelé se snažili nalézt racionál-
ní vysvětlení, proč krvavé obvinění vůbec 
vzniklo. Jmenujme např. britského židovské-
ho historika Cecila Rotha (1899–1970), kte-
rý se domníval, že šlo o nepochopení puri-
mových slavností, při nichž byl symbolicky 
zabíjen Haman. Purim se totiž příležitostně 
kryl s Velikonocemi, takže pálení a mučení 
figuríny perského vezíra, který chtěl vyhladit 
židovský národ, bylo mnoha křesťany desin-
terpretováno – domnívali se, že šlo o zparo-
dované pašije posmívající se postavě Ježíše 

Vyobrazení Dominguita del Val – barokní oltář se so-
chou ukřižovaného ministranta se dodnes nachází v ka-
tedrále Del Salvador v Zaragoze.
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vytvářela od vrcholného středověku jejich 
virtuální obraz, který měl jen málo společné-
ho s realitou. Olomoucké exemplum vychá-
zí z obecně rozšířené Legendy o zpívajícím 
chlapci, s jejímiž četnými textovými vari-
antami se setkáme v literatuře evropského 
středověku a jejíž nejznámější podobou je 
vyprávění převorky Eglentyny z Canterbur-
ských povídek Geoffrey Chaucera. Legenda 
o zpívajícím chlapci v olomoucké verzi vy-
práví o Židovi, který zabije žáka, jehož sly-
šel zpívat při pobožnosti responsorium na 
počest Panny Marie. Ta ho však probudí zpět 
k životu. Mariánský zázrak přiměje Žida se 
přiznat a spolu s třemi sty čtyřiceti souvěrci 
přijmout křest. Tato legenda je pozoruhodná 
jak svým obsahem vypovídajícím o konflik-
tech středověkého světa, o střetu dvou kultur 
menšinové a většinové společnosti, tak i svý-
mi četnými variantami, jež reprezentují vývoj 
od latinského mariánského miráklu, přes ka-
zatelské exemplum až po rámcovou povídku 
boccacciovského typu. Ve Španělsku byla tato 
zfabrikovaná legenda v 16. století přepraco-
vána, časově zasazena do poloviny 13. století 
a chórový zpěvák dostal jméno Dominguito 
del Val, k jehož hrobu v Zaragoze směřovaly 
četné poutě. Výstavní barokní oltář se sochou 
ukřižovaného ministranta se dodnes nachází 
v jedné z postranních kaplí katedrály Del Sal-
vador v Zaragoze.
O necelé desetiletí dříve, než vznikl rukopis-
ný záznam Olomouckých povídek, se roku 
1475 odehrála v severoitalském Tridentu 
jedna z nejznámějších kauz spojených s ob-
viněním z rituální vraždy, která našla své 
četné ohlasy i v bohemikálním písemnictví. 
Kauzu, ve které byli místní Židé obviněni 
z ritualizovaného mučení a vraždy malého 
chlapce Šimona, podrobně popisuje kato-
lický kněz Václav Hájek z Libočan ve své 
Kronice české z roku 1541:
Téhož léta [=1472] přihodilo se v městě Tri-
dentu, že Židé, jenž v tom městě byli, vedlé 
svého obyčeje slavnost svou velikonoční za 
osm dní slavně ctíti chtíce a nemajíce krve 
křesťanské, aby jí svým obyčejem k chlebům 
přesným přimísili, tu jeden z ních, jménem 
Tobiáš, v úterý před jích Velikounocí časem 
večerním před domem jednoho křesťana dítě 
v stáří třicíti měsícův sedící, jemu polaho-
div, aby nekřičelo, vzal a do domu Samuele 
Žida tajně vnesl, a jakž noc přišla, hned se tu 
spolu sešli Salijman, Samuel, Tobiáš, Vitališ, 
Mojžíš, Izdrael a Major do sboru s veselím 
a to pacholátko, jemuž bylo jmeno Šimon, 
mezi se vzali a nejprvé, aby nekřičelo, šat 
nějaký jemu v ústa vstrčili a hned svlékše jej, 
na stůl postavili a roztáhli. Tu jemu nejprvé 
Mojžíš nůžkami konček [=předkožku] ustřihl 
a jeden z ních medenici [=měděná nádoba], 
aby do ní krev tekla, držel. Tu hned všickni 
ti jmenovaní tělo toho děťátka přeostrými 

historie

a o symbolické opakování jeho popravy. 
Nelze dokonce vyloučit, že tato parodie byla 
záměrná, jelikož v některých případech měla 
mít údajně Hamanova figurína či herec, kte-
rý Hamana ztvárnil, na hlavě trnovou korunu 
a purpurový plášť přes ramena podobně jako 
tzv. „bolestný Kristus“. Roth navíc zmiňuje 

excesy, které mohly stát u zrodu či oživení 
pověry, že Židé pravidelně během Velikonoc 
zabíjejí křesťany. Např. v 5. století v Sýrii 
opilí Židé během nezřízeného purimového 
karnevalu spoutali křesťanského chlapce, 
trápili jej a on pak na následky zranění ze-
mřel. K podobnému případu mělo dojít roku 
1191 v severní Francii, kde židovská kehila 
v Bray se svolením vrchnosti během Puri-
mu popravila jistého křesťanského vazala, 
jenž byl vinen vraždou jednoho z místních 
Židů. Lze si však jen těžko představit, že by 
tyto ojedinělé doklady židovských násilností 
a výtržností mohly stát osamoceně u zrodu 
mýtu o rituálních vraždách. Původ této po-
věry má své kořeny více v iracionálních lido-
vých představách, ve víře v magii, okultismus 
a ve spolupráci marginálních skupin s ďábel-
skými silami.
Avšak byli to již sami středověcí teologové, 
kteří zpochybňovali nesmyslné krvavé ob-
vinění, odporující židovským náboženským 
a stravovacím zvyklostem, a zejména římští 
biskupové opakovaně vystupovali proti těm-
to protižidovsky laděným případům. Papež 
Inocenc IV. vydal 5. července 1247 v Lyonu 
listinu s incipitem Lacrimabilem Iudeorum 
Alemannie, v níž nařizuje církevním prelá-
tům v Německu, aby bránili Židy před pro-

následováním a opakovaným nařčením, že 
užívají krev pro rituální účely. Listina byla 
znovu potvrzena bulou Sicut Iudeis papežem 
Řehořem X. roku 1272. V dalších staletích 
vydali papežové několik podobných výnosů 
hájících židovskou komunitu před krvavým 
obviněním.

