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Tento příběh nám ukazuje, na jak 
vysoké duchovní úrovni byli před 
250 lety pražští židovští ševci, 
truhláři a nosiči. Pokolení střídalo 
pokolení, a čím více se přibližovalo 
k dnešním dnům, stávalo se slabším 
a slabším, a to jak ve víře, tak ve 
znalostech. Dnes asi nenajdeme 
v Praze souvěrce, který by se svými 
talmudickými vědomostmi vyrovnal 
prostému ševci nebo truhláři z doby 
Noda bi-Jehuda. Tato skutečnost by 
nás však neměla odradit od učení 
a prohlubování našich znalostí. 

rabín Daniel Mayer

My, vzdálení těmto osudovým ranám, 
jsme většinou měli dostatek duševních 
sil němě tolerovat utrpení jiných. Naše 
jediná obra-na byla nevěřit na takové 
krutosti... 1941, 1942, 1943… Roky 
světové války pomalu ubíhaly. Válečná 
situace Němců se víc a víc zhoršovala a 
my jsme každodenně čekali na rozpad 
Velkoněmecké říše. Pociťovali jsme 
stejný optimismus jako člověk, který 
padá ze šestého poschodí a u prvního 
patra si říká: „Zatím je to ještě dobré.“

Tivadar Soros

Den, kdy skončila druhá světová válka, byl 
pro nás dnem obrovské radosti. Já se ses-
trou jsme se ihned vydali ke královskému 
hradu na ústřední stockholmský ostrov. 
Oba jsme měli malé norské vlaječky. 
Hradní nádvoří zcela zaplnili slavící lidé. 
Švédský král Gustav V., který už byl vel-
mi starý a slabý, seděl na malé židličce 
uprostřed davu. Když Švédové viděli 
dvě malé norské děti, dav se rozestoupil 
a lidé nás postrkovali dopředu. Nakonec 
jsme se oba ocitli přímo vedle krále, 
každý z jedné strany, a naše fotografie 
se následující den objevily na titulních 
stranách švédských novin.

Jakov Adler
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Krátce

PŘED SEDMDESÁTI LETY
ZAČAL HOLOCAUST MAĎARSKÝCH ŽIDŮ

(čtěte na str. 4)

Památník budapešťským Židům, kteří byli v letech 
1944-45 zastřeleni na dunajském nábřeží. Oběti 
byly donuceny se před popravou zout a jejich bosá 
těla byla posléze naházena do řeky.
(foto: Wikipedia)
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První dva sváteční večery (letos 14. a 15. 
dubna) nás již více než tisíc let provází slav-
nostní sederovou večeří zvláštní kniha, kte-
rou nazýváme Hagada šel Pesach neboli Pe-
sachové vyprávění. V Tóře se čtyřikrát uvádí 
povinnost vyprávět našim dětem o východu 
z Egypta. Později se tato slova Tóry stala 
základem pro čtyři typy synů, kterým jsme 
povinni odpovědět na jejich otázky souvise-
jící s jecijat Micrajim: Moudrý syn – חכם (Dt 
6,20), špatný syn – רשע (Ex 12,26 a 13,8), 
prosťáček – תם (Ex 13,14) a ten, který se ne-
umí zeptat, neboť je ještě příliš malý – שאינו 
.(Ex 13,8) יודע לשאול

Během sederové večeře musíme také vypít 
čtyři poháry vína nebo vinného moštu, což 
naši učenci vydedukovali ze čtyř Hospodi-
nových slov v Exodu 6,6-7, kterými slibuje 
osvobodit svůj lid z egyptského otroctví: 
 והצלתי אתכם .vyvedu vás, 2 – והוצאתי אתכם .1
– vysvobodím vás, 3. וגאלתי אתכם – vykoupím 
vás, 4. ולקחתי אתכם – vezmu si vás.
V Mišně, traktát Pesachim 10:1–10 se do-
zvídáme, jak asi vypadala sederová večeře 
v době, která následovala po zničení druhé-
ho Chrámu.
S Hagadou šel Pesach jako samostatnou 
knihou se poprvé setkáváme v období ga-
onů (asi 600–1000 o. l.). Nejstarší rukopis-
né fragmenty pesachové hagady pocházejí 
z Káhirské genízy, kterou roku 1896 obje-
vil a částečně zpracoval Solomon Schech-
ter. Text hagady se během staletí doplňoval 
o další a další dodatky, kterými jsou napří-
klad oslavné písně „ויהי בחצי הלילה – Stalo se 
o půlnoci“ nebo „אדיר ביתו  יבנה   On je – הוא 
mocný, zbuduje svůj dům“. Další písně se 
poprvé objevují v hagadách teprve až v 17. 
století. Jsou to „אחד מי יודע (Echad mi jode´a) 
– Jeden, kdo zná?“ či „חד גדיא (Chad gadja) 
– Jedno kůzle“.
Hagada šel Pesach je též knihou, jejíž zá-
kladní text byl a dodnes je doplňován krat-
šími či delšími komentáři rabínů. Nejen to, 
ale jednotlivé pasáže či dokonce jednotlivá 
slova textu hagady inspirovaly mnohé učen-
ce k sepsání příběhů, které se přihodily jejich 
předkům nebo jim samým.
Jeden z takových příběhů se nacházel 
v rukopisu knihy o rabínech a učencích 

