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Šestého října 1981 byl egyptský pre-
zident Anvar Sadat zavražděn vojáky, 
kteří byli stoupenci Muslimského 
bratrstva. V tu chvíli bylo zjevné, že 
zatímco se dohoda uzavřená Sadatem 
a Beginem těšila podpoře politických 
špiček obou zemí, velká část populace 
byla značně nedůvěřivá. Egypt svým 
způsobem ztratil víc než Izrael. Zatím-
co Izrael se musel vzdát kusu Sinajské 
pouště, Egypt si podpisem dohody, 
v níž uznal existenci židovského státu, 
vysloužil odmítání a pohrdání celého 
arabského světa.

Paul Liptz

Nikoho ani ve snu nenapadlo, že 
zanedlouho nastoupí na seleukovský 
trůn megalomanský Antiochos IV. Epi-
fanés… Jeho přáním a cílem bylo, aby 
Židé přijali helénistickou kulturu, onu 
kulturu, jejíž základy tvoří také poly-
teistická, tj. pohanská koncepce světa, 
což je absolutně neslučitelné s prin-
cipy Tóry. Jeho snaze o úplnou heleni-
zaci židovských obyvatel Judska byla 
nápomocna skupina helenizovaných 
Židů, tzv. mitjavnim, kteří v helenizaci 
spatřovali pozitivní trend – integraci 
Židů do „pokrokové světové kultury“.

Rabín Daniel Mayer

Podle Jael by izraelští Židé měli cítit 
odpovědnost za osud své země, a proto 
by neměli Izrael opouštět. Tento názor, 
který též vychází z náboženského 
přesvědčení, že návrat Židů do Země 
izraelské a založení státu Izrael je 
následováním Boží vůle, už předtím 
Jael vyjádřila během svého pobytu 
několikrát. Já ho nesdílím, myslím si, 
že není tak důležité, kde člověk žije, ale 
jak žije. Nicméně s ohledem na to, že 
Izrael je země, která musela několikrát 
tvrdě bojovat o svou existenci a stále 
má mnoho nepřátel, a s ohledem na 
celou židovskou historii dokážu pocho-
pit, proč stěhování Izraelců jinam vyvo-
lává více emocí než stěhování obyvatel 
z jiných zemí.

Hana Nenutilová
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KOŠER BURČÁK 
NA PRAŽSKÉ ŽIDOVSKÉ OBCI 
(čtěte na str. 20)

Krátce

Moše a Gafna Váňovi představují v sále pražské židovské obce letošní burčák ze svého vinařství v Chrámcích 
(foto: Eugen Kukla)
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Chanuka znamená zasvěcení, posvěcení 
nebo v našem případě znovuzasvěcení 

oltáře – chanukat ha-mizbeach nebo též 
znovuzasvěcení Chrámu – chanukat Bejt 
ha-mikdaš. Původně se slova „chanukat ha-
-mizbeach“ vážou k zasvěcení oltáře nachá-
zejícího se v příbytku, kdy každý z dvanácti 
kmenových představitelů přinesl svůj dar na 

slavnost zasvěcení, viz Numeri 7,11. 84. 88. 
Dalším terrmínem je „chanukat ha-bajt – 
posvěcení Hospodinova domu (Chrámu)“. 
Těmito slovy začíná 30. žalm „Mizmor šir 
chanukat ha-bajt le-David – Žalm. Píseň při 
posvěcení Hospodinova domu. Davidův“. 
Třicátý žalm recitujeme na počátku každo-
denní ranní bohoslužby – šachritu a u se-
fardských Židů se pronáší ihned po zapálení 
chanukových světel. Slovo chanuka ve smy-
slu posvěcení nalezneme v knize Nehemjáš 
12,27, kde se uvádí, že po svém vybudování 
byly jeruzalémské hradby posvěceny – cha-
nukat chomat Jerušalajim. Odborníci tuto 
událost datují rokem 432 př. o. l., během 
druhého Nehemjášova pobytu v Jeruzalémě, 
za vlády perského krále Artaxerxa I. Longi-
mana (465–424 př. o. l.).
Vítěz nad Peršany Alexandr Makedonský obsadil 
roku 332 př. o. l. Egypt, Foiníkii (dnešní Libanon), 
Sýrii a Judsko, které se dosud těšilo široké nábo-
ženské a kulturní autonomii v rámci perské vele-
říše. Perští králové stanovili, že velekněz byl před-
stavitelem všech Židů a Tóru prohlásili základ-
ním zákonem judské provincie. Makedonské, te-
dy v širším pojetí řecké vojsko přinášelo do po-
robených zemí řečtinu, řeckou kulturu, fi lozofi i 
a řecké náboženské představy. Velmi rychle po 
vojsku přicházelo řecké civilní obyvatelstvo – 
kolonisté, které vše ještě upevnilo a prohloubilo. 
Řecká „vyšší“ kultura, jež do sebe vstřebala prv-
ky místních kultur porobených národů Blízkého 
východu, se rychle mění v tzv. helénistickou kul-
turu, která bude dominovat této oblasti několik 
staletí. Připomeňme, že helenizace Alexandrem 
porobených zemí se nesetkala se silným odporem 
místního pohanského obyvatelstva, ba naopak. 

Znalost řečtiny byla vstupenkou do státních slu-
žeb nebo k zahájení slibné vojenské kariéry. Ješ-
tě před dobytím zemí Blízkého východu Alexan-
drem Makedonským bylo mnoho těch, kteří tuto 
řeč ovládali. Jednalo se zvláště o foinické a  gypt-
ské kupce, kteří se zabývali mezinárodním ob-
chodem a pro něž znalost řečtiny byla nepostra-
datelnou, neboť se jednalo lingua franca mezi-
národního obchodu Středomořské oblasti. Také 
židovským vzdělancům v Judsku, byť později, 
nebyla řečtina neznámou řečí. Tuto skutečnost se 
dovídáme z pseudoepigrafního díla Aristeův do-

pis Filokratovi, který pochází z poloviny 2. století 
př. o. l. Aristeas v něm uvádí, že na žádost krále 
Ptolemaia II. Filopatora (283–246 př. o. l.) poslal 
jeruzalémský velekněz Eleazar do Alexandrie 72 
učenců, kreří ovládali jak hebrejštinu, tak řečtinu, 
aby králi přeložili Tóru do jeho mateřštiny. Jejich 
překlad Tóry nazýváme Septuaginta – překlad 
Sedmdesáti a jedná se o první překlad Tóry do ci-
zího (řeckého) jazyka v historii.
Kdyby v páté syrské válce, roku 198 př. 
o. l., Antiochos III. neobsadil Judsko, které 
dosud patřilo egyptským Ptolemaiovcům, 
dějiny našeho národa by se ubíraly možná 
jinou cestou. V historii však neexistuje žád-
né „kdyby“. Antiochos III., který připojil 
Judsko ke svému království, nejednal s námi 
o nic hůře než jeho nepřátelé – Ptolemaiovci. 
Potvrdil veškerá privilegia, která jsme dosta-
li od předešlých panovníků, nechal opravit 
jeruzalémské hradby a zkrášlit jeruzalém-
ský Chrám. Kněží a levity osvobodil zcela 
od placení daní a judské obyvatelstvo na tři 
roky. Nikoho ani ve snu nenapadlo, že zane-
dlouho nastoupí na seleukovský trůn mega-
lomanský Antiochos IV. Epifanés (175–164 
př. o. l.), který se od počátku své vlády začne 
nevybíravě vměšovat do vnitřních záležitostí 
Judska a jeho obyvatel. Jeho přáním a cílem 
bylo, aby Židé přijali helénistickou kulturu, 
onu kulturu, jejíž základy tvoří také poly-
teistická, tj. pohanská koncepce světa, což 
je absolutně neslučitelné s principy Tóry. 

Jeho snaze o úplnou helenizaci židovských 
obyvatel Judska byla nápomocna skupina 
helenizovaných Židů, tzv. mitjavnim, kteří 
v helenizaci spatřovali pozitivní trend – inte-
graci Židů do „pokrokové světové kultury“. 
Zpočátku si tito helénizovaní souvěrci vedli 
umírněně, ale v průběhu času, jak stoupala 
Antiochova netrpělivost, ztrácela se i jejich 
umírněnost a nahrazovaly ji nevraživost 
a krutost vůči svým souvěrcům. Jedním 
z krajně fanatických přívrženců helénismu 
byl Antiochem Epifanem dosazený velekněz 
Menelaos, který ani nepatřil ke kněžskému 
rodu. Menelaos oloupil jeruzalémský Chrám 
o část zlatých nádob, které pak prodal. 
S opozicí, která se proti němu postavila, se 
krutě vypořádal díky pomoci vojáků, které 
mu Antiochos poskytl pro jeho bezpečnost. 
Menelaos se neštítil ani vraždy. Když se do-
zvěděl, že sesazený velekněz Oniáš se vy-
dal na cestu do Antiochie, aby před králem 
a velmoži usvědčil Menelaa ze svatokrádeže 
a ožebračování jeruzalémského obyvatel-
stva, najal vrahy a ti Oniáše zavraždili dříve, 
než se do Antiochie dostal. Pro zbožné a tra-
dičně smýšlející Židy byla situace v Jeruza-
lémě den ode dne neúnosnější. Moc ve městě 
převzali fanatičtí mitjavnim a stalo se tu ne-
dýchatelno. Každým dnem bylo jasnější, že 
Svaté Město se mění v pohanské helénistic-
ké polis, kde dokonce se souhlasem velekně-
ze Menelaa nechali postavit v Chrámu so-
chu Dia Olympského, čímž nejenže Chrám 
znesvětili, ale změnili jej na pohanskou 
svatyni, kde modle řeckého boha obětovali 
rituálně nečistá zvířata. Zbožní Židé s rodi-
nami odcházeli z Jeruzaléma a usazovali se 
v provinčních městečkách a vesnicích, kde 
se většinou myšlenky helénismu neprosadi-
ly. Jednou z takových zbožných rodin byla 
i rodina kněze Matitjáše Hasmonejského 
čítající pět synů, která se usadila ve vesnici 
Modiin, zhruba v půli cesty mezi Jeruzalé-
mem a Jaffou. Antiochos IV. Epifanés také 
nezahálel. Když viděl, že vysledky jeho he-
lenizačních snah nejsou zdaleka takové, jak 
by si přál, sáhl k drastickým prostředkům. 
Do Judska posílal silné vojenské jednotky 
a ty terorizovaly místní obyvatelstvo ve sna-
ze je přimět k přijetí helénistického způsobu 
života a kultury. Kromě toho zemí prochá-
zely skupiny královských úředníků s vojáky, 
kteří žádali po Židech, aby obětovali za zdra-
ví krále Antiocha, což mimochodem nebylo 
Zákonem zakázáno. Problém byl v tom, že 

ZA DNŮ KRÁLE ANTIOCHA EPIFANA
(K HISTORICKÉMU POZADÍ SVÁTKU CHANUKA)
Ve středu večer, kdy začíná 25. den měsíce kislevu (letos 27. listopadu večer), zapalujeme 
v chanukiji první chanukové světlo našeho osmidenního svátku, který slavíme až do čtvr-
tečního večera 2. tevetu, tj. do večera 5. prosince.

➤

Antiochos IV. Epifanes (175–164 př. o. l.), 

stříbrná tetradrachma

Menora na bronzové minci hasmonejského krále 

Antigona Matitjáše (40–37 př. o. l.),

stříbrná tetradrachma
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Ivrit – hodiny hebrejštiny 
pro pokročilé

každé úterý od 18.30 h

pro středně pokročilé
ve čtvrtek od 18 h

pro mírně pokročilé
ve čtvrtek od 19.30 h

Úvod do judaismu
každé úterý od 19.45 h

Kabalat šabat 
každý pátek od 18 h

obětním zvířetem byl vepř, rituálně nečisté 
zvíře, jehož maso se nesmí jíst a jeho zdech-
liny je zakázáno se dotknout (Leviticus 11,7-
8 a Deuteronomium 14,8). Po kom se obvyk-
le vyžadovalo, aby obětoval vepře za zdraví 
krále? Byl to předák obce či městečka. Po-
kud tak učinil, úředníci měli jistotu, že oby-
vatelé tohoto místa jsou helenizovaní, neboť 
si zvolili za svého předáka člověka, kterému 
nečiní potíže obětovat vepře. Podobně tomu 
mělo být i v Modiin, kde však Matitjáš, kte-
rého obyvatelé zvolili svým předákem, nebyl 
ochoten tento rituál vykonat. Když však je-
den z místních Židů byl ochoten podsvinče 
obětovat, přistoupil k němu Matitjáš Hasmo-
nejský a před očima všech jej na místě zabil 
jako zrádce. Byl-li tento muž zrádcem, kte-
rý se chtěl zalíbit Antiochovým úředníkům, 
nebo svým činem chtěl odvrátit od obyvatel 
Modiin kolektivní trest za to, že neobětovali 
vepře za zdraví krále, to se již dnes nedoví-
me. Poté, co Hasmonejští spolu s vesničany 
zabili skupinu královských úředníků s něko-
lika vojáky, odešli všichni obyvatelé Modii-
nu do Judských hor, kde začali bojovat proti 
Antiochově armádě a místním židovským 
helénistům – mitjavnim. Tak roku 167 př. 
o. l. začalo pod vedením rodiny Hasmonejců 
povstání proti Antiochově tyranii. Po otco-
vě smrti převzal velení nad povstaleckými 
vojsky Jehuda, zvaný Makabi neboli Juda 
Makabejský. První etapa osvobozeneckého 
boje Makabejských proti tyranii a za nábo-
ženskou svobodu židovského národa byla 
završena v měsíci kislevu roku 164 př. o. l. 
osvobozením Jeruzaléma a vyhnáním syrské 
vojenské posádky a všech Židů – helénistů. 
Osvobozenecký boj byl nejen bojem proti 
intervenčním armádám Antiocha IV. a jeho 

nástupců Antiocha V. a Demétria I., ale byl 
i svého druhu nelítostnou občanskou válkou 
Židů tradicionalistů proti Židům propagují-
cím helénismus, proti mitjavnim.
25. dne měsíce kislevu roku 164 př. o. l. Juda 
Makabejský se svými bojovníky a s veške-
rým věrným jeruzalémským lidem znovuza-
světili chrámový oltář a zažehli sedmira-
menný chrámový svícen – menoru. Tohoto 
dne začala opět chrámová bohoslužba podle 
všech zákonů a pravidel svaté Tóry.
V talmudickém traktátu Šabat 21b se uvádí, 
že když Makabejští vyčistili Chrám, hledali 
čistý vytlačený olivový olej vhodný k zapa-
lování světel v menoře. Vzhledem k tomu, že 
Řekové znesvětili všechny zásoby vhodného 
oleje ke svícení, bylo hledání velmi náročné. 
Nakonec však nalezli malý džbánek čistého 
oleje, na němž byla veleknězova pečeť. Olej, 
nacházející se ve džbánku, rozlili do kahán-
ků menory a zapálili. Tu Hospodin učinil 
zázrak a množství oleje, které by za normál-
ních podmínek hořelo jeden den, vydrželo 
hořet a osvětlovat Chrám ještě dalších sedm 
dní zázračným světlem. Mnozí považují za 
zázrak i skutečnost, že nad obrovským a dob-
ře vyzbrojeným vojskem Seleukovců vyhrál 
relativně malý počet židovských povstalců. 
Samozřejmě, Hospodin pomáhal svému utla-
čenému lidu, aby znovunabyl náboženské 
svobody, ale neméně důležitá byla myšlenka, 
s níž šli Makabejští do boje proti svým utla-
čovatelům: „Ne mocí ani silou, nýbrž mým 
duchem, praví Hospodin zástupů“ (Za 4,6).