Také ve starší české literatuře máme četné do-
klady tematizace tohoto obvinění, a dokonce i 
několik případů, které se měly odehrát v čes-
kých zemích. Nejstarší zmínka o vraždách křes-
ťanských dětí Židy se v písemnictví českého 
středověku objevuje v tzv. Dalimilově kronice, 
která byla sepsána v první čtvrtině 14. století, a 
je nejstarší česky psanou veršovanou kronikou. 
Židé měli dle kronikáře někdy v letech 1038–
1039 pobít v Praze několik křesťanských dětí, 
za což byli knížetem Břetislavem I. povražděni 
a jejich majetek byl zkonfiskován:
Tehdy také Židé křesťanské děti zbichu
a to na ně usvědčichu.
Kněz jě káza všecky zbíti
a jich domy rozpleniti.
Krvavé obvinění je částečně zpracováno také 
v šestém exemplu tzv. Olomouckých povídek, 
které vznikly na přelomu 14. a 15. století, 
avšak zachovaný rukopis je datován až k roku 
1482. Souvislost tohoto textu s tématem ritu-
ální vraždy je poměrně volná. Již sama sku-
tečnost vraždy nevinného dítěte z nenávisti ke 
křesťanství, ke které v textu dojde, čtenářům  
a posluchačům signalizuje stereotyp židov-
ského vraha usilujícího o zkázu křesťanství, 
jenž je navíc spojen ďábelskými praktikami 
a magickým užíváním křesťanské krve se 
samotným Satanem. Tato démonizace Židů ➤
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bodli špicemi, tak aby, což nejvíce mohli, 
krve z něho vytočili [=vycedili], hlavu, ruce 
i nohy i všecko tělo (na něm místa celého 
nenechavše) ukrutně zbodli, nadto i také 
slova mluvili: „Vidíš-liž to, oběšený na šibe-
nici kříže Ježíši? Tak 
jsou tobě dělali někdy 
předkové naši.“ Když 
již hlava jemu na ra-
meno jeho se položila 
a dušička k Pánu Bohu 
se obrátila, na zemi 
jeho ležeti nechavše, 
k večeři šli a krví toho 
děťátka na potupu 
Kristovu i všech křes-
ťanův koláčův pokro-
pivše jedli a tělo jeho 
vzavše, tu hned za tím 
domem do vody uvrhli 
a svou Velikounoc vel-
mi slavně a poctivě i s 
radostí slavili. Smut-
ní pak rodičové syna 
svého Šimůnka žalos-
tivě hledajíce, po třech 
dnech jeho tělo v řece 
nalezli a nevědouce, od koho by tak zbodeno 
bylo, k purgmístru je nesli. Jan Brixienský, 
toho času správce města, doktor v právích, 
pohleděv na děťátko, ulekl se a hned Židy, 
jenž v městě byli, zjímati rozkázal a někte-
ré z ních mučiti a oni trápeni jsouce, všecko 
pořád jeden každý, jak jsou s tím děťátkem 
a s jeho krví nakládali, pořád vypravili. I ká-
zali jsou ty, kteříž o tom vědomost měli, všec-
ky utratiti a jiné vyhnali. Arcibiskup pak, pán 
toho města, na ten čas Jan Hinderbach, po-
ctivý hrob tomu tělu sv. Šimůnka mučedlníka 
udělati rozkázal, při kterémžto dáli se rozlič-
ní divové, z rozličných také zemí šli jsou do 
Tridentu lidé, aby tomu tělu poctivost činili 
a mnozí bývali od svých nemocí uzdravováni. 
To vidouce tridentští měšťané, krásný kostel 
k poctivosti svatého Šimůnka mučedlníka po-
staviti rozkázali a tu tělo to pro svatou víru 
křesťanskou útrpné poctivě položeno.
Tridentská komunita měla během procesu 
jen tři domácnosti, které byly zároveň prv-
ními židovskými rodinami zde usazenými. 
Hlavami těchto rodin byli Samuel ben Se-
ligman Bach z Norimberka, Tobias z Mag-
deburku a Engel z Verony (šlo o imigranty 
z německy mluvících aškenázských oblastí). 
Samuelova rodina, jež se v Tridentu usadila 
roku 1461, byla nejpočetnější, v době pro-
cesu se asi pětačtyřicetiletý Samuel živil 
finančním obchodem a v jeho domě se na-
cházela synagoga a mikve. Tobias byl lékař, 
oční specialista, který se usídlil s rodinou 
v městě roku 1462. Engel (v pramenech také 
Angelus) se do Tridentu přistěhoval roku 
1471 z Gavarda nedaleko Brixenu a jeho ro-

dina nebyla společensky tak významná jako 
předchozí dva klany. Většina členů těchto 
tří domácností, kteří byli ve městě pro svůj 
německý původ pokládáni za cizince, byla 
mučena a následně popravena. Z vykon-

struovaného procesu, který hagiograficky 
popsal Giovanni Mattia Tiberino, finančně 
profitoval především místní biskup Johannes 
V. Hinderbach (1418–1486).
Z dalších oblíbených mučednických postav 
baroka, obětí údajných rituálních vražd, jme-
nujme ještě Wernera (Vernera) z Bacharachu 
(zemřel 1287), kolem jehož hrobu v Ober-
wesselu vzniklo významné poutní místo. Le-
genda o tomto šestnáctiletém chlapci, které-
ho měli umučit Židé z trevírské diecéze, byla 
v našich zemích velice populární a objevuje 
se v českých lidových kalendářích a životech 
svatých ještě v první polovině 20. století.
Z domácího prostředí známe několik případů 
vražd křesťanských dětí, které byly spojová-
ny se Židy. Již z poloviny 14. století máme 
zprávu z Brněnské právní knihy s nadpisem 
De poena mulieris proprium puerum judaeis 
vendentis, v níž je stanoven trest ženě chtě-
jící prodat svého potomka Židům. Tato sku-
tečnost dokládá, že v této době byly legen-
dy o Židech používajících krev k rituálním 
účelům obecně známy i v našich oblastech. 
Prvním případem doloženým domácími na-
rativními prameny je kauza ze 4. ledna roku 
1504, kdy byli ve Strakonicích upáleni spolu 
se svou matkou dva Židé, kteří měli údaj-
ně zavraždit a rituálně zneužít krev malého 
chlapce. Také matka, která jim dítě prodala, 
byla odsouzena k smrti na hranici. V zimě 
roku 1505 pak došlo v Českých Budějovi-
cích k jednomu z nejzávažnějších obvinění 
z vraždy křesťanského dítěte vůbec. Dne 
28. června obdržela městská rada tajný list 
od hejtmana dolnorakouského hrabství Har-

deggu Jana Sokolíka z Dubé, podle nějž ja-
kýsi pastýř Štefl nařkl na mučidlech budějo-
vické Židy z rituální vraždy. Výsledkem zin-
scenovaného procesu, který provázely dlou-
hé výslechy a tortura obžalovaných, bylo 

upálení sedmi Židů na 
židovském hřbitově 
u Rožnovské (Krum-
lovské) brány. Více než 
deset osob bylo v noci 
z 29. na 30. prosince 
utopeno a ostatní do-
spělí Židé, pokud již 
dříve neutekli, byli vy-
hnáni z města brankou 
u Rabenštejnské věže. 
Třiadvacet židovských 
dětí a mladistvých bylo 
rodinám násilně odňato, 
pokřtěno a svěřeno do 
křesťanských domác-
ností (šlo pravděpodob-
ně o potomky poprave-
ných rodičů). Tragické 
události našly svůj ohlas 
rovněž v Anonymní heb-
rejské kronice z Prahy, 

a to hned ve dvou záznamech:
V pátek 15. tevetu 5266 [12. prosince 1505] 
postihla Židy v Budějovicích velká pohroma, 
nechť Hospodin pomstí jejich prolitou krev.
Léta 5265 [1505] posvětili jméno Boží, budiž 
požehnán, kvůli křivému nařčení budějovičtí 
Židé. Také bylo utopeno čtrnáct spravedli-
vých žen pro posvěcení Božího jména. Nechť 
je pomstěna jejich prolitá krev […].
Pozdější kauzy již nenesou zřetelné rysy le-
gend o rituálních vraždách a lze je považovat 
za případy kriminální povahy. Např. roku 
1516 v Praze jakýsi pomatený Žid zabil ka-
menem křesťanské pacholátko, byl dopaden 
a následně 20. června popraven. Potvrzením 
toho, že vražda nebyla kvalifikována „z ne-
návisti ke křesťanství“ ani jako „rituální“, 
svědčí skutečnost, že k právní odpovědnosti 
nebyla povolána pražská židovská komunita 
jako celek. Jedním z nejznámějších případů 
17. století byla pak brutální vražda pětileté-
ho chlapce Mathiase Tillicha, která se údajně 
stala 11. března 1650 v české Kadani. Z ní 
byl obviněn a následně odsouzen Žid Noach, 
pocházející z moravského Holešova, a jeho 
údajný komplic kadaňský Žid Jäckel. Krát-
ce na to byli všichni Židé na císařův roz-
kaz z Kadaně vypovězeni. Události ve své 
Poselkyni starých příběhův českých popsal 
Jan František Beckovský (1658–1725), člen 
řádu křížovníků s červenou hvězdou, který 
Mathiasův hrob sám navštívil:
V Kadani, městě českém, Žid jeden pětiletý 
křesťanský pacholátko, učiniv jemu velkým 
nožem osum ran, v jedný veřejný ulici zamor-
doval, pro kterýžto tak ohavný skutek tomu ➤

do
ko

nč
en

í z
e 

st
r. 

11
 

➤

Poutníci putující ke hrobu Šimona z Tridentu
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ho roku 1899 z rituální vraždy, lze vnímat 
jako dědictví těchto původně středověkých 
protižidovských mýtů.

Toto poněkud skličující téma zakončeme 
úvahou již citovaného Františka Grause, kte-

aktualita

➤ mordýři, Noë řečenýmu, dne 22. března mě-
síce nejprve pravá ruka uťata byla, díl ja-
zyka uřezán, oba prsy rozpálenými kleštěmi 
trhány, potom začnouce od noh až 
k hlavě kolem lámán, do kola vple-
ten a na veřejnou cestu neb na silnici 
s tím kolem postaven byl; v čas pak 
toho kolem lámání katolickou víru 
přijal a od děkana téhož města také 
na tom popravním místě pokřtěn byl. 
Po sedmi dnech, když to nevinně za-
mordované křesťanské pacholátko 
z hrobu vyzdviženo bylo a do kostela 
přeneseno býti mělo, blíž toho hrobu 
na hřbitově jedno pacholátko v bílé 
košilce se ukázalo, v jasnost se pro-
měnilo a z očí lidem se ztratilo.
Literární zpracování narativu o ri-
tuálních vraždách a zabíjení křes-
ťanských dětí Židy se stalo ideovým 
základem obecně známých kauz 
19. století, ze kterých jmenujme ales-
poň nejpopulárnější kriminální případ 
vraždy Anežky Hrůzové z východo-
české Polné. Tragický případ nespravedlivě 
odsouzeného Leopolda Hilsnera, obviněné-

TO NEJLEpšÍ JE K VIDĚNÍ 
V LIbERCI
V jednom dni dvě skvělé vernisáže… Ten 
kdo byl v Severočeském muzeu na zahájení 
exkluzivní výstavy k 75. výročí „křišťálové 
noci“, stihl v pohodě „Mladé lvy v kleci“ 
v Oblastní galerii.

Liberec je stále metropolí českého severu, 
a jak se i dříve právem říkalo – Sudet. Obě 
zmíněné kulturní instituce jsou řízeny mladým 
managementem, v jejich čele stojí mladí vzdě-
laní odborníci s entuziasmem, dá se říci mladí 
lvi otevírající klece svých institucí.
Mám upřímnou radost z toho, že se jim prá-
ce daří a obě instituce mají k sobě blíž a blíž. 
I geograficky. Tomu by nevěřili ani otcové za-
kladatelé. Z městských lázní, ač nepochopitel-
ně s bílým nápisem „lázně“, se vrací na scénu 
galerie do rekonstruované budovy, která bude 
již brzy opět sloužit veřejnosti. No a naproti 
přes ulici monumentální stavba Severočeské-
ho muzea. Zhmotnělá sestava historických 
stavebních slohů v prostoru uprostřed města. 
Jak se muzeum a galerie počátkem padesá-
tých let 20. století hmotně a fyzicky vzdálily, 
jsme nyní svědky sbližování programového 
a ideového. Bůhví, zda ne někdy v budouc-
nu opět pod společným vedením. Nemusíme 
chodit daleko. V partnerské německé Žitavě 
mají s fůzí dobré zkušenosti. 
V Liberci budou zatím usilovat o přízeň zájem-
ců o kulturu jistě ve spolupráci, ale samostatně. 
Snad jednou ulici přemostí lávkou a na jednu 

vstupenku vstoupí zájemce do obou institucí 
suchou nohou… Zatím věřte, že mají našláp-
nuto a oba kolektivy, jak muzejní, tak galerijní, 
jdou tou nejlepší cestou. Ta přináší sladké ovo-
ce ve výstavách, které mají úroveň výstav hlav-
ního města, expozic, na které se nezapomíná, 
ale dlouho, dlouho vzpomíná… 
Co mě mrzí, je to, že ještě stále si liberečtí ne-
zvykli chodit na vernisáže. Ochuzují se o zážit-
ky, za kterými se jinak musí do Prahy, případně 
do ciziny. A to nemluvím o komentovaných pro-
hlídkách, kterými provázejí sami autoři výstav. 
Ty bývají vůbec ze všeho nejlepší.
Na podzim roku 2013 se nám naskýtá v Liber-
ci k vidění skutečný „nářez“ - nebývalá suma 
informací a krásy, které v muzejní expozici 
evokují krutosti fašismu a hrůz, kterou po sobě 
zanechala druhá světová válka. Věcně a reali-
sticky skloubený program obou institucí dává 
za pravdu tomu, že se vyplatí při práci přemýš-
let a dát i na podněty, které, jak je vidět, oba 
mladí ředitelé využívají a realizují v souladu 
s přáním veřejnosti a posláním tak význam-
ných kulturních zařízení. Povzbuzující pro vy-
stavovatele je jistě i to, že v auditoriu vernisáží 
byla i řada volených zastupitelů, kteří „kultu-
ru“ mají ve svém popisu práce. Ale i ti jistě při-
šli především proto, aby viděli věci nevídaně 
úžasné, jako všichni přítomní. Exponáty, které 
nám pomáhají chápat současnost, pochopit mi-
nulost a vědět, co nás může potkat v budouc-
nosti, budeme-li hluší, slepí a nevšímaví.

Egon Wiener

SYNAGOGY V pLAMENECH: KŘIšŤÁ-
LOVÁ NOC 1938 V ČESKÉM pOHRANIČÍ 
Velkoplošné fotografie, unikátní písemné do-
kumenty, trojrozměrné objekty a informační 
panely přibližují osudy sudetských Židů na 
podzim roku 1938, průběh tzv. „křišťálové 
noci“ i následnou likvidaci židovských ko-
munit. Výstava potrvá do 31. 12. 2013.
Severočeské muzeum Liberec, Masarykova 
11, otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 
17 h, ve středu do 18 h. Více informací na 
www.muzeumlb.cz.

MLADÍ LVI V KLECI - přehlídka tvorby 
členů nejvýznamnějších uměleckých spolků 
německy hovořících výtvarníků z Čech, Mora-
vy a Slezska v meziválečném období v období 
1918 až 1945. Výstava potrvá do 31. 12. 2013.
Oblastní galerie Liberec, U tiskárny 1, ote-
vřeno denně kromě pondělí od 10 do 18 h, ve 
čtvrtek do 19 h. Více informací na www.ogl.cz.

rá neztrácí nic na své aktuálnosti. Grausova 
zkušenost koncentračních táborů v Terezíně, 
Birkenau a Buchenwaldu pak dodává jeho 

slovům na intenzitě: „Žádné období 
nezačíná úplně od nuly – i když tuto 
iluzi vždy hájí. Dědí po mnoha svých 
předchůdcích vedle řeči i myšlen-
kové zvyklosti, zařízení a představy 
a předává je spontánně nebo cíleně 
dále. Stereotypy se svou uzavřeností 
a zdánlivou samozřejmostí obzvláš-
tě hodí k tomu, aby se tradovaly dál 
a ovlivňovaly následující období. Ste- 
reotyp Žida je toho vzorovou ukáz-
kou. Vyvinul se v průběhu staletí a ne- 
stál a nestojí nikdy izolovaně. Už ve 
středověku byl, stejně jako v násle-
dujícím období, integrální součástí 
obecného obrazu nepřítele a restrik-
tivních opatření a zároveň citlivým 
indikátorem prahů tolerance různých 
společností. Stereotyp Žida byl školou 
barbarství – barbarství, jež se nikdy 
neomezovalo jen na Židy.“

Daniel Soukup

Legenda o Vernerovi z Bacharachu se objevuje ještě v první polovině 20. století 
například v tomto katolickém kalendáři.
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velké množství židovských komunit. Oproti 
malému městečku Cáchy musel Bagdád na 
posly působit neuvěřitelně.
Výprava byla odpovídajícím způsobem při-
vítána a pohoštěna. Jednání byla velice dlou-
há a táhla se několik let. Ve volných chvílích 
se ale Sigismund ani Lantfrid v barvitém 
Bagdádu určitě nenudili a tak se stalo, že po 
dvou letech jednání zemřel Sigismund na sy-
filis. Po nějaké době zemřel i Lantfrid, pro 
změnu na infekci trávicích cest, a tak jednání 
vedl dál Izák sám.
Po ukončení rozhovorů obdržel Izák a zbytek 
výpravy od chalífy Háruna al-Rašída mnoho 
vzácných darů pro Karla I. Především mu ale 
chalífa dal bílého slona jménem Abul-Abaz, 
kterého sám dostal darem z Indie. Podle ně-
kterých pramenů slon zničil chalífovi celou 
zahradu a nesnesl na sobě žádného jezdce, 
takže se ho chalífa rád zbavil. Podle jiných 
pramenů se jednalo o skrytou výzvu chalífa 
vůči supervelmoci na západě – výzvu k větší 
rozvaze a menší expanzivnosti. V Koránu to-
tiž súra 105 připomíná příběh z roku 570 o. l., 

kdy jistý křesťanský vůdce chtěl zaútočit na 
Mekku a přitom se chystal použít jako zbraň 
i slona. Ten se ale prý nenechal zneužít a od-