Všem čtenářům Maskilu chag urim sameach  
! חג אורים שמח

Rabín Daniel Mayer

➤

SOBOTA 30. 11.
od 19 h v NoD

GIPSY CHANUKA
(VIZ POZVÁNKA NA STR. 11)

NEDĚLE 8. 12.
od 18.30 hodin v klubu Wakata

FILMOVÝ KLUB 
(VIZ POZVÁNKA NA STR. 19)

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. Věříme, že se mezi vámi 
najde dost ochotných dárců - budeme vám 
vděčni za jakýkoliv příspěvek (u větších darů 

můžeme 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 vho-
dit 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)

SBÍRKA NA ZHOTOVENÍ ARON HA-KODEŠ

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

ho a balného; pošlete, prosím svoji žá-
dost na adresu Bejt Simcha, Maiselova 4, 
110 00 Praha 1, telefon: 724 027 929, 
e-mail: redakce.maskil@maskil.cz; výše 
poštovného a balného je v ČR minimál-
ně 250 Kč ročně; uvedený obnos nám 
laskavě zašlete složenkou nebo na ban-
kovní účet číslo: 86-8959560207/0100 
u Komerční banky, variabilní symbol je 
88888 (5x8), v popisu platby uveďte, pro-
sím, své jméno. 
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Romové antropologicko-sociologicky
Romové nejsou homogenním celkem, i když 
je na ně takto majoritní společností pohlíženo. 
Romové nejsou stejnorodým společenstvím. 
V České republice žije pět etnických skupin 
Romů. Tyto skupiny mají určité rysy společ-
né, případně podobné. V mnoha oblastech ži-
vota se však odlišují, ať už se jedná o tradice, 
dialekt romštiny či pohled na výchovu a vzdě-
lávání dětí. Tyto skupiny se člení na jednotlivé 
rody a dále na velkorodiny.
Sociální systém romské osady je strukturo-
ván podle linie subetnické (Rumungři vs. 
Olaši), podle linie rituální čistoty/nečistoty 
(žuže vs. degeši) a především podle linie en-
dogamních rodů, jejichž hranice se překrý-
vají s prvními dvěma děleními. Rod (fajta) 
se skládá z mnoha „komplexních“ rodin, kte-
ré zahrnují nukleární rodiny každé generace. 
Subetnická, rituální i rodová dělení jsou hie-
rarchická – příslušníci jedné skupiny se chá-
pou jako nadřazení příslušníkům skupiny na 
druhé straně dělící linie. Původně se hranice 
rodu shodovaly s hranicemi osady. To však 
bylo násilnými přesuny a zásahy většinové 
společnosti (zvláště po druhé světové vál-
ce) narušeno, takže v současnosti překřižují 
hranice rodů hranice osad. Všechny romské 
osady sdílejí s různými variacemi tento sys-
tém sociální organizace – sdílejí tedy jednu 
kulturu. To však neznamená, že sdílejí ko-
lektivní identitu ve smyslu jediného „my“. 
Hranice takového my totiž tvoří rod, nikoliv 
příslušnost subetnická (např. Olaši) nebo et-
nická (Romové). Vůči příslušníkům jiného 
rodu může mít člen dané skupiny větší odpor 
než vůči gádžům.
Za údajnými představiteli Romů se vždy 
skrývá jeden z mnoha rodů, který maximali-
zuje svůj vliv, prestiž a výhody získávané od 
institucí většinové společnosti právě tím, že 
mluví jménem všech Romů. Ve skutečnosti 
mu však zájmy ostatních Romů jsou zbytné. 
Není to zapříčiněno zlou vůlí jednotlivců, ale 
vnitřní kulturou, v níž jsou socializováni. Ta 
je totiž nedefi nuje primárně jako Romy, ný-
brž právě jen jako členy určitého rodu. A po-
kud mluví jménem Romů lidé více či méně 
vyvázaní z rodových vazeb, pak je jejich „re-
prezentativnost“ už úplnou fi kcí. Tito „mluv-
čí“ již „nejsou“ Romy; z pohledu konkrétní 
romské rodové kultury, jejímž základním or-
ganizačním principem je příslušnost k rodu, 
pravidlům, tradicím a způsobům života1.

BARVOSLEPÝ POHLED 
NA ROMSKÝ PROBLÉM (2. ČÁST)

Olaši, Vlachi, Lovari
V ČR představují asi 10 % romské populace 
a nadále se dělí na Lovary (původně koňští 
handlíři) a Kalderaše (původně výrobci kot-
lů). Kalderaši v ČR nežijí.
Lovarové jsou považováni za nejvýznamněj-
ší představitele tzv. olašských Romů neboli 
Vlachů/Olachů – Vlachi. Ve Valachii a Mol-
davě žili Vlaši neboli „olašští Romové“ spo-
lu s dalšími skupinami Romů zhruba čtyři 
století v otroctví. To bylo zrušeno defi nitivně 
v roce 1864 v nově ustaveném rumunském 
státě, který vznikl spojením Valachie, Mol-
davy a Sedmihradska. Po zrušení otroctví ná-
sledovala jedna z velkých emigračních vln: 
různé skupiny Romů emigrovaly hlavně do 
Maďarska a do Ruska, odkud pak je války 
(1905, 1914–1918) a revoluce hnaly dál, do 
Švédska, do Španělska, do Francie, do sever-
ní i jižní Ameriky.

„Olaši“ na území bývalého Československa 
berou apelativum „olašský“, kterým je ozna-
čují Rumungrové, jako nutné zlo. Sami sebe 
nazývají pouze Roma, čáče Roma (praví Ro-
mové), někdy mesaľake Roma dosl. „tabulo-
ví/stoloví Romové“ – stůl, prostřená tabule, 
kolem níž se schází příbuzenská pospolitost, 
má posvátnou funkci a je symbolem skupi-
nové identity. V olašském folkloru se setká-
váme s výrazem sunto mesaľi (posvátný stůl/
posvátná tabule).

Česko-moravští Romové
Převážná většina z nich kočovala, protože 
historické podmínky v Čechách jim na rozdíl 
od podmínek na Slovensku nedovolily se 
usadit. Za druhé světové války byli čeští 

Romové téměř vyvražděni v německých 
koncentračních táborech.
Čeští Romové se jazykově mnohem dříve 
asimilovali – dnes je „česká romština“ téměř 
ztracená. K posledním zástupcům původních 
česko-moravských Romů patří např. rozvět-
vená rodina Holomků z Moravy.
V současné době existují v České republi-
ce „dvojí“ čeští Romové. Původní a také ti 
ze Slovenska, kteří přišli do Čech po válce 
osidlovat česko-německé pohraničí. Někteří 
původně čeští Romové řeší situací tím, že 
si zpětně začali říkat „Cikáni“ (protože se 
jejich mateřštinou stala čeština, nenastává 
problém, jak by si říkali v romštině) a tím se 
identifi kují na rozdíl od Romů ze Slovenska.

Slovenští Romové (Rumungro/Serviko)
Tímto výrazem označovali Romové olašští 
„maďarské“ Romy. Odtud etymologie slova: 

Rom Ungro = Rom 
Maďar/maďarský. 
Když kočovní Vla-
chi, neboli olašští 
Romové, přišli po 
zrušení romské-
ho otroctví (1864) 
z Valachie do Ma-
ďarska, shledali, 
že tu Romové žijí 
usedle.  Aby tyto 
aver Roma – „jiné 
Romy“ odlišili od 
příslušníků vlastní 
skupiny, nazvali je 
podle země, ve kte-
ré se s nimi setkali – 

tj. „maďarští Romové“ – Rumungri. Později 
rozšířili olašští Romové název Rumungri 
i na další usedlé Romy, s nimiž se setkali na 
Slovensku – tedy na servika Romy. Ti ovšem 
s „maďarskými (ungrika)“ Romy měli spo-
lečný pouze usedlý způsob života, částečně 
i tradiční profese kovářství a hudebnictví. 
Jazykem se „maďarští“ a „slovenští“ Romo-
vé dost významně liší. Protože mezi kočov-
nými Vlachy a usedlými Romy jak servika 
tak ungrika je značná skupinová (kastovní) 
distance, získal název Rumungri pejorativ-
ní podtón. Na oplátku zní nechvalně výraz 
Vlachi, kterým servika a ungrika Roma na-
zývají Romy olašské. Mnozí slovenští (servi-
ka) a maďarští (ungrika) Romové tedy výraz 
Rumungri považovali víceméně za urážku. ➤

Cikánka ze Spišské Nové Vsi, Slovensko
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V poslední době se při setkávání romských 
politických reprezentantů na mezinárod-
ní platformě hanlivost výrazu Rumungri 
vytrácí a někteří zejména mladí slovenští 
a maďarští Romové ho přijímají jako atri-
butivní autonymum.
Nejpočetnější skupina Romů na Slovensku, 
usedlá zde tři, čtyři století, se kdysi označo-
vala jako servika Roma (Romové přišlí ze 
Srbska). Od osmdesátých let postupně nahra-
zován paralelním ekvivalentem slovenska/
slovačika Roma. Byli převážně usedlí a kočo-
valo jich jen minimum. Dělí se dále na za-
padňara a vichodňara a kherutne Roma – do-
maca Roma (socionymum: kher rom. „dům“, 
trvalé bydliště), jedno z autonymních (lokálně 
užívaných) označení pro tradičně usedlé slo-
venské/servika Romy. „Slovenští“ 
Romové jako celek válku přežili, 
třetina Romů ze Slovenska emigro-
vala po roce 1945 do Čech a na Mo-
ravu. Slovenští Romové stále užívají 
svůj původní etnický jazyk2.

Gadžo
je romské slovo, nikoli české, a po-
dle území, na kterém se používá, 
má i velmi negativní konotaci. Na 
východním Slovensku (a protože 
zejména z východního Slovenska 
pochází většina dnešních Romů 
žijících v ČR, je tato informace ne-
pomíjitelná) označuje slovo gadžo 
sedláka, „vesničana“, ale s nega-
tivní konotací – v češtině by asi nejblíže bylo 
slovo „vidlák“, které má jiný význam než 
neutrální „vesničan“ – a stejně jako „vidlák“ 
je nadávkou. Negativně pak není brán pouze 
majoritním obyvatelstvem, ale též samotný-
mi Romy žijícími na východním Slovensku, 
kteří výslovně odmítají „žít jako gadžo“ (tito 
obyvatelé osad sami sebe nazývají „Cigán-
mi“ a odmítají být zváni Romy, Romové jsou 
podle nich „ti z města žijící jako gádžové“).
Gadžo lze popsat jako ne-Romane/ne-romského 
vesničana, sedláka, v některých oblastech se to-
hoto slova užívá pro kohokoli, kdo není Rom, 
v jiných pouze pro neromské sedláky.
Pro měšťany a příslušníky inteligence, která 
v minulosti byla výlučně neromská, se pou-
žívalo výhradně termínu raj – pán, jiný ter-
mín pro neroma je goro.
Neromská žena pocházející z východního 
Slovenska by se sama za gádžovku neoznači-
la, stejně jako by nenazvala romskou kolegyni 
cigoškou, od romské kolegyně by mohla být 
nazývána raňi (ženská varianta od raj)3.

Holocaust a Porajmos4

Holocaust (holokaust), hebrejsky šoa, je spe-
cifi cké označení pro „systematické, nacistic-
kým Německem provozované pronásledování 

a hromadné vyvražďování Židů v období dru-
hé světové války, jemuž padlo za oběť přibliž-
ně 6 miliónů osob“. V nacistické terminologii 
se jednalo o tzv. „konečné řešení židovské 
otázky“ (Endlösung der Judenfrage).
Termín „holocaust“ (holokaust) je často ne-
správně používán např. médii, politiky i ak-
tivisty různého druhu jako obecné označení 
pro hromadné resp. masové vyvražďování lidí 
(správně jen „genocida“), případně, s emocio-
nálním podtextem, i k označení dalších sku-
tečností (např. holocaust zvířat, holocaust 
coby označení pro interrupce apod.). 

Porajmos (romsky strávení nebo zničení) – 
pokus nacistického Německa o vyhlazení 
Romů v Evropě během druhé světové války. 

Pod Hitlerovou vládou byli Romové spolu se 
Židy defi nováni jako „nepřátelé rasově čisté-
ho státu“ podle Norimberských zákonů; obě 
skupiny byly postiženy podobnou politikou 
a perzekucemi, které vyvrcholily téměř totál-
ním vyhlazením v zemích okupovaných na-
cisty. Odhady počtu obětí z řad evropských 
Romů se pohybují od 220 tisíc do jednoho 
milionu. Západní Německo formálně uznalo 
genocidu Romů v roce 1982.
Od počátku války probíhal porajmos také na 
území nacisty zřízeného Protektorátu Čechy 
a Morava. 10. července 1942 vydal velitel 
protektorátní policie nařízení o soupisu Ci-
kánů. Dosavadní kárné pracovní tábory byly 
změněny na cikánské sběrné tábory. Na kon-
ci roku 1942 bylo vydáno prováděcí nařízení 
o deportacích romského obyvatelstva do ci-
kánského tábora v Auschwitz-Birkenau.

Některé překážky romské integrace
Většinová averze • Zažité předsudky • Medi-
ální pranýř • Znevýhodnění od raného věku 
• Jen základní nebo nedokončené vzdělání 
• Nefunkční sociální politika státu • Politici 
a podnikatelé, kteří si udělali z Romů snad-
nou živnost.

1. Romské vnitřní problémy
Vnitřní nejednotnost a partikulární zájmy 
• Kastovnictví • Neexistence zastřešujícího 
orgánu • Minimum uznávaných romských 
osobností a elit • Romští aktivisté utvrzující 
Romy v pocitu křivdy • Sociální nekompeten-
ce romského etnika • Filozofi e „teď a tady“ 
• Drogy • Vzdělání • Nezaměstnanost • Zá-
vislost na sociálních dávkách • Kriminalita 
• Romští lichváři • Romští majitelé ubytoven 

2. Vzdělání
Vzdělání je zásadní podmínkou úspěchu kaž-
dého národa. Současný stav vychovává další 
generaci Romů, která bude pouze příjemcem 
dávek. Počet romských dětí ve speciálních5 
školách je mnohonásobně vyšší než zastoupe-

ní romské populace ve společnosti. 
Průzkum ukázal, že ve speciálních 
školách je 32 až 35 % romských dětí. 
Předčasný odchod ze škol hlavního 
vzdělávacího proudu do tzv. prak-
tických (dříve zvláštních) škol je 
u romských dětí třináctkrát častější 
než u neromských.
Není možné zařadit dítě do speciál-
ní školy bez souhlasu rodičů. Větši-
na romských rodičů souhlasí, proto-
že vzdělání nepovažují za výhodu.
Drtivá většina romských dětí neu-
spěje ve snaze dostat se na čtyřleté 
gymnázium. Více než čtyři pětiny 
o tom ani neuvažují. Na čtyřletá 
gymnázia se dostanou pouze dvě 

romské děti z tisíce (0,2 %), šest romských 
dětí z tisíce (0,6 %) navštěvuje víceletá gym-
názia. Z 212 romských zkoumaných dětí, kte-
ré nastoupily na učební obory v letech 2005 
až 2007, jich výuční list získalo 58 %. 39 % 
Romů opouští základní školu dříve než po 
ukončení devátého ročníku. Předčasný od-
chod ze základní školy je u Romů osmkrát 
častější, než je celostátní průměr6.

3. Bydlení
Pro majitele realit jsou chudí Romové mimo-
řádně atraktivní klienti. Jsou nenároční, ne-
čekají vysoký bytový standard, protože často 
přicházejí ze zanedbaných domů. A většina 
z nich platí nájemné ze sociální dávky, kte-
rou jim hradí stát7.
V Ostravě je cca čtyřicet8 ubytoven zamě-
řených na nejchudší lidi. Podle občanského 
sdružení Vzájemné soužití, jež problém letos 
mapovalo v rozsáhlé studii, v nich žije přes 
10 tisíc lidí9. Vlastníky jsou drobní podnika-
telé i velké fi rmy, včetně největšího majitele 
nájemních bytů v zemi, skupiny RPG, jejímž 
spolumajitelem je miliardář Zdeněk Bakala. 
RPG vlastní v Ostravě tři podobné ubytov-
ny, další dva velké hotelové domy s převážně 
romskou klientelou má v Havířově. Provoz 

➤

Romské děti z Duchcova
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Velká aréna
Dohody z Oslo nebyly izolovanou akcí, určité 
pozitivní signály v širší oblasti Středního výcho-
du bylo možné pozorovat jak před těmito doho-
dami, tak i po nich. Mírová smlouva s Egyptem 
z roku 1979 i dohoda mezi Izraelem a Jordán-
skem z roku 1994 dávaly určitou naději.
Izrael a Egypt měly za sebou dlouhou historii 
vzájemných válek a situace mezi těmito dvěma 
stranami byla zřejmě horší než situace mezi ji-
nými tradičně znepřátelenými zeměmi ve svě-
tě. Izraelci viděli Egypt jako svého hlavního 
nepřítele, jako zemi, která je odhodlána zničit 
Izrael. Egypťané naopak vnímali Izrael jako 
zásadní hrozbu pro celý Střední východ. Židé 
pro ně byli v této oblasti naprostí cizinci, kteří 
neměli právo tu žít, a s výjimkou příslušníků 
menších židovských komunit, které tu žily po 
staletí, by se měli všich-
ni Židé vrátit do svých 
domovských zemí. By-
lo proto obrovským 
úspěchem, že při těchto 
vzájemných vztazích 
a stereotypech se doho-
du mezi oběma zeměmi 
vůbec podařilo uzavřít. 
Mírová smlouva z roku 
1979 nebyla v žádném 
případě dokonalá, ale 
tehdy nastolený „chlad-
ný mír“ trvá dodnes.
Uzavření dohody s Jor-
dánskem v roce 1994 
bylo jednodušší. Jor-
dánsko doufalo, že bude 
profi tovat z vysokého 
počtu turistů, který smě-
řuje do Izraele. Jordánci 
doufali, že mnozí z tu-
ristů by se mohli rozhodnout pokračovat z Izra-
ele dál do jordánského království. Navíc mohla 
dohoda s Izraelem zlepšit jordánské zásobování 
vodou. Izrael zase zoufale potřeboval dohodu 
s další arabskou zemí, aby prolomil svoji izolaci 
uprostřed nepřátelského regionu. Navíc si obě 
strany uvědomovaly, že mají společný problém 
– Palestince. Izraeli dělala tato otázka stejné 
starosti jako Jordáncům. Palestinci představují 
většinu jordánského obyvatelstva, zatímco vlád-
noucí Hášimovci tvoří výraznou menšinu. Obě 
země tedy mají dost společných zájmů a pod-

pis dohody zásadně zmírnil napětí ve vztazích 
mezi oběma zeměmi, byť nějaká krize se – čas 
od času – objeví.

Tragédie
Optimisté vždy musí čelit znepokojivým vý-
zvám. Šestého října 1981 byl egyptský pre-
zident Anvar Sadat zavražděn vojáky, kteří 
byli stoupenci Muslimského bratrstva. V tu 
chvíli bylo zjevné, že zatímco se dohoda 
uzavřená Sadatem a Beginem těšila podpoře 
politických špiček obou zemí, velká část po-
pulace byla značně nedůvěřivá. Egypt svým 
způsobem ztratil víc než Izrael. Zatímco 
Izrael se musel vzdát kusu Sinajské pouště, 
Egypt si podpisem dohody, v níž uznal exis-
tenci židovského státu, vysloužil odmítání 
a pohrdání celého arabského světa.

Čtvrtého listopadu 1995 byl izraelský premiér 
Jicchak Rabin zavražděn rukou izraelského Žida. 
Tento fakt představuje možná vůbec největší 
trauma, s nímž se kdy musela izraelská společ-
nost vyrovnávat. Žid zabil Žida. Lídr, který se tak 
oddaně a zaníceně bojoval za mír s Palestinci, byl 
nyní mrtev. Nikdo jiný, ani jeho nástupce Šimon 
Peres, nedokázal posunout dohody z Oslo dál.
Ukázaly snad vraždy Anvara Sadata 
a Jicchaka Rabina, že mír na Středním vý-
chodě je nesplnitelným snem? V obou pří-
padech se zdálo, že domácí opozice zvítězila 

a v celé oblasti znovu zavládla atmosféra ne-
měnnosti. Ačkoliv násilí a války byly hroz-
né, zdálo se, že pro některé představoval mír 
ještě horší variantu.

Palestinci
Na palestinském kolbišti nebyla situace o nic 
lepší. Násilí vzplálo při mnoha příležitos-
tech. Dvě intifády (povstání) přinesly mnoho 
mrtvých a mnoho zkázy na obou stranách. 
V obdobích, kdy násilí eskalovalo, jsem cí-
til, že vše, o co se dohody z Oslo pokoušely, 
selhalo. Léta diskusí, vyjednávání, setkává-
ní a snů byla vyhozena z okna. Bylo vůbec 
možné, abychom se ještě někdy sešli?
V roce 2005, za premiéra Arika Šarona, se Izrael 
vzdal pásma Gazy a donutil izraelské osadníky, 
aby opustili své domovy. Izrael doufal, že tato, 

nyní téměř nezávislá 
oblast, se stane územím 
míru. Nicméně se uká-
zalo, že koncepce jed-
nostranného stažení se 
z území, bez bilaterální 
dohody, byla chybná. 
K moci se dostal Ha-
más, který se ukázal 
být zarputilým a velmi 
agresivním nepřítelem. 
Hamás se navíc stal 
problémem i pro Egypt, 
který na něj pohlíží vel-
mi podezřívavě.
Palestinci na Západ-
ním břehu Jordánu jsou 
v podstatně lepší pozici. 
Zažívají ekonomický 
růst a dostává se jim ne-
zanedbatelné fi nanční 
pomoci ze Spojených 

států, Evropské unie a Kataru. Při své návštěvě 
Ramalláhu před několik měsíci jsem byl pře-
kvapen vysokými budovami, průmyslovým 
rozvojem a novými automobily. Skupina Iz-
raelců se zde sešla s řadou předních palestin-
ských podnikatelů, kteří hovořili o podstatném 
zlepšení svých životních podmínek, ale záro-
veň vyjadřovali obavy z budoucnosti. Jejich 
ekonomika je do značné míry závislá na sub-
vencích zvenčí a oni se obávají dne, kdy bu-
dou muset být soběstační, aniž by k tomu měli 
vytvořenou adekvátní infrastrukturu.

BYL TO SNAD JEN SEN?
K 20. výročí izraelsko-palestinských 

dohod z Oslo

2.
 č

ás
t

Pamětní deska na tel avivském Rabinově náměstí (dříve náměstí Izraelských králů), na místě, kde byl Jicchak Rabin 
v listopadu 1995 zavražděn, říká, že padl „v boji za mír“.
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Jsou zde i značně napjaté vztahy s izraelskými 
úřady a osadníky, i když lze zároveň pozorovat 
určité náznaky toho, že nová izraelská vláda má 
upřímný zájem o zlepšení vztahů s Palestinskou 
autonomií. Spojené státy se stále více snaží vést 
obě strany k politickému vyjednávání.

Zajímavým momentem je poměrně dobrá 
spolupráce bezpečnostních složek Západní-
ho břehu a Izraele – obě strany se evidentně 
upřímně snaží o zajištění míru a klidu.

Vliv arabského jara
Takzvané arabské jaro nastolilo v roce 2011 

novou realitu. Bude výsledkem těchto dra-
matických událostí nový, lepší, demokra-
tický Střední východ, anebo jen jiné formy 
totalitarismu, nyní pod nadvládou radikál-
ních islamistů? Bude místo diktátorů vlád-
nout anarchie? Změnil se život běžných lidí 

v jakémkoliv ohledu k lepšímu? A pokud jde 
o předmět našeho zájmu – pomohlo arabské 
jaro nějak Palestincům nebo Izraelcům?
V tomto okamžiku lze asi říct, že porota ještě 
nevynesla rozsudek. Nicméně nepokoj a v arab-
ském světě určitě nepřináší žádné výhody Pales-
tincům vzhledem k tomu, že zájem celého světa 

se čím dál víc přesunuje k Sýrii, Iráku, Lýbii, 
Bahrajnu a dalším arabským zemím.

Bezprostřední budoucnost
Jen máloco je tak nejisté, jako snažit se před-
povědět, jak se bude v nejbližších měsících 
vyvíjet situace na Středním východě. Je to 
oblast plná násilí a nestability. A přesto mám, 
jako Izraelec, jeden důvod k optimismu. Prů-
zkumy veřejného mínění stále ukazují, že 
většina Izraelců je pro řešení, které počítá 
s existencí dvou států, a v průzkumu, prove-
deném renomovaným Pew Reseach Center, 
se většina Izraelců vyjádřila, že věří, že Pa-
lestinci a Izraelci spolu dokážou žít.
Samozřejmě je před námi ještě mnoho práce a 
velké výzvy. Můj sen je, že jednoho dne bude 
existovat nezávislý palestinský stát a že najde-
me způsob, jak vedle sebe žít.
Na závěr bych měl zdůraznit ještě jedno. Mír 
na Středním východě není jen o Izraelcích 
a Palestincích, ale o radikálním zlepšení si-
tuace v celém regionu.

Paul Liptz
Autor je sociolog a historik, který působil 
35 let na univerzitě v Tel Avivu a 25 let na 
Hebrew Union College v Jeruzalémě. Jako 
záložník izraelské armády přednášel v rámci 
své služby o mnoha otázkách týkajících se 
reality a politiky na Středním východě.

Přeložila Kateřina Weberová
Foto Wikipedia

izrael

ubytoven a veškeré starosti s nájemníky přene-
chává partnerům – fi rmám Lukray a HDP Group.
„Je pro mne daleko výhodnější vzít na byt rom-
skou rodinu, protože u ní mám jistotu, že za ni 
nájem dostanu. Když si vezmu bílý pár, oba za-
městnané, může se stát, že do půl roku budou 
bez práce, nebudou mít z čeho platit nájem a 
já s nimi budu mít jen problémy. To u lidí, za 
které platí stát, nehrozí,“ řekl na rovinu jeden 
z ostravských realitních „byznysmenů“. Patří 
k nim i Rom Vladimír Leško, majitel několika 
ostravských ubytoven. Odírá vlastní lidi i da-
ňové poplatníky v podobě lichvářských nájmů 
za bydlení na ubohé úrovni10.
Ačkoliv ubytovny vznikaly jako místa pro 
dočasné bydlení dělníků v ostravských do-
lech, dnes v nich bydlí celé rodiny. Většinou 
jde o Romy, mezi klienty jsou ale i přísluš-
níci bílé majority, kteří dlouhodobě žijí na 
sociálním dně. Bydlí vzhledem k nízké-
mu komfortu ubytoven mimořádně draze. 
V ubytovnách se běžně platí nikoliv za pro-
najímanou jednotku, ale za osobu. Není 
výjimkou, že nájemné včetně služeb za pokoj 
20 m2, se společným sociálním zařízením na 
chodbě a jedinou kuchyňkou pro celé poscho-
dí, se pro rodinu vyšplhá nad 20 tisíc, což je 

částka,  za niž si v Ostravě můžete pronajmout 
třípokojový byt první kategorie. Pokud ovšem 
nejste Rom s početnou rodinou.
Stát stanovil v roce 2012 horní hranici pro 
uznatelné náklady na bydlení a určil maxi-
mální výši příspěvků na nájemné, dotacím 
předraženého nekvalitního bydlení ale neza-
bránil. „Došlo ke zpřísnění, ale i tak majitel 
ubytovny v Ostravě za šestičlennou rodinu 
dostane ze sociálních dávek 15 až 24 tisíc,“ 
uvádí citovaná studie. Peníze proudí přímo 
z úřadu práce na účet realitní fi rmy, protože 
provozovatelé si vymiňují souhlas s tímto 
postupem přímo v nájemní smlouvě. Studie11 
o. s. Vzájemné soužití, která mapovala pod-
mínky v ostravských ubytovnách, konstatuje, 
že jsou zcela nevhodné pro dlouhodobý pobyt 
rodin s dětmi. Lidé, kteří tu delší dobu žijí, 
ztrácejí schopnost bydlet samostatně. Studie 
popisuje případy rodin, které na ubytovnách 
žijí pět a více let. Postupně se rodí generace 
dětí, jež běžné bydlení vůbec nepoznaly.

– dokončení příště –

Jan Neubauer
Foto: archív autora

1 Marek Jakoubek, Ondřej Poduška, Romské osady v kul-

turologické perspektivě; Hirt, Tomáš; Jakoubek, Marek. 