Čarodějův žák
Slavný španělský učenec Nachmanides1 
neV domě, který nazývali „u kašny“, ve měs-
tě Wormsu žil kdysi zbožný muž. Ten měl 
jedinou dceru, která byla stejně krásná jako 
zbožná. Jednou večer, když stála ve dveřích, 
procházel kolem toho domu čarodějův žák. 
Podíval se na ni 
a zavolal, ať ho 
čeká, že si pro 
ni v noci přijde.
Proč to byl ča-
rodějův žák? 
Tím žákem se 
stal kdysi tak-
to: jeden velký 
čarodějný mistr 
kdysi vyčaroval 
veliké magic-
ké kolo, které 
mělo deset míst. Na to kolo se před každým 
zatočením mohlo posadit deset lidí, kteří se 
chtěli naučit čarodějnému umění. Mělo to 
ale jeden háček – než se kolo jednou otočilo, 
zabil vždy čaroděj jednoho z nich. Za to se 
ti ostatní všichni naučili čarodějnému umě-
ní a mohli prakticky dělat, co se jim zlíbi-
lo. Později ale, když se tento nesmysl moc 
rozmohl, bylo kolo zničeno. Ale ti čarodějo-
vi žáci, kteří se již umění naučili, měli v té 
době beztak už moc svobod a dělali si, co se 
jim zachtělo.
Aby otec svou dceru a svůj dům před oním 
čarodějovým žákem ochránil, pozval si na 
noc deset učenců, kteří měli celou noc stu-
dovat a disputovat. Do jejich středu potom 
posadil svou dceru.
Nicméně když se přiblížila půlnoc, usnul je-
den učenec po druhém. I přesto, že dívka ve 
strachu hrozně hlasitě křičela, nemohla je 
probudit. Pak přišel ten čarodějův žák do-
vnitř a řekl: „Vidíš, krásko, k čemu je všechen 
tvůj pláč a strach?“ Ale statečná dívka si pro 
všechny případy připravila nůž a s ním drzého 
vetřelce bodla. Ten spadl na zem a byl mrtvý. 
Nastal velký hluk a shon a všichni sousedé 

NěMEcKÉ žiDOVSKÉ 
POHÁDKy(na pokračování)
Již potřetí si vám dovolujeme předložit výběr z německých židovských pohádek podle kni-
hy Pohádky a vyprávění německých židů, vydané v roce 1898 autorem M. grunewaldem. 
Zároveň vám představíme v tomto a v dalších číslech mimo jiné slavné židovské osobnosti, 
které se zapsaly do německé historie.

přiběhli a chválili dívčinu odvahu.
Nikdo ale nevěděl, jak nyní probudit ty učen-
ce ze spánku? Na to řekla jedna žena, která 
se seběhla s ostatními, že by se mě zkotrolo-
vat komín, kde čarodějův žák možná zapálil 
deset světýlek, a pokud je znova nezhasne, 
musí těch deset učenců spát až do své smrti.
Světýlka byla nalezena, ale jak je měl mrtvý student 

znova zhasnout? 
Byl tam jeden 
v davu, který si 
věděl rady. Po-
hybovali s mrt-
volou darebáka 
tak, že tím jed-
no světýlko po 
druhém bylo 
uhašeno, a tak se 
jeden učenec po 
druhém probudil 
ze spánku.

Slavní židé v německé historii – 
Izák z Cách
V německé historii byl Izák z Cách prv-
ním židem, který sehrál významnou úlohu1. 
Když v prvním tisíciletí Karel Veliký, zvaný 
také Karel I., udržoval diplomatické vzta-
hy s Bagdádem, poslal v roce 797 delegaci 
s drahými dárky pro chalífu Háruna al-Raší-
da. Cílem této delegace bylo dojednat lepší 
podmínky pro poutníky při cestách ke křes-
ťanským svatým místům. Tehdy se pohybo-
val při dvoře Karla I. židovský velkoobchod-
ník Izák žijící ve městě Cáchy (Aachen)2. 
Jelikož měl bohaté zkušenosti v zahraničním 
obchodě a znal několik řečí, určil ho Karel 
I. jako doprovod této delegaci, kterou vedli 
šlechtici Lantfrid a Sigismund.
Celá výprava dorazila v pořádku do Bagdá-
du. Ten byl v té době velkoměstem mnoha 
kultur, obchodníci z Evropy, Afriky, Indie 
nebo Číny zde prodávali na městském baza-
ru. V Bagdádu byla vedle mešity také syna-
goga a v té době zde žil vůdce židů v diaspo-
ře zvaný hebrejsky roš galut3. Tento úřad 
vznikl po zničení Jeruzaléma v roce 70 o. l. 
na žádost Parthů v Persii, kde bylo v té době 

1  Leo Sievers, Židé v Německu, Příběh 2000leté tragédie, Nakladatelství Grüner + Jahr 1977
2  Židovský lexikon, Georg Herlitz, Ismar Elbogen, Židovské nakladatelství Berlín, 1927, str. 60, Issak aus Aachen
3  http://en.wikipedia.org/wiki/Exilarch
4  http://beshkan.de/journal/orientalischertanzaufderbuehneundimfilm/ein-elefant-als-geschenk/index.html
5 http://de.wikipedia.org/wiki/Isaak_aus_Aachen

Bílý slon na fresce z kaple San Baudelio de Berlanga, 
nyní Museo del Prado, Madrid

Německé Cáchy v roce 1647

➤
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ké každodennosti, Andri ve 20. století (Andorra 
je ve Frischově hře spíše modelem Andorra než 
realitou Andorra, proto i časové určení je svým 
způsobem „modelové“) naráží na předem vy-
tvořený předsudečný obraz Žida, na kterém 
je vše podezřelé, motivace i skutky. Andriho 
konflikty z první části hry lze vystihnout ga-
damerovským paradoxem, kdy Obraz zpětně 
ovlivňuje Zobrazované. Andri se přizpůsobuje 
předsudečnému obrazu Žida, vysledovává na 
sobě vlastnosti, které nemá, jen aby nebyl zcela 
sociálně vyloučen a jako obětní beránek všech 
andorrských vin exkomunikován.
Tento boj o přežití, který vede prostý Andri, 
patří k nejsilnějším momentům hry Ando-
rra, kterou premiéruje Divadlo na Vinohra-
dech v režii Martina Čičváka2. Potom se ale 
zjistí, že Andri Židem není. Zde se teprve 
otevírá hlavní téma Andorry, téma meta-
fyzické a hlubinně psychologické; proč 
si chce Andri podržet svůj židovský úděl, 
i když Židem není? A do jakých peripetií se 
rozvíjí osud lidí, kteří nejsou Židé, ale chtě-
jí žít jako Židé? Co je to být v metafyzic-
kém významu 
Židem v ději-
nách? Předloha 
i inscenace se 
ale soustře-
ďují spíše na 
soc io log ická 
vysvětlení; na 
Obraz nepříte-
le, který jednou 
vytvořen, žije 
svým chronic-
kým, nezdola-
telným živo-
tem. Předloha 
je vystavěna 
na obratné zápletce; Učitel si v ci-
zině prožil milostný románek  
a Andri je ve skutečnosti jeho vlastním sy-
nem. Učitel je též Frischem zajímavě kom-
ponován, škrtá například v učebnicích mís-
ta, která nejsou pravdivá; v Andoře ženat, 
přiveze si Andriho do Andorry s tím, že je 
bezprizorním židovským dítětem.
Vyvěrá ale z takto obratně vytvořeného příbě-
hu v kontextu víceméně modelově vykresle-
ných charakterů (modelově až na výjimky na-

Karlu I. do Cách a byl slavnostně uvítán. Je-
diné, co mu zbylo, byl bílý slon Abul-Abaz 
a osel naložený zbytkem dárků od chalífy.
Izákova mise byla úspěšná, na základě jedná-
ní této delegace byla v Jeruzalémě založena 
první latinská nemocnice pro poutníky s při-
stavěným kostelem a dalšími budovami5.

mítnul s vojskem dojít do Mekky4.
Takto naložená výprava se stávala po cestě 
domů opakovaně terčem zlodějů, a proto 
neustále klesal počet doprovázejících rytířů 
i stráží. Tak se stalo, že se pouze sám Izák po 
pěti letech, dne 20. července 802, dostal po 
dlouhé cestě a neuvěřitelné odyseji k císaři 

Proč si Andri ponechává židovský 
úděl, i když Židem není?
(nad Andorrou Maxe Frische v provedení 
souboru Divadla na Vinohradech)
Thomas Mann neříká o makléři Sigismundu 
Goschovi, že je Židem. Přesto sám pro sebe 
cítím, že právě v této postavě podal několika 
črtami pera velmi výstižný portrét židovské 
duše na cestě židovským údělem. Makléř 
Gosch „byl navzdory tomu, jak si počínal, 
největší poctivec a dobrák na světě, jenomže 
byl krasoduch, originální hlava“1. Tento ma-
kléř Gosch chápe svět vysloveně divadelně, 
kéž by byl plný velkých situací a nezapome-
nutelných gest. I přes svoji výšku a magickou 
fyziognomii s malým městem splývá skrze 
své solidní zprostředkovatelské povolání, ale 
v jeho těsném tmavém kontoáru stojí obrov-
ská knihovna plná básnických děl ve všech 
jazycích, proslýchá se, že makléř Gosch pra-
cuje od svých dvaceti let na překladu všech 
dramat Lope de Vegy.

Spisovatel a dramatik Max Frisch zprvu ozna-
čuje ústy obyvatel Andorry Andriho za Žida. 
Portrétuje ho jako snaživého, pracovitého mlá-
dence, na kterém ale není takřka nic goschov-
sky uhrančivého, básnického a podivínského. 
Andri miluje Barblin, milé venkovské děvče, 
snaží se stát dobrým truhlářem i platným čle-
nem fotbalového mužstva. Na rozdíl od ma-
kléře Gosche, jehož básnická podstata naráží 
v 19. století na nudný profánní svět obchodnic-

příběh

Bohužel nejsou známy jiné detaily z Izáko-
va života, pouze tento příběh. O bílém slonu 
dokonce víme, že umřel již v roce 810, podle 
pramenů prý proto, že ho císař jako důkaz 
své moci rád všude bral s sebou.

Připravil Pavel Šik
Foto: Wikipedia

➤

1 Mann T., Buddenbrookovi, Práce, Praha 1985, str. 143
2  Max Frisch, Andorra (hra o dvanácti obrazech), režie: Martin Čičvák; scéna: Hans Hoffer; kostýmy: Marina Havran; dramaturgie: Martin 

Kubran. Divadlo na Vinohradech, premiéra 13. září 2013

zvaných Učitel, Voják, Matka, Lékař, Truhlář, 
aj.), proč si Andri ponechává židovský úděl, 
i když zjevně Židem není, proč nepřeběhne? 
Nabízejí se tyto Andriho motivace; zjevně 
jde o morálně imperativní nechuť převlékat 
kabát, byť vlastně ani není úplně jeho. Zjev-
ně zde působí magnetická síla Obrazu nepří-
tele, kterému se musel Andri přizpůsobovat, 
až s ním srostl a jen obtížně může být něčím 
jiným. Citlivý Andri jistě nemůže zapome-
nout, že mu Voják svedl a zneužil Barblin, což 
mimochodem tvoří velmi expresivní scénu 
inscenace. A vlastenečtí Andořané ani ne-
chtějí, aby přestal být Židem, koho by potom 
pasovali za obětního beránka? Ale není tím, 
že Andri nechce přestat být Židem, i když 
Židem není, především (polo)odhalováno ta-
jemství identity či konvergence Bytí a Cesty 
v dějinách, tajemství identity či konvergence 
Lidského a Božského? Čičvákova inscenace 
tato tajemství zřetelně „nezaměřuje“, přímo 
nezpracovává téma božské jiskry v konkrét-
ních osudech a téma nepatetického utrpení za 
viny těch druhých, snad proto není schopna 

dobré tempo z počátku představení udržet 
a pro druhou polovinu představení jí chybí 
hnací motor. I tak je ale dobře, že se intelek-
tuálně náročná Andorra na repertoáru Divadla 
na Vinohradech objevuje.

Tomáš Hájek
autor se zabývá filozofií a divadlem

Foto: Viktor Kronbauer 
(www.divadlonavinohradech.com)

Hlavní roli Andriho ztvárnil Ondřej Brousek, jeho lásku Barblin hraje Ivana Uhlířová
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Řada významných institucí se zasloužila 
o změnu náhledu na historii Židů a vrátila 

je do českých i evropských dějin, vznikla řada 
památníků, výzkumných i vzdělávacích projektů. 
Zbývá tedy stále v daném čase a prostoru místo 
pro „výzkum dějin holocaustu – šoa, jeho popu-
larizaci, vzdělávací projekty“? Jsme přesvědčeni 
o tom, že ano, že má Institut své nezastupitelné 
místo na „mapě“ a že právě toto období je vhod-
nou příležitostí k ohlédnutí se zpět k počátkům 
a zároveň hledání nových témat a možností.

Kousek historie
Abychom dostáli statutu vědecké instituce, 
pro začátek trocha historických údajů:
Pro období těsně po pádu komunistického re-
žimu v roce 1989 byla přirozeně velká potře-
ba výzkumu dějin bez ideologického nánosu 
a přehodnocení zažitých historických klišé pro-
sazovaných předchozím totalitním režimem. 
V případě dějin a kultury židovské komunity 
šlo v podstatě o novou oblast, která do té doby 
nebyla systematicky zkoumána, protože komu-
nistický režim byl neoficiálně antisemitský a po-
tlačoval snahy o zachování paměti o židovských 
obyvatelích českých zemí. Výsledkem toho – 
tedy absence informací i dlouho potlačované 
důstojné připomínky obětí – byla jak exploze 
publikací a informací na dané téma, tak vznik 
organizací, které chtěly nový trend podporovat. 
Terezínská iniciativa – Mezinárodní terezínské 
sdružení vznikla už v prosinci 1989, o čtyři roky 
později založila Nadaci Terezínské iniciativy. 
V řadách členů správních orgánů se vystřídala 
řada významných osobností: Miroslav Kárný, 
dr. Toman Brod, prof. Václav Pavlíček, prof. 
Felix Kolmer, I. E. Ehrlich a další. V roce 1994 
vyšel první ročník Terezínských studií a doku-
mentů v němčině, o rok později Terezínské pa-
mětní knihy, ve kterých byly vůbec poprvé u nás 
zveřejněny údaje o konkrétních lidech – obětech 
nacistické rasové perzekuce. Nadace podpo-
rovala první projekty Památníku Terezín i dal-
ších organizací, které se věnovaly výzkumným 
i vzdělávacím projektům. Po převodu nadace 
na institut byl kladen důraz zejména na výzku-
mu dějin Terezína během druhé světové války, 
shromažďování dat o jednotlivých obětech tere-
zínského ghetta z českých i dalších evropských 
zemí. Jako veřejně prospěšná společnost zajiš-
ťoval zveřejňování získaných informací pro 
širokou veřejnost – prostřednictvím publikací, 

následně internetu, Databáze obětí, knihovny 
i odborných konzultací pro badatele a studenty. 
Za práci v tomto období patří dík historikovi Mi-
chalovi Franklovi a za vedení Institutu a práci 
na vědeckých publikacích zejména historičce 
a dlouholeté ředitelce PhDr. Jaroslavě Milotové.

V čem pokračujeme a co měníme?
Je naší povinností zajistit naplňování pů-
vodního záměru zakladatelů Institutu pod-
porovat vědecký výzkum dějin holocaustu, 

výsledky výzkumu zpřístupňovat veřejnos-
ti, zejména nejmladší generaci. V zakládací 
listině dále stojí „podporovat, aby se Terezín 
stal místem setkávání zejména mladých lidí 
různých národností, filozofických a nábožen-
ských názorů“.
Všechny tyto cíle budeme naplňovat i nadá-
le: budeme spolupracovat s badateli a stu- 
denty na jejich odborných projektech. 
K tomu také směřují kroky k oživení naší 
knihovny, rekatalogizaci a zpřístupnění je-
jího fondu široké veřejnosti. Budeme dále 
pracovat na dokumentačních projektech 
Databáze obětí a Terezínské album, ve kte-
rém jsme letos po sedmi letech vykročili za 
hranice Prahy a digitalizujeme fotografie 
a dokumenty obětí holocaustu ve Státním 
oblastním archivu v Plzni, vyjednáváme spo-
lupráci se Zemským moravským archivem v 
Brně. Připravujeme vydání českého překladu 
knihy Alfonse Adama: Die Arbeiterfrage soll 
mit Hilfe von KZ-Häftlingen gelöst werden. 
Spravujeme, aktualizujeme a rozšiřujeme 
obsah vzdělávacího portálu holocaust.cz.
A chceme také nadále usilovat o to, aby se 
nejen Terezín, ale prostředí české společnosti 
stalo místem přátelského setkávání lidí růz-
ných kultur, vyznání, etnik a filozofických 
názorů. Proto rozšiřujeme téma holocaustu – 
šoa na pohled z více perspektiv perzekuce 
národnostních a náboženských menšin u nás. 
Jako první krok jsme navázali spolupráci 
s Muzeem romské kultury v Brně, díky níž 
budeme obsahově i dokumentačně rozšiřovat 

portál holocaust.cz. Budeme nadále spravo-
vat a vyvíjet Databázi obětí, doplňovat a ak-
tualizovat údaje jednotlivých obětí holocaus-
tu – šoa, zpracovávat další získané materiály. 
Jednáme s Muzeem romské kultury v Brně 
a dalšími organizacemi, které se věnují rom-
skému holocaustu, o možnostech dokumen-
tace jednotlivých obětí nacistické perzekuce 
romské komunity. Pořádáme vzdělávací se-
mináře a konference pro učitele základních 
a středních škol v rámci spolupráce se Židov-
ským muzeem v Praze na projektu Naši nebo 
cizí? Židé v českém 20. století.
Navazujeme užší spolupráci se členy Tere-
zínské iniciativy a budeme dokumentovat 
naši společnou minulost, která je jistě zají-
mavým kamínkem v mozaice dosud málo 
probádané oblasti kultury připomínání holo-
caustu i jeho obětí v období po roce 1989. 
K tomuto účelu slouží také nové internetové 
stránky, které stejně jako v minulosti sdílíme 
s Terezínskou iniciativou na společné adrese 
www.terezinstudies.cz. Budeme zde zveřej-
ňovat více informací o nás, více aktuálních 
informací o naší činnosti, projektech, pořá-
daných akcích i knihovně.