Romové v osidlech sociálního vyloučení. Vydavatelství 

a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. ISBN 80-86898-76-8.
2 http://romani.uni-graz.at/rombase/
3 Hübschmanová, Šebková, Žigová, Fortuna, 2001
4 www.romea.cz, wikipedia
5 tzv. praktická, dříve zvláštní, ještě dříve pomocná ško-

la. Zvláštní školy, jazykem MŠMT praktické školy, tvoří 

mezistupeň mezi základní školou a speciální školou pro 

děti s fyzickým či mentálním postižením
6 výzkum společnosti GAC, zveřejnil server Eurozprávy.

cz, 30. 12. 2010
7 Příspěvek na bydlení dle Zákona č. 117/1995 Sb., 

o státní sociální podpoře a Doplatek na bydlení dle 

§ 33–35 zákona č.111/2006 Sb., o hmotné nouzi
8 http://zpravy.idnes.cz/kontroly-ubytoven-v-ostrave-

-dia-/domaci.aspx?c=A130619_1942338_ostrava-

-zpravy_ama
9 http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/ubytov-

ny-chce-zavirat-i-ostrava-jih-hrozi-zde-kvuli-tomu-mis-

tni-humanitarni-katastrofa-najemnici-nemaji-kam-jit
10 http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/frantisek-

-kostlan-vitkov-vzajemnost-absurdity-a-paradoxy-dialog 
11 http://www.vzajemnesouziti.estranky.cz/fi le/309/

zprava-o-ubytovnach-na-ostravsku_fi na4.pdf
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Egyptský prezident Anvar Sadat a izraelský premiér Menachem Begin na zasedání amerického kongresu v září 1978, 
kde oznámili výsledky jednání v Camp Davidu, které připravilo půdu pro podpis mírové dohody mezi oběma zeměmi. 
O tři roky později se Sadat stal obětí atentátu.
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Podle dvou dochovaných fotografi í in-
teriéru synagogy ve slezském Krnově 

a také z vyprávění pamětníků jsme věděli, 
že v synagoze kdysi byly umístěny varhany. 
Tento hudební nástroj byl v synagoze insta-
lován během její přestavby v roce 1898, tedy 
v době, kdy synagogální ritus v celém Ra-
kousko-Uhersku prodělával reformní změny. 
Varhany se tak stále častěji stávaly inven-
tářem zejména nově budovaných synagog 
(často právě stavěných v orientálním slohu) 
i v menších městech než třeba Vídeň, Praha 
nebo Pešť.
Dovedu si živě přestavit debatu tehdejších 
představitelů a členů židovské obce Jägern-
dorf, jak se Krnov nazýval, zda varhany po-
řídit, či nikoli. Svou roli pravděpodobně se-
hrála i skutečnost, že Krnov byl vedle převlá-
dající textilní produkce již tehdy znám jako 
město, ve kterém se vyrábějí velice kvalitní 
varhany. A tak nepočetná, avšak nepochybně 
významná židovská komunita jistě také ob-
držela nabídku místní varhanářské továrny. 
Anebo to mohlo být úplně jinak.
Nesporným faktem však zůstává, že fi rma 
bratří Franze a Otty Riegrů už tehdy nebyla 
ve svém oboru žádným nováčkem. Varhany 
produkovala od roku 1873 (kdy už synagoga 
v Krnově dva roky stála) a už v roce 1897 
za sebou měla přes šest stovek vyrobených 
nástrojů dodaných do celé monarchie včet-
ně Haliče, Bukoviny nebo Jižních Tyrol, ale 

Varhany opus No 661 stále hrají

➤

DCERA HRÁLA NA ZMIZELÉ VARHANY

Z KRNOVSKÉ SYNAGOGY

také např. do Německa, Anglie, 
Dánska, Norska, Ruska, Itálie, 
Španělska, Portugalska nebo Tu-
recka. Jedním nástrojem krnovské 
fi rmy Gebrüder Rieger byl dokon-
ce vybaven i Chrám Božího hro-
bu v Jeruzalémě! Již v roce 1880 
získala továrna od císaře Franze 
Josefa I. titul „dvorní dodavatel“ 
a Otto Rieger obdržel vysoké stát-
ní vyznamenání.
Ať už přesvědčilo o koupi varhan 
krnovské Židy cokoli, nakonec 
na ně podle vzpomínek pamětní-
ků stejně většinou hrávali převáž-
ně křesťanští varhaníci, například 
Rudolf Franke nebo prof. Konrad 
Schmitz. Nicméně synagogální 
varhany jsou spojeny i se jmény 
židovskými. Poslední předváleč-
ný kantor krnovské židovské obce 
Hermann Behr, působící ve městě 
též jako učitel hudby, byl typickým 
představitelem oné „modernistické 
vlny“ přelomu 19. a 20. století. Byl 
zastáncem ideje, aby synagogální 
bohoslužba byla nejen důstojná, 
ale zároveň hudebně krásná, propa-
goval využití varhan a smíšeného 
pěveckého sboru a se svým synem 
Kurtem dokonce skládal hudbu, 
zejména pro slavnostní příležitos-

ti, např. boho-
služby během 
svátků. Texty 
písní byly jak 
v hebrejštině, 
tak v němčině.
Hermannu Behrovi se 
podařilo za války emi-
grovat  do Švédska, 
kde sloužil jako kantor 
až do své smrti v roce 
1958. Jeho jediný syn 
Kurt zdědil po otci hu-
dební nadání, v roce 
1931 vystudoval v Pra-
ze Hudební akademii 
a pokračoval ve studiu 
na Univerzitě Karlově 
jak v oboru muzikolo-
gie, tak v právu, z něhož 

získal v roce 1935 doktorát. V Praze půso-
bil Kurt Behr mimo jiné jako asistent diri-
genta Georga Szella a jako skladatel v No-
vém německém divadle (dnes Státní opera). 
V roce 1941 byl Kurt Behr i s manželkou Eli-
sabeth deportován do ghetta v Lodži a poz-
ději se oba dostali do koncentračního tábo-
ra Auschwitz-Birkenau (Osvětim-Březin-
ka). Všechny útrapy, včetně pochodu smrti 
na konci války, se Kurtovi podařilo přežít 
a po osvobození se v Belgii, kde pracoval 
jako hostující dirigent Orchestre National 
de Belgique, šťastně shledal se svou ženou. 
V té době přestal používat německé jméno 
Kurt a namísto něj zvolil české Jan. V roce 

Slyšet varhany pocházející z krnovské synagogy byl nezapomenutelný zážitek. 
Hraje Katrin Tesařová, vlevo pan farář Ks. Adam Stopa, kostel v Koszarawě, 
červenec 2013

Varhany ještě na svém původním místě v roce 1937. Zřízení varhan 
v krnovském reformovaném templu prosadil kantor Hermann Behr. 
Pocházel z východopruského Královce (Königsberg, dnes Kaliningrad) 
a patřil k progresivním skladatelům synagogální varhanní hudby. 
Jeho syn a krnovský rodák Jan Kurt Behr se vypracoval na dirigenta 
Metropolitní opery v New Yorku. Šábesové bohoslužby na varhany 
sice běžně doprovázel nežidovský varhaník, avšak dle vzpomínek 
Rivky Eisinger (dříve Grete Fried) z Izraele ho často zastupoval právě 
kantorův syn Kurt. (foto: archiv Rivky Eisinger)
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1946 emigrovali manželé Behrovi do USA, 
kde Jan od roku 1952 až do své penze v roce 
1977 působil jako skladatel a dirigent v Me-
tropolitní opeře v New Yorku. Jan Behr ze-
mřel v roce 1996 ve věku 85 let.
Hudba kantora Hermanna Behra upadla me-
zitím v zapomnění. Záznamy jeho skladeb 
objevila v roce 1996 až jeho vnučka Eve-
lyn Behr po smrti svého otce Jana Behra. 
A tak se stalo, že po více než šedesáti letech 
od svého vzniku mohla veřejně zaznít hud-
ba původně napsaná pro varhany krnovské 
synagogy! V neděli 10. prosince 2000 se 
v sále Sinai Free Synagogue v Mount Ver-
non v New Yorku uskutečnil vzpomínko-
vý koncert „The last cantor of Jaegerndorf“ 
pod vedením kantorky Susan Cohen DeSte-
fano a kantora Roberta Abelsona, věnovaný 
skladbám a kompozicím Hermanna Behra.
Varhany umístěné nad svatostánkem v kr-
novské synagoze nesly smaltovaný štítek 
s nápisem „Opus 661“, měly 12 rejstříků, 
2 manuály a 1 pedál. Podle indexu opuso-
vých čísel fi rmy Rieger šlo o 43. varhany ze 
79 vyrobených v průběhu roku 1898. V lis-
topadu 1938 byla synagoga v Krnově přemě-
něna na tržnici, varhany byly demontovány 
a pracovníci fi rmy Rieger je odvezli do po-
bočky v obci Mokre (dříve Mocker). Tam na-
dlouho stopa po nástroji končila. Velmi pře-
kvapující pak byla informace, kterou zástup-
cům občanského sdružení Krnovská synago-
ga v říjnu 2011 sdělil varhaník a organolog 
pan Bohumil Plánský – varhany s opusovým 
číslem 661 byly nalezeny a dodnes se na ně 
hraje v katolickém kostele sv. Karla Boro-
mejského v obci Koszarawa v Polsku.
O existenci ztracených varhan se dozvědě-
li pracovníci současné krnovské fi rmy Rie-
ger-Kloss varhany, s. r. o., když byli v roce 
2008 polskou farností požádáni o zpracování 

nabídky na opra-
vu nástroje, jakož-
to následník jejich 
původního výrob-
ce. Technici varha-
nářské fi rmy kostel 
v Koszarawě navští-
vili a stav varhan 
v červnu 2008 peč-
livě zdokumentova-
li. Při tom se zjisti-
lo, že se jedná právě 
o varhany umístěné 
původně v krnovské 
synagoze. Rozpočet 
plánovaných oprav 
však nakonec neod-
povídal možnostem 
polské strany a tak 
zůstalo jen u nabíd-
ky, na kterou by se možná opět zapomnělo. 
Nálezem ztracených varhan byl naštěstí udi-
ven i sám Bohumil Plánský, letitý poradce 
novodobého krnovského varhanářství, a tak 
neváhal ještě jednou ověřit opusové čís-
lo, zda se přece jen nejedná o chybu. Navíc 
když varhany mají dnes 13 rejstříků (9 + 4 
extenze). Zveřejnění objevu původního ná-
stroje ze synagogy okamžitě vyvolalo řadu 
otázek, a to nejen ve sdružení Krnovská sy-
nagoga a mezi představiteli Federace židov-
ských obcí, která je současným vlastníkem 
budovy synagogy v Krnově. „Jak se varha-
ny do Koszarawy dostaly? Bylo by možné, 
aby se jednou mohly vrátit do synagogy? Jak 
dnes vypadají?“ A konečně: „Kdy se na ně 
pojedeme podívat?“
Možnost varhany osobně vidět se mi na-
skytla v červenci 2013, kdy jsme s rodi-
nou cestovali na dovolenou na Slovensko. 
Vybaveni zeměpisnými údaji o obci Kos-
zarawa a kopií indexu vyrobených varhan 
firmy Gebr. Rieger, které nám poskytl je-
den z dlouholetých bývalých zaměstnanců 
krnovského varhanářského podniku pan 
Petr Červinka, jsme vyrazili do Polska. 
Koszarawa je malá podhorská obec ležící 
ještě ve Slezsku, nedaleko známého pivo-
varského města Zywiec a téměř na hrani-
ci se Slovenskem. Předpokládali jsme, že 
v neděli bude kostel otevřený, ale příjez-
dem jsme se jaksi „trefili“ právě do doby 
mezi jednotlivými bohoslužbami a na-
razili na zamčenou mříž, přes kterou na 
varhany vůbec nebylo vidět. Znuděné děti 
právě nevypadaly, že by vydržely čekat 
půl dne… Vyrazil jsem tedy hledat nějaké 
domorodé obyvatele do okolí. Mé aktiv-
ní ženě se mezitím podařilo dozvonit na 
přilehlou faru a z popoledního rozjímání 
vyrušit místního faráře, který zprvu vůbec 
nechápal smysl naší delegace. Díky něko-
lika polským slovíčkům jsme se nakonec 

dorozuměli a pan farář Ks. Adam Stopa 
nám přislíbil varhany ukázat a navíc nám 
zapůjčil písemnou nabídku na opravu var-
han z roku 2008 i s fotodokumentací.
V Koszarawě jsme přece jen nějakou tu 
chvilku strávili… Nejprve musel dorazit pan 
varhaník s klíči od kůru a pak už jsme ko-
nečně mohli obdivovat varhany s opusovým 
číslem 661. Ba co víc! Naše dcera Katy si 
na ně mohla dokonce pár krátkých skladbi-
ček zahrát. Pocit to byl úžasný, na vlastní uši 
slyšet nástroj, který doprovázel bohosluž-
by v krnovské synagoze a pro nějž skládal 
hudbu dosud poslední kantor krnovské ži-
dovské obce. Od koszarawského faráře jsme 
se mimo jiné dozvěděli, že katolická farnost 
varhany zakoupila od krnovské fi rmy bratří 
Riegerů ještě před válkou, v roce 1938 nebo 
1939. A také to, že varhany již delší dobu ne-
jsou v dobrém stavu a akutně by potřebova-
ly renovaci, na niž nemá farnost dostatek fi -
nancí. Dosud se tak podařilo opravit pouze 
zdobné skříně, ve kterých jsou píšťaly umís-
těny – z dispozičních důvodů pochopitelně 
zcela jinak, než jak tomu bylo v Krnově.
Do mozaiky historie krnovské synagogy 
tak přibyl další kamínek. A doufám, že ne 
poslední. Například dosud nevíme, kam se 
poděl původní aron-ha-kodeš, jehož repliku 
bude možné v synagoze v Krnově vidět při 
jejím slavnostním otevření po rekonstrukci 
na jaře 2014.

Petr Aharon Tesař, 
občanské sdružení Krnovská synagoga

Foto: autor

Za pomoc při získání informací k historii 
varhan z krnovské synagogy děkuji pánům 
Ks. Adamu Stopovi (Koszarawa, Polsko), 
Bohumilu Plánskému (zemř. 2012, Krnov), 
Petru Červinkovi (Krnov) a Janu Stejskalovi 
(o. s. Krnovská synagoga).

Dosud poslední varhaník hrající na varhany původem 
z krnovské synagogy – kostel sv. Karla Boromejského, 
Koszarawa, Polsko, červenec 2013

➤

Jeden z identifikačních znaků varhan, štítek s nápisem „Opus 661“
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➤

Šabat se slaví od pátečního západu slunce, 
kdy se zapalují šabatové svíce a modlitbou 
se přivítá „nevěsta“ šabat, až do sobotní noci, 
kdy vyjdou první tři hvězdy. V hartmanické 
synagoze velmi srdečně přivítal skupinu 
čítající přes dvacet mladých lidí správce 
synagogy a místní divadelní ochotník Vác-
lav Diviš, který nadšeně vyprávěl o oslavě 
šabatu v Jeruzalémě u rodiny Adlerů. Ta 
pochází z nedaleké Dobré Vody a na počest 
svého předka, rabína Šimona Adlera, zalo-

žila v jeho rodném domě památník a muze-
um rodiny. Šabatu se zúčastnil významný 
londýnský chasidský rabín Herschel Gluck, 
který započal svou spolupráci s pražskou ži-
dovskou obcí již v sedmdesátých letech mi-
nulého století a za svou činnost pro meziná-
boženské porozumění si vysloužil Řád brit-
ského impéria od britské královny. S dlou-
hými vousy, v černém kaftanu a klobouku 

PRVNÍ BOHOSLUŽBA 
V HARTMANICÍCH PO 75 LETECH
V pátek 8. listopadu se v Horské synagoze v západočeských Hartmanicích poprvé od roku 
1938 konala židovská bohoslužba. Mladí lidé z Prahy sdružení v České unii židovské mládeže 
(ČUŽM) tam přijeli na víkend oslavit šabat a dozvědět se více o původním česko-německo-
-židovském obyvatelstvu Šumavy.

budil v Hartmanicích pozornost. V rámci 
bohoslužby působil jako autorita a zajistil, 
že šabat byl náležitě respektován, což pro 
většinu účastníků není samozřejmost – tento 
svátek se totiž vyznačuje mnoha omezeními 
a většina českých Židů je spíše liberální a ša-
batové předpisy nedodržuje. Bohoslužbu, 
v rámci níž se četla hebrejsky část příběhu 
z Tóry o Jákobovi, Ráchel a Lee, odrecitoval 
a odzpíval Daniel Vaněk, člen rady ČUŽM. 
Rabín Gluck s úsměvem a s humorem jemu 
typickým nazval „boží prozřetelností“, že 
náhodou přijel z Izraele univer-
zitní učitel Orya Adler, pravnuk 
Šimona Adlera, který Českou 
republiku navštívil vůbec po-
prvé. Společný šabat v hartma-
nické synagoze a setkání s mla-
dými českými Židy Oryu velmi 
dojaly. Řekl, že to pro něj byl 
vzácný a hluboký zážitek.
Sobotní odpoledne zaplnila série 
přednášek. Václav Diviš předná-
šel poutavě o historii hartmanic-
kých Židů. Následovala zajímavá 
přednáška novináře Petra Broda k jazykovým 
poměrům mezi českými Židy napříč dějina-
mi a vše energicky zakončil místní pamětník 
Emil Kintzl, který promítal snímky ze Šuma-
vy v meziválečné době. Vysvětlil, jak se tam 
tehdy žilo a jak se tvář této oblasti po druhé 
světové válce radikálně změnila zejména zá-
sahy komunistického režimu, který ji změnil 
ve vojenský újezd. Pan Kintzl zůstal ještě 
krátce na zakončení šábesu, tzv. havdalu. 
V neděli celá skupina navštívila společně 
s Oryou Adlerem muzeum pojmenované po 
jeho pradědovi.
Oslava šabatu se v Hartmanicích konala napo-
sledy před druhou světovou válkou, i když není 
známo přesné datum. Místní občané, včetně 

Židů, totiž z ekonomických důvodů odcháze-
li již během třicátých let minulého století do 
měst. Po Mnichovské dohodě se Hartmanice 
na podzim 1938 staly součástí nacistické Třetí 
říše a v holocaustu zahynulo nejméně třináct 
osob pocházejících z Hartmanic. Synagoga 
z roku 1883 byla arizována a připadla místní-
mu truhláři, který v ní na nějaký čas vybudoval 
dílnu a sklad. Podobným účelům sloužil býva-
lý svatostánek i po válce. Budova pochopitel-
ně chátrala a jen náhodou ušla v osmdesátých 
letech demolici. Po několikanásobné změně 

majitele koupil zdevastovanou budovu v roce 
2004 pražský nakladatelský manažer Michal 
Klíma. Jím vedené občanské sdružení Památ-
ník Hartmanice ji nechalo zrekonstruovat. Tato 
nejvýše položená synagoga ve střední Evropě 
dnes slouží jako příklad venkovské synago-
gální architektury, památník česko-německo-
-židovského soužití a muzeum, ve kterém na-
leznete expozici o rekonstrukci synagogy, vý-
stavu fotografi í zmizelých šumavských obcí 
a vzpomínku věnovanou ženskému pochodu 
smrti, který Hartmanicemi prošel na konci dru-
hé světové války. Konají se zde také koncerty, 
přednášky a výukové programy pro školy. 