Pozvání na závěr?
Pokud vás informace o „ITI“ zaujaly, chce-
te se dozvědět více a zároveň nás podpořit, 
přijměte, prosím, pozvání na den otevřených 
dveří k 20. výročí založení Institutu Terezín-
ské iniciativy, resp. Nadace, a to ve čtvrtek 
12. prosince 2013 v budově bývalé židov-
ské školy v Jáchymově ulici. Více infor-
mací sledujte na www.terezinstudies.cz a na 
našem facebookovém profilu.

Tereza Štěpková
Foto: archív ITI

InstItut TEREZÍNSKÉ
iNiciATiVy na rozcestí
S koncem letošního roku vstupuje původně Nadace, od roku 1998 Institut Terezínské ini-
ciativy do druhého dvacetiletí své existence. Za uplynulých dvacet let se na poli výzkumu 
a popularizace dějin holocaustu i židovské komunity událo velice mnoho.

Ze semináře projektu Naši nebo cizí? Židé v českém 20. 
století, který uspořádal Institut Terezínské iniciativy 
letos v srpnu v Toulcově dvoře.
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Ráda bych reagovala na článek „Výzva k pa-
desátiletému výročí zájezdu do Terezína“, 

které připadá na příští rok 2014. Tato akce byla 
pro druhou generaci, pro tu poválečnou, a konala 
se pod záštitou rabína prof. dr. Richarda Federa. 
My jsme se tenkrát zúčastnili této akce z Plzně 
čtyři – tři děvčata a jeden chlapec. Ten B-u žel 
zmizel kdesi v nenávratnu. Děvčata všechny ži-
jeme. Akce se konala na konci prázdnin, odjíž-
dělo se od tehdejšího hlavního nádraží autobusy. 
My Plzeňáci jsme přijeli jako jedni z posledních, 
po nás ještě dorazili z Mariánských Lázní. A jelo 
se do Terezína, tam byla určitě tryzna. Myslím 
si, že jsme byli rovněž i u Ohře, ale toto si sto-
procentně nepamatuji. Také jsme byli na pro-
hlídce Malé pevnosti. Vím, že nám v Terezíně 
také vyprávěli o Brundibáru a skladateli Hanuši 
Krásovi. Potom jsme jeli na ubytování do Prahy. 
Byli jsme ubytováni na ubytovně TJ na rozhraní 
Smíchova a Košíř v blízkosti Malvazinek, kou-

sek odtamtud se nachází i židovský hřbitov. Dru-
hý den ráno jsme měli sraz na židovské obci, kde 
nám bylo vyprávěno o historii Židů. Potom jsme 
byli na prohlídkách všech synagog včetně Pinka-
sovy a na prohlídce Starého židovského hřbito-
va. Odpoledne jsme my čtyři Plzeňáci navštívili 
ještě Izraelské velvyslanectví a myslím si, že to 
si už málokdo pamatuje, kde tenkrát bylo. Bylo 
to ve Voršilské ulici a pamatuju se, že jsem tam 
tenkrát slyšela prvně i izraelskou hymnu Hati-
kva. Pamatuji se, že se akce zúčastnila určitě jed-
na z neteří (nevím, jestli obě) Oty Wolfa (kniha 
Deník Oty Wolfa) z Ostravy, tenkrát se jmenova-
la Eva Gardová, znala jsem je obě z Olomouce, 
kde měly prarodiče. Dnes by měla žít snad v Pra-
ze a jmenuje se Vavrečková.

Toto by bylo asi tak všechno, co si pamatuji. 
Zdravím z Plzně.

Hana Herzová

Vpříštím roce uplyne 50. výročí od zájezdu 
do Terezína, který zaštítil tehdejší vrchní 

zemský rabín prof. Dr. Richard Feder. Zájezd 
byl určen poválečné mládeži, později ozna-
čované jako druhá generace po holocaustu. 
U příležitosti tohoto výročí bych ráda vyzvala 
k setkání těchto tehdy mladých lidí a to i těch, 
kteří neměli možnost se zájezdu zúčastnit, včet-
ně jejich rodinných příslušníků. Mým záměrem 
je kromě setkání i přiblížení osobnosti rabína 
Dr. Federa našim potomkům. Obracím se tímto 
na některého z tehdejších účastníků nebo jiné-
ho 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 ad-
rese youdell_judith@yahoo.co.uk

Judith Youdell

Již téměř dva roky mají návštěvníci 
liberecké synagogy příležitost obdivovat 
dílo francouzského kaligrafa jménem Michel 
D'Anastasio. Výstava Judaica Calligraphy 
byla naší synagoze zapůjčena a blíží se termín 
jejího vrácení. Prostřednictvím kurátora jsme 
proto oslovili autora výstavy, a ten nám ji 
nabídl ke koupi za cenu 3 tisíce EUR. Protože 
Židovská obec Liberec nemá na zakoupení 
vystavovaných děl dostatek peněz, rozhodlo 
se její představenstvo získat potřebných 3 tisíc 
EUR formou sbírky. Patří jistě k naší tradici 
podílet se na vybavení a výzdobě synagogy 

příspěvky dle možností jejich členů a příznivců. 
S potěšením sdělujeme, že již podařilo získat 
36 500 Kč a 500 EUR. 
Byli bychom moc rádi, kdybyste poskytli 
Židovské obci Liberec jakýkoliv finanční 
dar na její bankovní účet č. 5453543/0300, 
s variabilním symbolem 1 a s doprovodným 
textem „dar na Judaica Calligraphy“. Takto 
přijaté peníze budou použity výlučně k úhradě 
vystavovaných děl. Na vyžádání připravíme 
laskavým dárcům darovací smlouvu (např. pro 
účely snížení základu daně z příjmů).

Výzva k setkání

ŽIdoVsKÁ oBeC lIBeReC: PRosBa o PoMoC

Vzpomínka na návštěvu terezína před padesáti lety

Zájemce o dobrovolnictví v programu 
SAR EL (www.sar-el.org) prosím, aby 

se písemně (zosa@email.cz) nebo ústně 
(tel. 602 703 653) na mne obrátili s vyřizo-
váním veškerých formalit. Společný výjezd 
dobrovolníků je v termínu od 11. 5. 2014 na 
3 týdny, jinak kdykoliv dle jejich programu 
a schválení dokumentů podaných přes kance-
lář Sochnutu (Jáchymova 3, 110 00 Praha 1).

Zoša Vyoralová 

saR el

ŽIDOVSKÁ ObEC LIbEREC 
Rumjancevova 1362, 460 01 Liberec 1,

www.kehila-liberec.cz, info@kehila-liberec.cz, 
tel: 485 103 340, 602 763 020, fax: 482 412 190

Kurzy 
moderní 
hebrejštiny

Podrobnosti i online přihlášku 
najdete na  www.ulpan.cz

v Ulpanu začínají 7. 10. 2013.