Petra Nichtburgerová 

Uvnitř Hartmanické synagogy (archiv Hany Šikové)

BRIGÁDA V DOLNÍM BOLÍKO-
VĚ A PÍSEČNÉM

Česká unie židovské mládeže uspořádala 
v krásných slunečných dnech 27. – 28. října 
2013 další brigádu na židovských hřbito-
vech s fi nanční podporou Nadačního fon-
du obětem holocaustu (NFOH). Tentokrát 
jsme se zaměřili na dvě lokality spravované 

Matanou a nacházející se v okolí morav-
ských Slavonic. 

Po šabatu, který jsme oslavili v penzionu 
v Dolním Bolíkově spolu s rabínem Da-
nym Mayerem z Haify, jsme se v neděli 27. 
října vypravili nejprve na tamní hřbitov. 
Je nutno říci, že je díky péči správce pana 
Lorence ve skvělém stavu, naší úlohou tedy 

Účastníci brigády na tzv. Schillerových kamenech (leto-
počet 1905 připomíná sté výročí úmrtí spisovatele Fried-
richa Schillera, který právě v těchto místech podle místní 
legendy čerpal inspiraci pro své slavné dílo Loupežník)

Horská synagoga v Hartmanicích 
(foto: archív autorky)
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mládež

➤ bylo hlavně odstranit náletovou vegetaci, 
jež poškozovala zeď hřbitova z vnější stra-
ny a znesnadňovala k ní přístup. Druhý den 
brigády jsme strávili v Písečném nad Dyjí 
převážně odhrabáváním listí, podařilo se 
nám také „postavit na nohy“ jeden z povale-
ných náhrobků. Většina z povalených macev 
bohužel původně stála na kamenných pod-
stavcích a k jejich navrácení do původního 

stavu bude zapotřebí adekvátní technické 
vybavení. Je nutno dodat, že i zdejší hřbitov, 
který se po desetiletí nacházel v hraničním 
pásmu a chátral, je hlavně díky správci panu 
Sigmundovi opět krásným a důstojným mís-
tem posledního odpočinku pro celé genera-
ce místních Židů.
Za to, že i letošní brigáda splnila svůj účel, 
děkujeme jejím účastníkům, NFOH za fi -

nanční příspěvek, Mataně a místním správ-
cům za technickou podporu a penzionu Na 
Zámečku v Dolním Bolíkově za ochotu 
a vstřícnost nejen k našim nezvyklým stra-
vovacím návykům.

Daniel Putík
Foto: archív ČUŽM

Lauderovy školy 
srdečně zvou: 

DEN OTEVŘENÉHO 
VYUČOVÁNÍ

čtvrtek 28. listopadu
od 8 do 14 hodin

Zajímá vás, co a jak se učí žáci 
a studenti Lauderových škol? 
V tento den vás rádi přivítá-
me na jakékoliv vyučovací

hodině základní školy 
i gymnázia.

Podrobné rozvrhy 
a přípravy našich učitelů 

najdete na www.lauder.cz.

CHANUKOVÝ BAZAR
čtvrtek 28. listopadu 
od 15 do 18 hodin

Přijďte s námi oslavit první 
den Chanuky a strávit 
netradiční charitativní 

odpoledne, jehož
výtěžek bude věnován 

na vybavení  čtenářských 
koutků pro studenty 
Lauderových škol.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

8. ledna 2014

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
NANEČISTO – 14. února 2014

Lauderovy školy, Belgická 25, 
Praha 2, www.lauder.cz
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Pavel se podílel na organizaci každoročního 
festivalu židovské kultury v Třebíči a napad-
lo ho, že by mohl přes internet zkusit kon-
taktovat a pozvat na festival Židy, u nichž je 
z příjmení jako Trebits nebo Trebitsh patrné, 
že jejich rodiny kdysi v Třebíči žily. Jednou 
z oslovených byla i jistá Jael Trebitsh, uči-
telka zeměpisu z Izraele, která ještě nikdy 
nebyla v cizině. Pavel se s ní potom krátce 
osobně setkal během svého pobytu v Izrae-
li. Nevím, jak to dokázal, ale podařilo se mu 
Jael přesvědčit, aby podnikla cestu do Čes-
ké republiky. Potom mě požádal, jestli bych 
Jael u sebe neubytovala. Nejsem ten typ člo-
věka, který uzavírá snadno a rychle nová 
přátelství, ale s Jael jsme se během jejího po-
bytu sblížily natolik, že když odjížděla, měla 
jsem pocit, že už ji mohu považovat za svou 
dobrou kamarádku. Později jsme se třikrát 
setkaly během mých cest do Izraele. I když 
se při těchto dalších setkáních více projevily 
rozdíly mezi námi a také to, že Jael má slo-
žitý život a spoustu starostí, bylo dost chvil, 
kdy se naplno ukázalo, že naše kamarádství 
pořád trvá. Z doby pobytu Jael v Praze mám 
spoustu vzpomínek – tady je několik z nich.
Vzpomínka první: Čekáme s Pavlem na Jael 
na letišti. Jsem na ni docela zvědavá. Po-
dle fotek vypadá spíš taková vážná a trochu 
usedlá. Na druhou stranu musí být docela 
dobrodružka, když se rozhodla vyrazit popr-
vé v životě do ciziny na pozvání kluka, které-
ho sotva zná. Konečně Jael přichází. Vypadá 
o moc líp než na fotkách. Tam nebyl vidět 
její krásný vřelý úsměv. Vítáme se, potom 
jdeme na autobus. Cestou z letiště nám Jael 
předává dárky. Já jsem dostala izraelskou ku-
chařku s krásnými fotkami. Jael se tak trochu 
omlouvá, že kdyby se nám dárky nelíbily, 
bylo by poněkud obtížné je vrátit. V Izrae-
li je prý normální, že když se někomu dárek 
nelíbí, tak to bez zábran řekne.
Vzpomínka druhá: Jeden večer, to byla Jael 
v Praze několik dní, jsem u sebe upořádala 
malé posezení, na které jsem pozvala svoje 
nežidovské kamarády Pepu a Helenu. Jael 
mě upozornila, že v jejich komunitě není 
zvykem, aby si muži a ženy podávali ruce. 
Raději jsem na to Pepu předem připravila. 
Později mi říkal, že čekal upjatou nábožen-
skou fanatičku. A potom byl překvapený, 
že je Jael úplně normální a moc milá holka. 
Všichni jsme se ten večer dobře bavili. A při 
loučení Jael podala Pepovi ruku.

Vzpomínka třetí: Pavel pozval Jael a mě na 
posezení s ním a jeho kamarády v Leten-
ských sadech. A tam se Jael dostala do kon-
fl iktu s Izraelcem jménem Amir, který už 
dlouho žije v Praze. Mezi účastníky poseze-
ní nebyl nikdo, kdo by jejich rozhovor slyšel 
a rozuměl mu. Jael potom tvrdila, že Amirovi 
nic špatného neřekla, jen se ho normálně ze-
ptala, proč žije tady a ne v Izraeli, a jeho po-
drážděná reakce byla zcela neadekvátní. Po-
dle Amira ho Jael sotva pozdravila a vyčíta-
vě se ho zeptala, proč nežije v Izraeli. Pravda 
je, že podle názoru Jael by izraelští Židé měli 
cítit odpovědnost za osud své země, a proto 
by neměli Izrael opou-
štět. Tento názor, který 
též vychází z nábožen-
ského přesvědčení, že 
návrat Židů do Země 
izraelské a založení 
státu Izrael je násle-
dováním Boží vůle, už 
předtím Jael vyjádřila 
během svého pobytu 
několikrát. Já ho ne-
sdílím, myslím si, že 
není tak důležité, kde 
člověk žije, ale jak 
žije. Nicméně s ohle-
dem na to, že Izrael je 
země, která musela ně-
kolikrát tvrdě bojovat 
o svou existenci a stá-
le má mnoho nepřátel, 
a s ohledem na celou 
židovskou historii do-
kážu pochopit, proč stěhování Izraelců jinam 
vyvolává více emocí než stěhování obyvatel 
z jiných zemí. Před koncem svého pobytu 
Jael zatelefonovala Amirovi, aby si to spolu 
celé vyříkali, protože nechtěla odjíždět s tím, 
že tu má s někým nevyřešený konfl ikt.
Vzpomínka čtvrtá: Zvláštní zmínku si za-
slouží kašrut a šabat. Jak jsem tušila předem, 
Jael nejí nic, o čem si nemůže být jistá, že je 
to košer. Takže z nabídky v běžných obcho-
dech mohla jíst vlastně jen ovoce a zeleninu. 
Znamenalo to také, že jsem jí nemohla na-
bídnout žádné jídlo, které jsem doma uvaři-
la. Naštěstí Pavel pro Jael zařídil stravenky 
na obědy na židovské obci. A o šabatu jsem 
tam šla na oběd s ní, takže jsme aspoň jednou 
jedly společně. Co se šabatu týče, nevidím 
jeho přísnější dodržování jako samoúčelné, 

ale stejně mi občas blesklo hlavou, že se toho 
tolik nadělá kvůli takovým maličkostem. Pa-
matuji si, že Jael řešila s rabínem Peterem 
otázky spojené s dodržováním šabatu snad 
hodinu a půl. I když od něj dostala povolení, 
že může o šabatu použít veřejnou dopravu, 
protože jinak by se ke mně domů nedostala, 
měla s tím vnitřně velký problém. Až když 
se ukázalo, že nebude možné si na šabat pro-
najmout pokoj v centru, Jael použití veřejné 
dopravy akceptovala. Pak zase byl problém, 
jak zařídit, aby měla jistotu, že nebude mu-
set otevírat v metru dveře. Já jsem jí je jako 
halachická Židovka otevřít nemohla. Vyře-

šilo se to tak, že Jael 
tentokrát jela metrem 
až na konečnou, kde 
jsem na ni čekala. Tam 
bylo jisté, že kromě ní 
bude vystupovat ješ-
tě někdo další. Také 
jsem se dozvěděla, že 
vlastně nastává potíž, 
když Jael z mého bytu 
vyjde na chodbu a tam 
se automaticky rozsví-
tí světlo. Naštěstí Jael 
dospěla k závěru, že 
když poruší přikázání 
tím, že vyjde na chod-
bu, je to menší poru-
šení, než kdyby se ne-
dostala do synagogy, 
a může to tedy udělat. 
Druhý šabat Jael strá-
vila v ortodoxní rodině 

Mošeho a Gafny Váňových na venkově v se-
verních Čechách, takže světla ani veřejnou 
dopravu nemusela řešit. Po šabatu ji Váňo-
vi vzali na návštěvu vinařství Chrámce, kte-
ré patří jejich rodině a kde se vyrábí i košer 
víno. Jednu láhev košer vína mi potom Jael 
přivezla. Bylo výborné.
Vzpomínka šestá: Naplánovali jsme si s ka-
marády Pepou a Helenou nedělní výlet na 
Karlštejn. Pozvala jsem Jael, aby se k nám 
připojila. Nejdříve odmítla s odůvodněním, 
že bude Tiša be-av (9. av), kdy se připomíná 
zničení Chrámu, a ona bude celý den držet 
půst. Před víkendem se trochu ochladilo, tak 
se Jael nakonec k naší radosti rozhodla jet 
s námi. Po prohlídce hradu jsme šli do re-
staurace na oběd. Jael nás ujistila, že jí ur-
čitě nevadí, když budeme jíst a pít před ní. ➤

Jael Trebitsh s Pavlem Kučou během návštěvy festivalu 
Šamajim v Zadní synagoze v Třebíči

Jak vlastně došlo k tomu, že u tak málo nábožensky založené osoby, jako jsem já, loni v létě 
více než týden bydlela mladá ortodoxní Židovka jménem Jael? Stalo se tak díky redaktorovi 
tohoto časopisu Pavlu Kučovi, se kterým jsem chodila na hodiny judaismu a dnes ho již mohu 
nazvat svým kamarádem.

SETKÁNÍ S JAEL
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Přišel číšník, aby si zapsal naše objednáv-
ky. Já jsem měla za to, že když jsme čty-
ři, tak nebude problém, když si Jael neob-
jedná. Také jsem byla připravená číšníko-
vi vysvětlit, že k tomu má Jael náboženské 
důvody. Ale Pepa se bál, že bychom mohli 
mít problémy, a proto Jael instruoval, ať 

Studijní stáž KKL 
v Izraeli

Keren kajemet le-Jisra'el (KKL, 
též Židovský národní fond), je dru-
há nejstarší sionistická organizace 
a největší izraelská environmen-
tální nevládní organizace, která 
se velkou měrou zasadila o vznik 
a rozvoj Izraele. Dnes je známá 
především výsadbou stromů, po-
dílí se ale také na ochraně a roz-
voji krajiny, vodohospodářství, vý-
zkumu, vzdělávání a dobročinné 
činnosti. V minulosti to bylo prá-
vě KKL, které vykupovalo půdu 
v Erec Jisra’el, na níž vznikaly na-
příklad zemědělské osady (ale tře-
ba i Tel Aviv a další místa).
V rámci svých vzdělávacích ak-
tivit KKL zahájilo program stu-
dijních stáží určený pro studenty 
a absolventy environmentálních 
vysokoškolských studijních obo-
rů jako např. geografi e, ekologie, 

krajinné plánování či lesnictví. Cí-
lem je sdílet jedinečné zkušenosti 
a know-how a rozvíjet vztahy s lid-
mi z celého světa.
Během 3–9 měsíců dlouhé stáže 
v Izraeli budou stážisté zpracová-
vat projekt či odbornou práci dle 
svého oborového zaměření pod 
dohledem experta z KKL. Český 
výbor KKL je velmi rád, že může 
tuto jedinečnou příležitost zpro-
středkovat v České republice, kde 
mají péče o krajinu, lesnictví a pří-
rodní vědy bohatou historii.
Pro bližší informace o stáži kon-
taktujte Ladislava Faigla 
(faigl.ladislav@seznam.cz).
Nezapomeňte též, že s blížícím se 
svátkem Tu bi-švat můžete s KKL 
vysadit strom v Českém lese v Izrae-
li, a udělat tak dobrý skutek a radost 
sobě či někomu z vašich blízkých.
Pro podrobnější informace kontak-
tujte Zošu Vyoralovou
(zosa@email.cz).

si objedná kafe. Na závěr oběda potom to 
kafe, které už bylo mezitím úplně studené, 
sám vypil. Po obědě jsme vyrazili přes les 
do Srbska. Celou dobu jsem trochu trnula, 
aby Jael cestou neomdlela. Aspoň že měla 
s sebou pro případ nouze láhev vody. Na-
štěstí všechno proběhlo v naprosté pohodě. 

POZVÁNKA DO VÍDNĚ

Do ledna 2014 probíhá ve Vídeň-
ském muzeu (Wien Museum, Ka-
rlsplatz) zajímavá výstava rakous-
ké fotografky a špiónky Edith Tu-
dor-Hart (1908–1973).

Fotografka pocházející z levi-
cově orientované židovské rodi-
ny se stala známou již pod svým 
dívčím jménem Suschitzka. Mezi 
válkami se věnovala sociálně-kri-
tické tvorbě, když dokumentova-
la život chudých obyvatel Vídně. 
Osobně mě velmi zaujaly detail-
ní fotografi e žebráků, květinářek, 
vojenských vysloužilců, jejichž 
minulé hrdinství nikoho nezají-
malo a byli nuceni žebrat. V roce 
1933 se Suschitzka vdala za Ang-
ličana a v Rakousku byla obvině-
na ze špionáže ve prospěch Rus-
ka. Urychleně se vystěhovala do 
Británie za svým manželem. Zde 

potom vytvořila pozoruhodné so-
ciální reportáže z londýnských slu-
mů, zdokumentovala rovněž život 
horníků ve Walesu. Po válce byla 
fotografka kvůli své špionážní čin-
nosti pod kontrolou úřadů a její 
tvorba byla značně omezena. Vě-
novala se hlavně sériím fotografi í 
z prostředí dětských domovů a dal-
ších sociálních institucí pro děti 
a mládež.
Část z jejích negativů se podařilo 
zachránit jejímu bratrovi, kamera-
manovi Wolfgangu Suschitzkemu, 
jehož dědicové zpřístupnili foto-
grafi e veřejnosti. Na organizaci 
výstavy se podílela Národní gale-
rie Skotska.
Muzeum je otevřeno denně kromě 
pondělí od 10 do 18 h. 
Bližší informace na www.wien-
museum.at.

Jana Tchabana-Löwbeer, Vídeň 
foto: www.wienmuseum.at

A když jsme večer přišly domů, Jael za-
pálila svíčku, odříkala požehnání na závěr 
Tiša be-av, a potom se konečně pořádně 
najedla a napila.

Hana Nenutilová
Foto: Dáša Juráňová

příběh

➤
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1863. Pak se načas přestěhovali do provizo-
ria v Berkovském zámečku.
Nová krásná synagoga v maurském stylu 
byla postavena v roce 1864. Budova syna-
gogy s věžičkami a pěkným hlavním portá-
lem byla chloubou tehdejší židovské obce 
a v roce 1867 si zde Židé přistavěli vedle 
synagogy i školu. Synagoga sloužila téměř 
75 let židovské komunitě, která byla v České 
Lípě velice početná. Již před rokem 1848 fi -
nancovali Židé v České Lípě zakládané prů-
myslové podniky, obchodovali s chmelem 
na Dubsku, mezi významné osobnosti patřila 
rodina Ledererů, majitelů největších lihova-
rů a rodina statkáře Leopolda Kohna.
Synagoga byla vypálena 11. listopadu 1938 
zfanatizovaným davem a o tři roky později 
byly rozebrány trosky. Během druhé světo-
vé války se transporty do táborů smrti nevy-
hnuly ani českolipským Židům a po válce 
tak zbylo z bohaté židovské pospolitosti jen 
torzo. Židovská obec v České Lípě prakticky 
postupně do roku 1970 úplně zanikla.

Mirka Poskočilová, ŽO Děčín

• Nadace Židovské obce v Praze a Nadace 
Hagibor

• Sociální dílna Becalel
• Projekt 10 hvězd
• Středisko předarchivní péče Židovské 

obce v Praze – kancelář

Budete se moci seznámit s našimi aktivi-
tami, pracovníky, knihovnami, připrave-
ny budou informační materiály a drobné 
občerstvení. Během odpoledne bude také 
možné zakoupit s výraznou slevou publi-
kace vydané Institutem Terezínské inicia-
tivy – Terezínské pamětní knihy, Terezín-
ské studie a dokumenty a další...

Společný program pro veřejnost – zasedací 
místnost, 3. patro:

Předseda Vladimír Poskočil přivítal všechny 
přítomné a připomněl uctění památky všech 
obětí druhé světové války. Pietní tryznu na 
místě někdejší synagogy vedl kantor Židov-
ské obce v Děčíně Ivan Kohout.
První zmínka o existenci synagogy a židovské 
školy v České Lípě pochází již z 16. století. 
Jednalo se spíše jen o prostou modlitebnu ze 
dřeva pro postupně se rozšiřující počet židov-
ského obyvatelstva. Větší budovu jim město 
postavit dlouho nedovolilo. V roce 1744 byl 
spáchán na židovskou obec pogrom, templ 
byl znesvěcen, rabín a řada Židů zabita, knihy 
spáleny, svaté pomůcky zničeny a rozkradeny. 
Další katastrofa postihla obec roku 1820, kdy 
při celoměstském požáru lehla popelem i pů-
vodní dřevěná synagoga.
V roce 1826 židovská obec za podpory ma-
jitelů panství nechala zhotovit dokumentaci 
k obnově již zděné budovy synagogy. Ač se 
ji záhy podařilo postavit, přece však obci 
nepostačovala, chtěli mít velký důstojný 
stánek po vzoru ostatních měst. V roce 1857 
si utvořili komisi, která měla stavbu zajistit. 
Povolení ke stavbě od města získali v únoru 

Den otevřené Jáchymky
12. prosince 2013, 13.00–18.30 
Jáchymova 3, Praha – Staré Město

Židovská škola, náboženská škola, protek-
torátní škola pro židovské žáky, později 
Židovské ústřední museum, po válce Státní 
židovské muzeum, spolkový dům... To vše je 
spojeno s budovou v Jáchymově ulici číslo 

75. VÝROČÍ VYPÁLENÍ 
SYNAGOGY V ČESKÉ LÍPĚ
U příležitosti 75. výročí vypálení synagogy v České Lípě se členové Židovské obce v Děčíně 
spolu představiteli města Česká Lípa setkali 11. listopadu při pietním aktu u památníku 
obětem holocaustu, který byl vybudován v místě zbořené synagogy

3, která v roce 1908 vyrostla na místě asa-
novaných budov starého Židovského Města 
v Praze na Josefově. Historii židovské školy, 
budovy, ale také organizace, které v ní sídlí 
a pracují, představíme u příležitosti 20. vý-
ročí vzniku Institutu Terezínské iniciativy. 
Společně s dalšími organizacemi chceme 
„naši Jáchymku“ otevřít veřejnosti a předsta-
vit projekt k její obnově.

Během odpoledne (od 
13 do 17 hodin) mů-
žete navštívit prosto-
ry Jáchymky a orga-
nizací, které v ní sídlí:

• Terezínská inicia-
tiva – Mezinárodní 
sdružení bývalých 
terezínských vězňů

• Institut Terezín-
ské iniciativy a od-
borná knihovna 

• Knihovna Židovské 
obce v Praze

13.00 Zahájení 

13.30–14.00 Prezentace o židovské škole 

14.30 Prezentace projektu 10 hvězd

15.30–16.00 Prezentace o židovské škole

17.00–18.30 Beseda s pamětníky školy
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SAR EL

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 vyřizováním veškerých for-
malit. Společný výjezd dobrovolníků je v ter-
mínu od 11. 5. 2014 na 3 týdny, jinak kdykoliv 
dle jejich programu a schválení dokumentů po-
daných přes kancelář Sochnutu (Jáchymova 3, 
110 00 Praha 1).

Zoša Vyoralová 

CHANUKOVÉ OSLAVY 5774 V PRAZE

Česká unie židovské mládeže (ČUŽM) – 
Charitativní chanuka, 1. 12. od 18.30 h. 
Cross Club – dolní stage: Vanilla Choi-
ce, DJ Hlava, Tea Jay Ivo, Dj Stater & DJ 
Biodan, Selector Boldrik, Planethouse Jam; 
zapalování chanukije, latkes a další; doporu-
čené vstupné 100 Kč

Sociální oddělení Židovské obce Praha – 
Chanuka pro děti, 1. 12. od 15 h, velký sál 
ŽOP: divadlo Feigele, klaun, malování na 
obličej, bublinář, veselé hry

HAKOACH – Chanukový běh, neděle 
1. 12. od 15 h: Rádi bychom navázali na 
úspěšný Chanukový běh s následujícím cha-
nukovým programem, který se poprvé usku-
tečnil minulý rok. K oslavám chanuky na 
Hagiboru se loni přidalo více než 250 účast-
níků, z nich přes 60 běželo symbolický 1,5 
kilometrový běh z Olšanského židovského 
hřbitova na Hagibor. Rozhodli jsme se tuto 
úspěšnou akci zopakovat. Doufáme, že se 
k nám opět připojíte, a zveme i ostatní, kte-

rým se nápad líbí, aby přišli 1. prosince na 
Hagibor nebo se připojili k běhu. Na rodiny 
s dětmi čeká populární interaktivní program 
občanského sdružení Chinuch, soutěž o upe-
čení nejlepšího latkesu a loutkové představe-
ní. Všechny pak zveme na běh s pochodní, 
který bude ukončen zapálením originální 
chanukije. Poté následuje kulturní program 
a samozřejmě také raut. Po celou dobu pro-
gramu bude zabezpečené hlídání dětí. Více 
informací na www.hakoach.cz.

Občanské sdružení Konexe vyzývá: Při-
pojte se svým podpisem k petici: 
Zbourejte prasečí velkofarmu na místě 
romského koncentráku z Druhé světové 
války v Letech u Písku

komu: Parlament ČR, Senát ČR, Vláda ČR

Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení 
senátoři a senátorky, členové a členky vlády, 
obracíme se k vám v nanejvýše důležité zá-
ležitosti. Poblíž vesnice Lety u Písku existo-
val během v letech 1940–1943 koncentrační 
tábor, ve kterém byly zprvu koncentrovány 
takzvaně nepřizpůsobivé a práce se štítící 
osoby, později čeští Romové. Mnoho věz-
ňů nalezlo v nelidských podmínkách tábora, 
jehož dozorci byli čeští četníci smrt, mnoho 

Podílejte se na micvě z nejdůležitějších – 
výzva Chevra kadiša ČR:

Náhrobní kameny, skupina dobrovolníků 
na Novém židovském hřbitově

První povinností každé židovské obce je zří-
dit si své vlastní pohřebiště. Tato povinnost 
má dokonce přednost i před vybudováním 
synagogy. Na našem Novém židovském 
hřbitově se nachází mnoho hrobů, které ne-
mají žádný náhrobek nebo je náhrobek ve 
velmi špatném stavu. Mnohdy se stává, že 
zemře někdo, kdo již nemá žádné příbuzné 
nebo má pouze vzdálené příbuzné v zahrani-
čí. Není tu nikdo, kdo by se postaral o micvu 
nechat postavit náhrobek či ho udržovat.
Chevra kadiša se proto rozhodla zlepšit 
stávající situaci a pomoci při osazování ná-
hrobků a také přispět na údržbu poničených 
hrobů. Rádi bychom do této aktivity zapojili 
nejen členy Chevra kadiša, ale všechny, jimž 
není osud našeho hřbitova lhostejný. Čím 
více fi nančních prostředků vybereme, tím 
více náhrobků budeme moci osadit. Cena 
jednoho náhrobku činí přibližně 6500 Kč. 
Vítány jsou dary v jakékoliv výši. Možné je 
také vybrat si jeden určitý hrob a uhradit osa-
zení celého náhrobku či údržbu konkrétního 
hrobu. 
Vaše dary můžete zasílat na bankovní účet 
č. 230495897/0300, vedený u Poštovní spo-
řitelny, a. s. Do poznámky napište, prosím, 
heslo „náhrobky“.

Chevra kadiša by také chtěla vytvořit sku-
pinu dobrovolníků, kteří by byli ochotni po-
moci s údržbou Nového židovského hřbitova 
v případě akutního problému, jako je vich-
řice, silné sněžení apod. V případě zájmu 
nás, prosím, kontaktujte na e-mailu peho-
rak@gmail.com nebo telefonicky na čísle 
734 796 200 nebo 731 624 543.

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.

Termín dalšího setkání: 12. 12. 2013 od 17 
hodin v prostorách Rafael Institutu (Je-
ruzalémská ul. 7, Praha 1 – vchod vedle 
synagogy Jeruzalémská)

Skupinovým setkáním vás budou provázet: 
klinická psycholožka a psychoterapeutka 
Michaela Hapalová, psycholožka a psycho-
terapeutka Gabriela Dymešová.
Přihlášky a dotazy na e-mailové adrese: 
gabriela.dymesova@centrum.cz

Více informací najdete na www.rafaelinstitut.cz.

výcvik a vzdělávání v prevenci
a terapii psychotraumatu

„GENERACE POTÉ“
projekt Rafael Institutu

jich bylo odvezeno do osvětimských plyno-
vých komor. Události, které se děly v táboře 
v letech 1940–1943, nebyly doposud řádně 
vyšetřeny a objasněny. 
V 70. letech 20. století byla na místě tábora 
vybudována průmyslová velkovýrobna pra-
sat. Ta na místě stojí a funguje stále. To, že 
na místě utrpení a genocidy českých Romů 
se ve svých vlastních výkalech válí prasata, 
a to, že pozůstalí se musí scházet u památ-
níčku, umístěného za zdí vepřína v nesnesi-
telném smradu prasečích exkrementů, pova-
žujeme za absolutně nepřijatelné a za ostudu 
každého českého občana, ale především vás, 
našich zástupců. 
Těžko si lze představit provozování takovéto 
prasečí farmy třeba v místě, kde stály Lidice, 
nebo v Terezíně. 

Žádáme vás o okamžitou nápravu! Požadujeme: 
1. Okamžité vykoupení, ukončení provozu 

a demolici prasečí farmy.
2. Vybudování důstojného památníku 

v místě koncentračního tábora a jeho 
správu předat do rukou organizací rom-
ských pozůstalých.

3. Zřízení nezávislé vyšetřovací komise 
vědců a historiků s mezinárodní účastí, 
která objasní události v letském kon-
centráku v letech 1940–1943.