Největší nabídka kurzů hebrejštiny v ČR 
• 7 úrovní pokročilosti • 18letá tradice 

• vstřícní a kvalifi kovaní lektoři 
• moderní metody • přátelská atmosféra 

• videotéka • čítárna časopisů

pan-inzerat-2013-56x92-1.indd   1 09.09.13   22:4

Nadační fond obětem holocaustu ve spolupráci 

s Baráčnickou rychtou pořádají se záštitou Velvyslanectví USA

BENEFIČNÍ KONCERT V RYTMU ROMSKÉ HUDBY

hrají Terne Čhave a Imperio
moderuje Ester Janečková

21. listopadu 2013 v 19 h, Baráčnická rychta 
(Tržiště 23/555, Praha 1 – Malá Strana)

Vstupenky si rezervujte na karasova@fondholocaust.cz 
nebo 224 261 573 a 604 655 357.
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KULTURNÍ PROGRAM – LiSTOPAD 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 4. 11. v 18 h:
Jeruzalém, město tří náboženství: křesťanství. 
Přednáška Jana Neubauera za doprovodu boha-
tého obrazového materiálu představuje historii, 
současnost a souvislosti křesťanského Jeruzaléma.

středa 6. 11. v 18 h:
budování státu bez antisemitismu? Český 
antisemitismus mezi monarchií a republi-
kou. Přednáška ze semináře k moderním židov-
ským dějinám, jehož garantem je ŽMP a Ústav 
soudobých dějin AV ČR. Historik Michal 
Frankl z ŽMP představí projekt, na němž 
pracuje společně s Miloslavem Szabó a který 
nabídne nové pohledy na český a slovenský 
antisemitismus na konci první světové války 
a v prvních letech nezávislého Československa.

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.

Nedělní program pro děti a jejich rodiče: 10. 
11. od 14 h: Lvíček Arje se učí hebrejskou 
abecedu. Arjeho učitelka vám dá sešit a brko 
a naučí vás hebrejsky se podepsat a napsat krát-
kou větu. Prohlídka: Starý židovský hřbitov. 
 Jednotné vstupné 50 Kč

pondělí 11. 11. v 18 h:
Královské Vinohrady: hledání stop židovské 
přítomnosti v „nejčeštějším z českých měst“.  
O historky z výzkumu, překvapivé výsledky 

i dosavadní bílá místa dokumentačního projektu 
MČ Praha 2 a ŽMP zaměřeného na nejlidnatější 
židovskou obec předválečného Československa 
se s vámi podělí dokumentarista Martin šmok.

úterý 12. 11. v 18 h:
Judaismus a nová média. Rabínská respon-
za na internetu, studium Talmudu přes Skype, 
nábožensko-právní kodexy v mobilním telefo-
nu nebo snahy o „košer internet“ jsou realitou 
zejména posledního desetiletí. O roli nových 
médií v judaismu budou diskutovat odbornice 
na židovské vzdělávání Gafna Váňová a speci-
alista na nová média Miloš Čermák z Fakulty 
sociálních věd Univerzity Karlovy. Moderuje 
redaktor měsíčníku Maskil pavel Kuča.

středa 13. 11. v 18 h:
Reichenberg und seine jüdischen bürger 
(Liberec a jeho židovští občané). Přednáška 
Isy Engelmann, která se dlouhodobě zabývá 
kulturním, společenským a ekonomickým příno-
sem židovských obyvatel severních Čech i jejich 
válečnými osudy. Přednáška proběhne v němči-
ně s konsekutivním tlumočením do češtiny.

pondělí 18. 11. v 18 h:
papežství a židé v letech 1800–1939. Přednáška 
historika Rudolfa Vévody (ÚSTR) o vztahu pa-
pežů k židům a judaismu na počátku moderní 
doby od napoleonských válek do konce pontifi-
kátu papeže Pia XI. (1922–1939). Na postupné 
prosazování novodobých politických ideologií 
reagovala katolická církev, ovlivněná staletou 
tradicí křesťanského antijudaismu, pomalu a s 
nedůvěrou. Od třicátých let minulého století byla 
navíc konfrontována s nástupem nové formy stát-
ního antijudaismu – s rasovým antisemitismem.

středa 20. 11. v 18 h:
Yehezkiel Landau (1713–1793): between 
Tradition and Modernity. Přednáška Louise 
Hecht z Univerzity Palackého v Olomouci po-
řádaná k třístému výročí narození tohoto výji-
mečného pražského rabína, který svou diploma-
tickou obratností a výjim ečným náboženským 
vzděláním dokázal odpovídat na výzvy reforem 
Marie Terezie a Josefa II., ale i na napětí mezi 
jednotlivými proudy v rámci židovské komuni-
ty. V angličtině bez tlumočení do češtiny.

pondělí 25. 11. v 18 h:
Židovský architektonický utopismus v diaspo-
ře. Jak vypadá „štetl“ jako urbanistický a poli-
tický program? Přednáška z cyklu o židovské 
architektuře, v níž Daniel Ziss představí archi-
tektonický jazyk spojený s židovskými snahami 
o kolonialismus v Latinské Americe, velkými 
budovatelskými snahami na Sibiři (Birobidžan) 
a následky židovského utopismu v architektuře.

úterý 26. 11. v 18 h:
V cyklu němých ruských filmů s židovskou tema-
tikou uvidíte expresionisticky pojaté drama reži-
séra Grigorije Rošala (1928) založené na reálných 
faktech: člen radikální židovské strany Bund švec 
Hirš Lekkert (1879–1902) spáchá neúspěšný aten-
tát na vilniuského gubernátora Victora von Wahl 
(1840–1915), za který byl popraven. Kromě pro-
středí revolucionářů film zachycuje i scény z ná-
boženského života vilniuského židovstva. Hudbu 
čerpající z dobových revolučních písní složil Jan 
Grunt. Úvodní slovo pronese pavel Straka z 
Památníku Terezín. České titulky.

Výstava v prostorách OVK: Tady se to ne-
může stát, do 28. 11. Otevřeno po–čt 10–15 
h, pá 10–12 h, během večerních programů 
a po domluvě.

úterý 5. 11. v 18 h:
Archa paměti. Kniha stejného názvu je věno-
vána více než stoletým dějinám Židovského 
muzea v Praze, a v mnohém tak odráží dra-
matické osudy českých a moravských Židů 
v minulém století. Její autorka Mgr. Magda 
Veselská, která publikaci přijede do Brna před-
stavit, se v ní opírá o rozsáhlý výzkum v čes-
kých i zahraničních archivech.

čtvrtek 7. 11. v 18 h:
Judaismus a ženy v Izraeli. Přednáška PhDr. 
Marcely Zoufalé, Ph.D., vychází z její stejno-
jmenné knihy, která se snaží přiblížit dnešní 

realitu židovského státu. Prostřednictvím roz-
hovorů s místními obyvateli líčí sociokulturní, 
historické a náboženské souvislosti, jež spoluvy-
tvářejí komplikovaný obraz izraelské společnos-
ti. Přednáška se uskuteční ve spolupráci s KVC 
rabína Federa při Židovské obci Brno.

neděle 10. 11. ve 14 h:
Simchat Tóra. Jaký je význam svátku Simchat 
Tóra? Co je vlastně Tóra, kde ji najdeme a jak 
vypadá? To vše se dozvědí účastníci dětské díl-
ny, v rámci níž si každý vyrobí a vyzdobí svou 
„Tóru“. Dílna pro rodiče s dětmi od 5 let.

čtvrtek 14. 11. v 18 h:
přátelství navzdory Hitlerovi. Životní 
cesta mnoha tisíců židovských rodin 
z Československa skončila za druhé světové 
války. Stále ale existuje řada příběhů, které po-
kračují do současnosti. Někteří Židé stihli opus-
tit republiku ještě před vypuknutím války, jiní 
se úspěšně skrývali. Několika stům dětí pomohl 
Sir Nicolas Winton dostat se z Československa 
do Velké Británie. Nyní se ukazuje, že existova-
la i „dánská cesta“, díky níž se podařilo skupině 
asi 80 dětí na podzim roku 1939 uniknout z teh-
dejšího protektorátu. Jaké byly jejich osudy, to 
vypátrala Judita Matyášová, která svá zjištění ➤
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shrnula v knize Přátelství navzdory Hitlerovi. 
Program se koná ve spolupráci s KVC rabína 
Federa při ŽO Brno a brněnskou pobočkou 
Skandinávského domu.

úterý 19. 11. v 18 h:
pane řediteli, ve vší skromnosti...
Místopředseda brněnské židovské obce Ing. 
Pavel Fried si na besedu pozval Leo Pavláta, 
ředitele Židovského muzea v Praze.

čtvrtek 21. 11. v 18 h:
Nová synagoga v Holešově. Přednáška Mgr. 
Jana Machaly, holešovského historika, spo-
luautora a kurátora výstavy 70 let od zničení 
Nové synagogy v Holešově. Zazní základní 
informace o židovské komunitě v Holešově 

na konci 19. století a o budově Nové syna-
gogy a jejím autorovi Jakobu Gartnerovi 
(1861–1921). Přednášející seznámí přítomné 
s postavením židovské komunity po okupaci 
českých zemí se zřetelem k situaci v Holešově 
a s útoky proti synagoze, které vyvrcholily 
její totální destrukcí.