Petici organizuje občanské sdružení Kone-
xe. Elektronicky můžete petici podepsat na 
http://www.petice24.com/zbourejte_pra-
seak. Fyzicky je petice k dispozici v knihov-
ně Institutu Terezínské iniciativy (Jáchymo-
va 3, Praha 1). 
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Franz, jak je hlavní hrdina nazýván, není 
představen jako významný spisovatel, 

ani jako muž s pevnou vizí a ušlechtilými 
cíli. Je nejistým mladíkem, nespolehlivým 
a sebestředným, hledajícím v reálných dív-
kách nemluvnou pečující bytost bez vlast-
ních názorů a přání. Trochu sympatií získá-
vá jeho postavě představitel hlavní role Jan 
Hofman, jehož podání odhaluje nejen již 
zmíněné negativní stránky Franzovy povahy, 
ale také zoufalství a neporozumění spole-
čenským normám a vztahům. Scény všed-
ního života, jako například nákup nábytku se 
snoubenkou Felice, jsou vděčným zdrojem 
humoru a příležitostí k 
projevu komediálního 
talentu Evy Vrbkové. 
Zatímco Franz v po-
řízení bytového vyba-
vení spatřuje zotročení 
a podřízení se spole-
čenským konvencím, 
pro Felice je to dlouho 
očekáváné přiblíže-
ní k osobní realizaci 
a budování rodinného 
štěstí. Snoubenčino 
nadšení pro prohlíže-
ní nábytku a testování 
postele Franze děsí 
a zdá se, že ho děsí 
celá Felice, a to nejen 
svými zlatými zuby, 
ale jako všechny zá-
stupkyně ženského 
pohlaví, vyjma sester a matky. Přesto opa-
kovaně žádá Felice o ruku a zásnuby ruší 
a zaplétá se i s dalšími ženami, což vede 
pouze k oboustranné skleslosti a nepocho-
pení. Franz se často zaštiťuje tělesným one-
mocněním, jeho vliv je ovšem místy disku-
tabilní a slouží pouze k obhajobě zvoleného 
postoje. Franzovým prostředníkem ve svět-
ských záležitostech je věrný přítel Max (Jan 

Obřízka knihy žalmů
V pátek 22. chešvanu 5774 
(25. října 2013) před začátkem 
Vítání šabatu byla ofi ciálně 
přivítána v našem světě nově 
vyšlá dvojjazyčná Kniha 
žalmů, opatřená vybranými 
Rašiho komentáři (psali jsme 
o ní v Maskilu č. 12/5773).

Zadražil), opětovně nucený jednat za svého 
společníka ve věcech lásky nebo například 
naložit s jeho literárním odkazem. Franzův 
obraz dokresluje postava Dušičky v podání 
Jiřího Racka. Místy představuje Franzovo 
mužnější, rozšafnější a ráznější alter ego, 
to například když svádí Felicinu přítelkyni 
Gretu (Kristýna Leichtová) nebo v rodinném 
kruhu paroduje otce (Vilém Udatný), jindy 
jedná téměř nezávisle.
Różewicz, narozený tři roky před Kafkovou 
smrtí, v roce 1921, však dramatu přidává ještě 
další rozměr a nahlíží osudy židovského literá-
ta prizmatem nadcházející války. Obrazy po-

chodujících katanů a atmosféra sílící úzkosti 
doprovází scény z rodinného a soukromého ži-
vota ilustrující dobu o několik desetiletí dřívější 
jako vize mrazivé budoucnosti. Válečné výjevy 
se i proto nedotýkají hlavního hrdiny, ale pou-
ze jeho bližních, s výjimkou scény, v níž otec 
hledá úkryt pro rodinu a známé. Różewicz zde 
usvědčuje otcovými ústy Franze z nepochope-
ní skutečných životních problémů a naprosté 

Knihu nejdřív stručně 
představil vydavatel 
knihy Petr Himmel, 
majitel nakladatelství 
Garamond, a poté, 
j e l i k o ž  k n i h a  j e 
v hebrejštině rodu 
mužského, jí byla 
provedena obřízka. 

odtrženosti od reality. Hulváta a tyrana, kterým 
byl do té doby otec, zase představuje jako prag-
matického, spolehlivého a rodiny dbalého muže.
V režii Vojtěcha Štěpánka těžký text ožívá 
a naplno se projevuje jeho grotesknost. S vy-
užitím prostředků evokujících situační kome-
die a televizní estrády dodává hře absurditu 
a odlehčuje její úzkostnou atmosféru. Nej-
zřetelněji je to vidět například ve scéně ode-
hrávající se v ševcovské dílně, kde se střetává 
uhlazený svět Maxe a Franze s bodrostí nižší 
společenské vrstvy. Konverzace ševce s jeho 
učedníkem má podobu gagu a je doprovázena 
hudebním akcentem. Podobně je vystupňová-

na i scéna, v níž snouben-
ci kupují postel – nejprve 
přicházejí postavičky ilu-
strující využití nábytku, 
posléze si jej energicky 
zkouší sama Felice, to 
vše za doprovodu naslád-
lé melodie a Franzova 
útrpného výrazu.
Past je tak tragikomic-
kou koláží, která dra-
maturgicky navazuje na 
Naši třídu Tadeusze Sło-
bodzianka a Pornografi i 
Witolda Gombrowicze. 
Opět se na prknech Di-
vadla Komedie setkává-
me s tématy jako druhá 
světová válka, židov-
ství, útlak a manipulace, 
a to v trochu netradičním 

podobě. Różewiczovo pojetí Kafky je silně 
ovlivněno vlastní zkušeností, a sice polskou 
a válečnou, proto se může v mnohém lišit 
od toho, jak jej vnímáme jako čtenáři dnes. 
Přesto je zajímavou sondou do nitra člově-
ka, pochybujícího a citlivého hrdiny stojící-
ho tváří v tvář světu.

Barbora Karešová

K tomuto úkolu jsme 
vybrali zručnou ruku 
specialistky, lékařky 
MUDr. P.  Špinarové. 
Přejeme knize, aby si našla 
cestu k srdcím mnohých 
čtenářů a zaujala v nich 
pevné místo.

– jdr –

V TENATECH ŽIVOTA FRANZE KAFKY
Podzimní divadelní sezónu zahájil soubor Company.cz premiérou groteskního dramatu 
Past věnovaného pražskému rodákovi Franzi Kafkovi. Hra polského básníka, prozaika 
a dramatika Tadeusze Różewicze z počátku osmdesátých let pojednává o neurotickém in-
telektuálovi, jeho komplikovaných vztazích k otci, ženám, tělesnosti a životu.

Divadlo Komedie (www.divadlokomedie.eu)
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In IUSTITIA, o. s., vás srdečně 
zve na setkání na téma:

Násilí z nenávisti a role aktivního svědka 
v židovské komunitě
úterý 17. prosince v 14 h
Židovská obec, Maiselova 18, Praha 1 (za-
sedací sál ve III. patře)

Stali jste se svědkem nenávistného útoku 
kvůli víře či příslušnosti k židovskému ná-
rodu? Zažili jste podobné napadení osobně? 
Hledáte informace, radu nebo pomoc? 
Chcete znát svá práva?

Dozvíte se:
• Co je to násilí z nenávisti, jak vypadá a jak 

ho poznáte.
• Jakou pomoc je možné využít v případě 

napadení a jak v takové situaci postupovat, 
včetně řešení soudní cestou.

• Jak vy sami a lidé kolem vás mohou pomo-
ci sobě a jiným napadeným.

• Jaké útoky z nenávisti na židovskou komu-
nitu byly zaznamenány v roce 2012.

• Co je tzv. efekt přihlížejícího (bystander 
effect), jak se projevuje a jak ovlivňuje roli 
svědků i pocity obětí incidentů z nenávisti.

• Jak můžete posílit aktivní postoj svůj i své 
komunity.

Prezentují: Klára Kalibová – právnička, 
Šárka Kadlecová – koodinátorka vzdělávání

Bude připraveno malé občerstvení.

Těšíme se na vás!

Účast na školení je zdarma, veškeré náklady 
jsou hrazeny z projektu Active Bystander – 
the Way to Prevent Hate Violence in Endan-
gered Communities fi nančně podpořeného 
Americkou ambasádou v Praze.

Kontakt: In IUSTITIA, tel. 222 984 785, 
773 177 636, e-mail: in-ius@in-ius.cz, www.
in-ius.cz

Cenu uděluje Společnost Franze Kafky 
za umělecky výjimečnou tvorbu součas-

ného autora, jehož dílo oslovuje čtenáře bez 
ohledu na jeho původ, národnost či kulturu 
podobně jako dílo Franze Kafky a nejméně 
dvě jeho knihy byly přeloženy do češtiny.
K oceněným předchozích let patří Philip 
Roth, Ivan Klíma, Peter Nádas, Elfriede 
Jelinek, Harold Pinter, Haruki Murakami, 
Yves Bonnefoy, Arnošt Lustig, Peter Handke, 
Václav Havel, John Bonville 
a Daniela Hodrová.
O den dříve, tedy 23. října, se 
konala tisková konference, 
které se Amos Oz zúčastnil 
společně se svou manželkou 
Nilly. Žijí spolu již 45 let, 
vychovali čtyři děti, mají 
čtyři vnoučata.
K českému prostředí má 
Amos Oz velmi osobní 
vztah. Jeho matka studovala 
ve třicátých letech v Praze 
na Filozofické fakultě 
Univerzity Karlovy a on 
sám tu byl letos popáté.
Amos Oz poznal osobně dva 
spolužáky Franze Kafky – 
Maxe Broda a Salomona Huga Bergmana. 
Osobní je i jeho vztah k Franzi Kafkovi. 
Úvodem Amos Oz řekl:
„Franz Kafka změnil můj pohled na svět. Od 
svých šestnácti let, kdy jsem se s jeho dílem 
seznámil, jsem nemohl věřit tomu, čemu jsem 
věřil předtím. A dodnes si nejsem jistý, jestli 
ten dům za rohem opravdu existuje…“ A pak 
s úsměvem dodal: „Na světě není vůbec nic 
jisté – počkám do zítra, pak uvidím, jestli je 

ta cena (cena Franze Kafky – pozn. autorky) 
opravdová…“
A takto izraelský spisovatel komentoval 
svou knihu Scény z venkovského života, 
která právě vyšla v nakladatelství Paseka:
„Tahle kniha se zrodila z mé noční můry 
o opuštěné vesnici. Podobné vesnice opravdu 
existují. Je to cyklus krátkých povídek, jejichž 
postavy se přelévají z jedné do druhé. Každá 
něco ztratila – neví ale kdy a neví ani co. 

I my hledáme, co jsme 
ztratili, a nevíme, co to je… 
Jak řekl Jehuda Amichaj: 
v místnosti, kde jsou tři 
nebo čtyři lidé, je vždycky 
jeden, který se dívá z okna… 
a o tom je moje kniha.“
O překladech svého díla do 
jiných jazyků Amos Oz řekl:
„Jazyk je pro mě hudební 
nástroj. Když knihu nemohu 
slyšet, odložím ji… Píšu, 
jako bych skládal hudbu. 
A překlad je zázrak. Je to, 
jako byste chtěli koncert 
pro housle zahrát na klavír. 
Ale jde to, říkám vždy 
svým překladatelům: buď-

te dostatečně nevěrní – a dostatečně loajální. 
A jestli bych si přál, aby u vás (nebo kdekoliv) 
vyšla nějaká z mých dosud nepřelože-
ných knih? Ano, moje kniha ‚Stejné moře‘, 
částečně poetická…  a nejbližší hudbě.“
Dále Amos Oz řekl: „Nevidím rozdíl mezi 
literaturami. Každý odněkud přichází a píše 
o tom, co zná. Čím je literatura provinčnější, 
tím je lepší.“
A na závěr autorova odpověď na otázku, zda 
je paní Ozová jeho první čtenářkou.

„Ano, a je to dobrá 
kritička. Vím, že když se 
na mě usměje, je to, co 
jsem napsal, dobré. Když 
jsem před deseti lety psal 
‚O lásce a tmě‘ a ona 
ráno po přečtení kapitoly 
říkala – je to skvělé, 
říkal jsem já jí – to říkáš, 
protože jsi z rodiny… 

Už 54 let mě Nilly toleruje, to ona si zaslouží 
cenu.“
Cenu – bronzovou sošku Franze Kafky od 
Jaroslava Róny – převzal Amos Oz 24. října 
2013 v Brožíkově sále Staroměstské radnice 
v Praze.

Eva Kuželová
Foto: Josef Louda

Převzato z tiskové zprávy 2media.cz:
Amos Oz přijal ocenění s pokorou a grácií 
sobě vlastní: „Dámy a pánové, mnohé z mých 
románů a povídek se odehrávají v Izraeli, ale 
všímají si velkých, a přitom prostých věcí: 
lásky, ztráty, osamělosti, stesku, smrti, touhy 
a prázdnoty. Jsem skeptickým svědkem své 
doby a ironickým i soucitným pozorovatelem 
Lidské komedie. Vděčně a pokorně přijímám 
rozhodnutí poroty Ceny Franze Kafky odmě-
nit touto velkou poctou mou práci. Děkuji, dě-
kuji vám všem, a velmi vřelé ‚šalom‘.“

V českém jazyce vyšly tyto knihy Amose Oze:
Černá skříňka (1993), Mír, láska a kompromis 
(1997), Fima (1996), Panter ve sklepě (1999), 
Až do smrti (2002), Můj Michael (2005), Jak 
vyléčit fanatika (2006), Příběh o lásce a tmě 
(2009), Scény z venkovského života (2013) 

AMOS OZ V PRAZE
Izraelský spisovatel Amos Oz se stal letos třináctým laureátem mezinárodní literární ceny 
Franze Kafky
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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

středa 4. 12. v 18 h:
Eine Geschichte des Niedergangs? Land-
juden und die Migration in die Städte in 
Zentraleuropa um 1900. Druhá přednáška 
ze semináře k moderním židovským ději-
nám, jehož garantem je ŽM v Praze a Ústav 
soudobých dějin AV ČR. Historička Ines 
Koeltzsch z Masarykova ústavu AV ČR, 
autorka jedinečné knihy o Praze mezi válka-
mi Geteilte Kulturen (vyjde v češtině v roce 
2014), promluví o svém novém projektu, 
který se týká venkovských Židů v českých 
zemích ve středoevropském kontextu. Před-
náška bude v němčině bez tlumočení, dis-
kuze proběhne v češtině. Vstup volný

čtvrtek 5. 12. v 18 h:
Jeruzalém, město tří náboženství: islám. Po-
slední ze tří přednášek Jana Neubauera věno-
vaných městu, v němž se již téměř po čtrnáct 
staletí neopakovatelným způsobem setkávají tři 
monoteistická náboženství: judaismus, křesťan-
ství a islám. Přednáška doplněná bohatým obra-
zovým materiálem představuje historii, součas-
nost a souvislosti muslimského Jeruzaléma.

Nedělní program pro děti a jejich rodiče: 
8. 12. v 14 h: Lvíček Arje slaví Chanuku. 
Proč má chanukový svícen osm ramen? 
A proč se o Chanuce jedí koblížky a brambo-
ráky? Kdo byli Makabejci? A mnoho dalšího 
se dozvíte na naší nedělní dílně. Prohlídka: 
Španělská synagoga. Jednotné vstupné 50 Kč

středa 11. 12. v 18 h:
Judaismus a sekularita. Poslední z cyklu 

diskuzních večerů zaměřených na setkávání 
judaismu s tématy moderní společnosti se 
tentokrát zaměří na fenomén, který je úzce 
spjat se vznikem modernity. Sekulární inter-
pretace židovství přišla s konkurenční vizí 
židovských hodnot a organizace židovské 
pospolitosti, která v mnohém opustila ná-
boženské souřadnice, do té doby výhradní 
interpretační rámec židovství. O neslučitel-
nosti, shodách či komplementaritě sekulární 
a náboženské interpretace židovství budou 
diskutovat vrchní pražský a zemský rabín 
Karol Efraim Sidon, hebraista Jan Zoupl-
na z Orientálního ústavu a moderátor disku-
ze Pavel Hošek z ETF UK.