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.

V měsíci listopadu můžete v sále OVK ŽMP 
navštívit výstavu nazvanou 70 let od zni-
čení Nové synagogy v Holešově. Výstava 
představuje dnes již neexistující objekt 
Nové synagogy, který tvořil dominantu 
židovské čtvrti v Holešově. Především se 
snaží popsat přípravy, průběh a následky 
jejího zničení v širších souvislostech dějin 
moravských Židů a holocaustu. Výstava 
je zapůjčena z Městského muzea a galerie 
v Holešově a je přístupná ve dnech progra-
mových akcí nebo po předchozí telefonické 
domluvě. Vstup volný

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

➤

Káva o čtvrté:

MUDr. Peter Pöthe 
psychiatr, psycholog a psychoterapeut

téma: Temná zákoutí dětské duše
čtvrtek 7. listopadu 2013 v 15.30 h 

 
o odstranění duševních poruch už dnes nikdo 

nemluví, mluvíme o poskytnutí úlevy, která však 
může zachránit i život. Praxe ukazuje, že čím více  
se předepisují psycho-farmaka, tím více narůstá 
výskyt psychiatrických diagnóz, což mimo jiné 

dokládá, že tato farmaka mají pouze symptomatic-
ký, nikoli kauzální efekt. to znamená, že příčiny 
neodstraňují, nýbrž je částečně a někdy na úkor 

vzniku nových příznaků potlačují. Hromadné 
podávání antidepresiv na nové diagnózy, které se 
účelově objevují,  slouží farmaceutickým firmám 

a lidem, kteří z těchto firem profitují.

Prim. MUDr. Petr Sucharda, CSc.
 
 

primář 3. interní kliniky VFn & 1. lF uK, vědecký 
sekretář České obezitologické společnosti

téma: Obezita
středa 13. listopadu 2013 v 15.30 h

obezita je novodobým morem jednadvacátého 
století nebo také daní z nadbytku. Česká republika 

patří mezi pět „nejobéznějších“ zemí v evropě. 
Z průzkumu agentury Mezinárodní asociace pro 
studium obezity (Iaso) vyplývá, že s nadváhou 
nebo obezitou má v České republice problémy 

73,2 % dospělých mužů a 57,6 % žen.

Připravil a moderuje: Honza neubauer
jan@neub.ch, t: 602 364 682

 

VýSTAVA 
 
 

Město Loštice ve spolupráci s občanským 
sdružením Respekt a tolerance 

Vás zve 
 

na výstavu fotografií 

Jindřicha Buxbauma 
 
 

Výstava dokumentující tradiční židovské 
obřady bude uvedena v premiéře právě  

v loštické synagoze bezprostředně po návratu 
autora z Kyjeva. 

 
 

Výstava potrvá do 30. listopadu 2013. 
 

 
Synagoga Loštice je přístupná veřejnosti 

po předchozí dohodě.  
 

Kontakt: 775 264 206, 603 856 853.  
 
 

Dokumentace realizována s finanční 
asistencí Židovské obce Olomouc.

Židovská obec v Praze, společenský sál, Maiselova 18

PODVEčER yVONNE PŘENOSiLOVÉ
„Víte, jak poznáte geniální hudbu nežijícího skvělého skladatele? Hrajete ji 
celý život, stále v ní něco úžasného nacházíte, takže se vám nikdy ‚nepřejí‘, 
ani když ji na zájezdě hrajete patnáctkrát za sebou!“ říká houslový virtuóz

Jaroslav Svěcený
úterý 12. listopadu od 15 h

Památník Terezín připravil u příležitosti 72. výročí zahájení 
deportací Židů z českých zemí dokumentární výstavu 

VYKONAVATELÉ ZLOČINŮ. REpRESIVNÍ ApARÁT 
SS V TEREZÍNĚ A LITOMĚŘICÍCH, 1940–1945

Výstava má přiblížit nejdůležitější momenty působení aparátu SS a hlavní zodpovědné osoby, které se v letech 1940–1945 podílely 
na brutálním zacházení se židovskými i nežidovskými vězni a jejich vraždění v policejní věznici v terezínské Malé pevnosti, 

v židovském ghettu v městě Terezín a v pobočném táboře koncentračního tábora Flossenbürg v nedalekých Litoměřicích. 
Součástí výstavy bude i poválečné stíhání pachatelů těchto zločinů. Výstava prezentuje výsledky dlouhodobého výzkumu 

prováděného historickým oddělením Památníku Terezín a je dokladem trvalého úsilí o připomínání těchto zločinů.
Výstava je instalována ve výstavních prostorách předsálí kina Muzea ghetta v Terezíně a je přístupná  

denně od 9 do 17:30 h až do 31. prosince 2013. 



pOSLEDNÍ EpES
Progresivní židovská kongregace Bejt Simcha vás 
srdečně zve na závěrečný večer z cyklu Epes rares

čtvrtek 7. 11. 2013 od 19 hodin v Café Jericho, 
Opatovická 26, Praha 1

Hosty budou:
herečka a zpěvačka Barbora Hrzánová se sku-

pinou Condurango (Vladimír Kosík, Ivo Novák, 
Míla Šikola, Tonda Holub a Matyáš Mejzr)

spisovatelka Irena Dousková

Vstupné 50 Kč

Koná se s laskavou podporou Magistrátu hlavního města Prahy.
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Bejt Simcha, komunita pro-
gresivního judaismu, hledá uchazeče 

na pozici 

KOORDINÁTOR OBČANSKÉHO 
SDRUŽENÍ

Požadavky: 
znalost češtiny a angličtiny 

(hebrejština výhodou)
znalost práce s PC
komunikativnost

schopnost samostatné práce
zájem o dění v židovské komunitě

Jedná se o práci na částečný 
úvazek, s flexibilní pracovní dobou, 

s možností pracovat z domova. 

Dále hledáme 
SPOLUPRACOVNÍKA 

V OBLASTI FUNDRAISINGU A 
FINANČNÍHO MANAGEMENTU.

Nabídky a případné dotazy zasílejte, 
prosím, na adresu  

kehila@bejtsimcha.cz

P O D Ě KOVÁ N Í 
Děkujeme za finanční dar, který poskytla komunitě Bejt Simcha 
paní Joyce Soloff jménem zesnulého Marvina Soloffa. Pan Soloff 
miloval Prahu, která se stala i místem jeho posledního spočinutí. 

Nechť je jeho duše přivinuta do svazku živých. 

již více než tři roky sídlíme 
v prostorách v Maiselově ulici č. 
4. I díky Vaší pomoci se postupně 
podařilo prostory dovybavit – 
z výtěžku sbírky jsme zakoupili 
kuchyňskou linku, formou daru 
jsme dostali knihovny a další 
vybavení. 
Co však v prostoru modlitebny 
stále citelně chybí, je aron ha-
kodeš, důstojná schrána na 
náš svitek Tóry. 
Rozhodli jsme se proto 
vyhlásit sbírku na zhotovení aron 
ha-kodeš. Ten by měl být zhotoven 
na míru truhlářem z dubového dřeva – 
viz nákres. Celková pořizovací cena 
bude zhruba 15.000 Kč. V prostorách 
Bejt Simcha bude umístěn plakát 
s nákresem a pravidelně aktualizovanými 
informacemi o tom, jak sbírka pokračuje 
- jaká částka již byla získána a kolik 
ještě chybí. Informovat budeme rovněž 
prostřednictvím we-bových stránek 
a emailů. 

SBÍRKA NA ZHOTOVENÍ ARON HA-KODEŠ
Věříme, že se mezi Vámi 
najde dost ochotných 
dárců - budeme Vám 
vděčni za jakýkoliv 
příspěvek (u větších darů 
může-me na vyžádání 
vystavit potvrzení pro 
daňové účely). Předem 
děkujeme jménem celé 
komunity Bejt Simcha.

představenstvo Bejt 
Simcha

JAKÝM ZpŮSObEM MŮŽETE 
pŘISpĚT: 
V HOTOVOSTI: příspěvek můžete předat 
koordinátorce Kateřině Weberové nebo vhodit 
v Bejt Simcha do zvlášť označené krabičky
PŘEVODEM NA ÚČET: číslo účtu 
je 86-8959560207/0100, variabilní 
symbol pro příspěvky na aron ha-
kodeš je 99995 (pro dary obecně je VS 
99999, členské příspěvky mají VS 44444 
a příspěvky na Maskil 88888)