čtvrtek 12. 12. v 18 h:
Zničené židovské památky severních 
Čech. Vernisáž výstavy zachycující dosud 
nezveřejněné fotografi e a archiválie ničení 
a likvidace židovských památek na severu 
Čech. Jen během tzv. křišťálové noci, pogro-
mu, který proběhl z 9. na 10. listopadu 1938, 
bylo na severu Čech zničeno 35 synagog, 
dalších 25 jich následovalo během samotné-
ho válečného období. Bilance v letech 1948–
1989 nebyla o moc lepší. V této době z celé-
ho území státu zmizela další stovka synagog, 
třináct z nich pak z dnešního Ústeckého kra-
je. Vernisáž uvede přednáška spoluautorky 
výstavy Blanky Rozkošné. Vstup volný

pondělí 16. 12. v 18 h:
Izraelský „betonizmus“. Přednáška Da-
niela Zisse z cyklu o židovské architektuře se 
tentokrát zaměří na architektonické důsledky

mesiánské euforie po šestidenní válce. 
10. června roku 1967 se izraelská architektu-
ra probudila do nové etapy: Izrael byl najed-
nou třikrát větší a z malého intimního státu 
se tak rázem stala regionální velmoc. Nové 
klimatické, bezpečnostní a společenské pod-
mínky, nové stavební materiály a „znovuob-
jevené“ topografi e biblické krajiny si říkaly 
o nový architektonický jazyk. Probuzení 
po mesiánské euforii z roku 1967 začalo již 
v říjnu 1973, kocovina izraelské architektury 
však trvá dodnes.

středa 18. 12. v 18 h:
Pravda a lež / Filmování v ghettu Terezín 
1942–1945. Pod tímto názvem probíhá do 
23. února v Galerii Roberta Guttmanna vý-
stava o dvou propagandistických fi lmech, 
natočených orgány nacistické Třetí říše 
v největším internačním táboře pro Židy na 
území Protektorátu Čechy a Morava. Do pří-
pravy těchto fi lmů, které se do porážky hitle-
rovského Německa nikdy veřejně nepromí-
taly, byli coby nedobrovolní herci, statisté 
a členové fi lmového štábu zapojeni mnozí 
vězni. O vzniku obou snímků a dalších osu-
dech natočeného materiálu a jeho protago-
nistů pohovoří s kurátorkami výstavy Evou 
Struskovou z Národního fi lmového archivu 
a Janou Šplíchalovou z Oddělení pro dějiny 
šoa ŽMP Petr Brod.

Výstava v prostorách OVK: Zničené židov-
ské památky severních Čech, do 30. 1. 
2014. Otevřeno po–čt 10–15 h, pá 10–12 h, 
během večerních programů a po domluvě.

neděle 1. 12. v 14 h:
Chanuka. Dílna pro rodiče s dětmi od 5 let. 
Jaké zvyky se pojí se svátkem Chanuka? 
Proč se připravují jídla na oleji? Co je drejdl 
a k čemu se používá? Vše se dozvíte v prosin-
cové dílně, v níž si účastníci zhotoví vlastní 
drejdl a následně si s ním i zahrají. K občerst-
vení bude připraveno sladké překvapení.

úterý 3. 12. v 17 h:
Mazal tov! Vernisáž výstavy fotografi í Jin-
dřicha Buxbauma. Výstava nazvaná Mazal 
tov!, v překladu Hodně štěstí!, dokumentu-
je obřad tradiční židovské svatby v ukrajin-
ském Kyjevě. Vstup volný

pondělí 9. 12. v 18 h:
Kořeny ženské spirituality... Autorka právě 
vycházející knihy s názvem „Kořeny ženské 
spirituality: Návrat a transformace starověké 
moudrosti“ Terezie Dubinová, hebraistka, 
kulturoložka a správkyně turnovské synago-
gy, se ve své přednášce zaměří především na 
málo známé skutečnosti o období uctívání 
ženské polarity před nástupem židokřesťan-
ského patriarchálního paradigmatu.

úterý 10. 12. v 18 h:
Setkání s principálem divadla Ungelt. 
O začátcích, repertoáru i budoucích plánech 
pražského divadla Ungelt bude s Milanem 
Heinem, zakladatelem tohoto divadla, roz-
mlouvat Erika Bezdíčková. Milan Hein začal 

po absolvování DAMU hrát v Českém Těší-
ně, pak putoval po oblastních divadlech a na-
konec působil v pražské Redutě. Po změně 
režimu v roce 1989 založil vlastní divadlo. 
Uskutečnit tento záměr mu pomohly peníze, 
které získal prodejem knihy o Miloši Kopec-
kém „Co za to stálo…“, které se prodalo více 
než sto tisíc kusů. Dnes je divadlo Ungelt po 
Národním divadle scénou, která získala nej-
více divadelních Cen Thálie.

čtvrtek 12. 12. v 18 h:
Období „úředního antisemitismu“ (do r. 
1848). Další z cyklu přednášek Mgr. Pavla 
Kocmana se věnuje proměnám židovské-
ho osídlení pod vlivem císařských naříze-
ní z roku 1726 a pozdějších josefínských ➤
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reforem, které zásadním způsobem přispěly 
k rozvoji haskaly – židovského osvícenství – 
v českých zemích.

úterý 17. 12. v 18 h:
Delegitimace Státu Izrael. Výzvy k od-
stranění židovského státu přicházejí nejen 
ze strany krajně pravicových organizací, 
ale i těch radikálně levicových a islami-
stických. Mgr. Ján Kapusňak, absolvent 
Katedry politologie Fakulty sociálních 
studií Masarykovy univerzity v Brně, ve 
své přednášce připomene, kromě před-
stavení základní terminologie a charak-
teristiky hlavních aktérů delegitimace 
a démonizace Izraele, i početné strategie 
a projevy tohoto fenoménu. Závěrem uve-

de, jak je možné se tomuto globálnímu 
jevu postavit.

Celý prosinec můžete v sále OVK ŽMP 
zhlédnout výstavu fotografi í Jindřicha Bu-
xbauma Mazal tov! Fotograf se v létě letoš-
ního roku již podruhé vypravil do hlavního 
města Ukrajiny Kyjeva. Tentokrát proto, 
aby zaznamenal svatební obřad.  Výstava 
je přístupná ve dnech programových akcí 
nebo po předchozí telefonické domluvě. 
Vstup volný.

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

➤

Káva o čtvrté:

prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc.

imunoložka specializující se na výzkum 
směrovaných léčiv v rámci terapie 

nádorových onemocnění a bývalá ředitelka 
Mikrobiologického ústavu 

Akademie věd České republiky

téma: Žena v mužském světě
středa 4. prosince 2013 od 15.30 h

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

Židovská obec v Praze si vás dovoluje pozvat na

SVÁTKY SVĚTEL V JERUZALÉMSKÉ SYNAGOZE
středa 27. listopadu od 16 h

Odpolednem vás provede Milan Hein, chanukové písně zazpívají 
děti z dětského divadla Feigele pod vedením Vidy Neuwirthové, 

na varhany zahraje Václav Peter, požehnání pronese 
a první svíci zapálí rabín David Peter.

Synagoga není vytápěna.
Jeruzalémská ul. 7, Praha 1 – Nové Město

Filmový klub Bejt Simcha a klub Wakata vás zvou na 

PROMÍTÁNÍ IZRAELSKÉHO FILMU 

v neděli 8. prosince od 18.30 h 
v klubu Wakata

Před začátkem stručně promluvíme o každém z nabízených 
fi lmů a pak se bude hlasovat o tom, který fi lm bude vybrán. 

Vstupné se nevybírá – každý si platí útratu.

Klub Wakata, Malířská 14, Praha 7, spojení: tramvaj 15, 25, 
26 – zastávka „Letenské náměstí“, nejbližší stanice metra 

Vltavská „C“ nebo Hradčanská „A“; www.wakata.eu

PODVEČER YVONNE 
PŘENOSILOVÉ

„Většinou vnímám jen pozitiva, a proto se snažím jít 
pořád kupředu. Občas se i něco nepovede nebo člověk 
škobrtne nebo se někde něco nezadaří tak, jak by chtěl. 

Ale když se bilancuje, je lepší tohle všechno vzít jako 
první, rychle zanalyzovat a potom přibrat to dobré 

a díky analýze toho špatného i dobrého pak člověk snad 
neopakuje ty chyby,“

říká o sobě
bavič, zpěvák, imitátor a komik

VLADIMÍR HRON
úterý 10. prosince od 15 h

Židovská obec v Praze, společenský sál, 
Maiselova 18
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3.Tentokrát se na tradiční burčákové 

slavnosti na pražské židovské obci 
pil košer burčák odrůdy ryzlink rýn-
ský, na jehož výrobě se podíleli Jakub 
Peter, Eliáš Sidon, Tomáš Pulc a Moše 
Váňa, majitel Českého vinařství Chrám-
ce u Mostu. Na burčákovém večírku 
v sobotu 9. listopadu se také tančilo na 
klezmer v podání kapely Koza na útesu, 
ale především to byla příležitost k pří-
jemnému rozhovoru: „Večírek byl moc 
hezký. Má velký význam, když se lidé se-
jdou a společně hovoří,“ řekli manželé 
Hana a Daniel Mayerovi. V tom s nimi 
souhlasí i mladý učitel hebrejštiny Adam 
Coman: „Žiji v Praze teprve chvíli, a tak 
jsem rád, že jsem měl příležitost se lépe 
poznat s příjemnými a zajímavými lid-
mi.“ Avšak poprvé v třináctileté historii 
burčákových party se za nakvašený vin-
ný mošt platilo. Výtěžek 8400 Kč bude 
věnován na sociálně prospěšné aktivity 
dílny Becalel, která v rámci obce vyrábí 
rukodělné výrobky a drobné suvenýry.
Návštěvníci si mohli dát pár skleniček na 

Letošní Nobelovu cenu za chemii zís-
kali Martin Karplus, Michael Levitt 

a Arieh Warshel: „Dílo Karpluse, Le-
vitta a Warshela je průlomové, protože 
dokázali spojit klasickou newtonovskou 
fyziku se zásadně odlišnou fyzikou kvan-
tovou. Před nimi si chemici museli vždy 
vybrat pouze jednu z nich,“ zdůvodnila 
své rozhodnutí Královská švédská aka-
demie věd. Jejich práce přenesla chemic-
ké experimenty do kyberprostoru a její 
výsledky položily základy nového typu 
farmaceutiky a našly využití v počítačo-
vých simulacích, katalyzátorech automo-
bilů či ve slunečních bateriích.
Martin Karplus (83) se narodil 15. břez-
na 1930 ve Vídni, v roce 1938 se pak 
jeho rodině podařilo před nacisty utéct 
do USA. Martin Karplus je profesorem 
chemie na Harvardově univerzitě v Ma-
ssachusetts. Jeho bratr Robert je psychi-
atrem a působí na univerzitě Berkeley 
v Kalifornii.
Právě od něj získali členové Občanského 
sdružení Krnovská synagoga rodokmen 
vídeňských Karplusů, který roku 1903 

místě nebo si bílý burčák odnést v PET 
lahvích domů. Obsluhovali Gafna a Moše 
Váňovi z Mukova u Bíliny, členové Ži-
dovské obce Teplice. Podle ortodoxního 
pojetí halachy je od porušení hroznu veš-
kerá kapalina víno, tedy i mošt a burčák, 

sestavil Heinrich Karplus, c. a k. stavební 
rada na ministerstvu železnic ve Vídni. 
Z rodokmenu vyplývá, že otec Martina 
a Roberta Karplusových Hans (ročník 
1898) byl synem Johanna Paula Karpluse 
(ročník 1866), psychiatra a docenta medi-
cíny na vídeňské univerzitě. O čtyři gene-
race zpět najdeme v přímé genealogické 
linii Lewina Karpluse (narodil se 1746) 
jako představeného osoblažské židovské 
obce a stejnou funkci zastával už Lewi-
nův pradědeček Moses Samuel Karplus 
(zemřel 1715).
Osoblaha (německy Hotzenplotz) leží 
v podhůří Jeseníků na česko-polské 
hranici, v minulosti se jednalo o hranici 
mezi Rakouskem a německým Pruskem. 
V době zákazu pobytu Židů v opavském 
Slezsku od reformace v 16. století až do 
roku 1848 byla Osoblaha jako majetek 
olomouckých římskokatolických bis-
kupů jediným místem regionu, kde Židé 
směli žít. Pro svou odlehlost od ostatních 
židovských obcí získal výraz Hotzen-
plotz pejorativní nádech a v některých zbož-
ných kruzích se používá jako ekvivalent 

a platí pro ně stejná pravidla: vyrábět je 
mohou pouze zbožní Židé dodržující ša-
bat, všechny použité přísady musejí být 
košer a stroje, cesty i nádoby musejí být 
vykošerované. Burčák už se vypil, a tak 
na řadu přijde nové víno. „Letošní rok byl 
nevyrovnaný teplotně i srážkově, proto se 
kvalita jednotlivých hroznů liší dle odrů-
dy a polohy. Košer sklizeň, v tomto význa-
mu zpracování hroznů na víno, proběhla 
29. – 31. října. Bílé hrozny pocházejí 
z Hněvína (ryzlink rýnský a chardonnay) 
a ze Širokého vrchu (ryzlink rýnský a ker-
ner), což jsou strmé svahy sopečného 
původu. Rulandské modré rosé jsme vy-
robili z hroznů, které uzrály na nejvýše 
položené vinici v Čechách na úpatí kop-
ce Špičák,“ prozradil Moše Váňa, vinař 
a básník. Chrámecké víno je možné si 
zakoupit také přes e-shop na webu: www.
ceske-vinarstvi.cz, nyní až do konce roku 
v akci 5 + 1 zdarma.

Pavel Kuča 
Foto: Eugen Kukla

českého Kocour-
kova. Z Osoblahy 
však pocházela 
celá řada úspěš-
ných lékařů, práv-
níků a obchodní-
ků (např. bruntál-
ské rodiny Berl 
a Marburg) a také 
mnozí krnovští 
průmyslníci na přelomu 19. a 20. století 
z řad rodin Pollak, Reik, Gessler či Lich-
twitz. Osoblahu dnes můžete navštívit, 
a to i s využitím romantické úzkoroz-
chodné železnice se sezonními parními 
vlaky. Přestože městečko bylo velmi 
poškozeno boji na konci druhé světo-
vé války, na starém židovském hřbitově 
v Osoblaze se do dnešních dnů dochovalo 
313 náhrobků unikátního typu s velkými 
bohatě zdobenými ornamenty a až lidově 
naivistickým ztvárněním rostlin a zvířat.

Pavel Kuča 
Foto: www.news.yahoo.com

BURČÁK NA OBCI
Výtěžek půjde na dílnu Becalel

Moše Váňa stáčí letošní burčák

MARTIN KARPLUS:
NOBELOVU CENU ZÍSKAL ŽID PŮVODEM Z OSOBLAHY