Rakousko-Uherska a oblasti Transylvánie 
 Otcův svět“, kterou napsal – עולמו של אבא„
rabín Ašer Anšel Jehuda Miler (1880–1960) 
a před třiceti lety ji v Jeruzalémě vydal tis-
kem jeho syn, Pinchas Miler (1919–1993), 
rabín města Nazaretu Ilit.
Na počátku pesachové hagady, v části עבדים 
את„ :stojí (Avadim hajinu) היינו יודעים   כולנו 
 byť bychom byli všichni znalci – התורה
Tóry“. Když se rabín Ezechiel Landau dově-
děl, že si jej pražská židovská obec zvolila za 
duchovní hlavu, poslal svého zetě, rabi Jose-
fa Posnera, do Prahy, aby zjistil, jak jsou tam-
nější Židé vzdělaní. Když rabi Josef přišel 
do židovské čtvrti, vešel do jedné z hospod. 
Posadil se ke stolu a hostinský mu nalil. Jak 
tam tak seděl, do hospody přišel jakýsi krej-
čí. Hospodský mu ihned nalil pálenku a mezi 
řečí mu říká: „Poslyš, Rambam v první kapi-
tole Zákonů o krádeži a ztrátě je zcela nesro-
zumitelný. Vždyť jeho slova jsou v rozporu 
s gemarou...“ Krejčí mu na to odvětil a za 
chvíli se oba ponořili do vášnivé halachické 
diskuse. U vedlejšího stolu sedělo dalších 
pět Židů, tři ševci a dva truhláři, kteří se také 
vmísili do vášnivého halachického sporu 
mezi hostinským a krejčím. Všichni se pak 
přeli ještě dlouhou hodinu, aniž by dospěli 
k vyjasnění Rambamova postoje. Tu jeden 
z nich povstal a řekl: „Pánové, vidím, že se 
nám nedaří dospět k rozřešení problému. Za 
chvíli, v deset hodin, přijde ponocný reb Jan-
kel a on nám ten problém vyřeší.“ Opravdu, 
zanedlouho vešel do hospody ponocný reb 
Jankel. Vyslechl to, co bylo jádrem halachic-
ké diskuse, a pak začal přítomným brilantně 
objasňovat celou sugju, aniž by vynechal 
názory „rišonim“ a „poskim“. Reb Jankel, 

který hovořil jako jeden z velkých učenců 
Tóry, nakonec vše objasnil a přítomní byli 
s jeho výkladem spokojeni.
Nazítří se rabi Josef Posner vydal na zpá-
teční cestu ke svému tchánovi Ezechielovi 
Landauovi. Když se vrátil, vyprávěl vše své-
mu tchánovi, zvláště jak velký dojem na něj 
udělali dojem pražští „baalej batim“. Když 
to slyšel Noda bi-Jehuda, vzal pozvání, které 
mu pražská židovská obec poslala, a poslal 
ho zpět do Prahy. Současně představenstvu 
obce napsal: „Nejsem hoden, abych byl ra-
bínem v Praze.“ Časem dostal od předsta-
vených gabajů dopis, kde mu sdělovali: „To 
je v pořádku, můžete přijet, neboť ‘אפילו ריש 
 .tj ,(Baba Batra 91b) ’גרגותא משמיא מוקמי ליה
„Vždyť i funkce dozorce určujícího pořadí, 
kdo bude ze studny čerpat vodu dnes, aby 
zavlažil své pole, a kdo zítra, i tato funkce 
je určena Nebesy. Tudíž i vaše jmenování 
pražským rabínem je z vůle Nebes. Přijeďte, 
Hospodin vám bude nápomocen a dosáh-
nete úspěchu.“ Když rabi Landau přijel do 
Prahy, vystoupil v synagoze po všech strán-
kách s neobyčejně propracovaným kázáním. 
Když svou drašu zakončil, všichni přítom-
ní vstali a provolávali: „Mazal tov, mazal 
tov!“ Jejich nadšená slova znamenala, že 
s Landauovým jmenováním pražským rabí-
nem souhlasí všichni obyvatelé Židovského 
města. Tu však povstal předseda obce a řekl: 
„Ještě je brzo provolávat mazal tov. Ptáte se 
proč? Protože tu s námi nebyli ještě nosiči 
a neslyšeli slova váženého rabína, a tudíž se 
k nim nemohli vyjádřit, neboť když on ká-
zal, museli v tu dobu pracovat. Teprve poté, 
když nosiči uslyší rabínovu drašu a uznají ji 
za dobrou a opravdovou, teprve pak budeme 
moci zde přítomnému rabínovi s konečnou 
platností poblahopřát mazal tov k jeho jme-
nování do úřadu...“ Tak se i stalo. Rabi Eze-
chiel Landau byl jmenován roku 1755 praž-
ským rabínem a zůstal jím ke spokojenosti 
židovské obce až do své smrti roku 1793.
Tento příběh nám ukazuje, na jak vysoké 
duchovní úrovni byli před 250 lety pražští 
židovští ševci, truhláři a nosiči. Tempora 
mutantur et nos mutamur in illis – časy se 
proměňují a my se měníme s nimi. Pokolení 
střídalo pokolení, a čím více se přibližovalo 
k dnešním dnům, stávalo se slabším a slab-
ším, a to jak ve víře, tak ve znalostech. Dnes 
asi nenajdeme v Praze souvěrce, který by se 
svými talmudickými vědomostmi vyrovnal 
prostému ševci nebo truhláři z doby Noda 
bi-Jehuda. Tato skutečnost by nás však ne-
měla odradit od učení a prohlubování našich 
znalostí, i když mnohdy nepůjde o klasickou 

Byť BychoM Byli VšichNi ZNAlci TóRy

➤

Rabi Ezechiel Landau byl jmenován roku 1755 
pražským rabínem a zůstal jím ke spokojenosti ži-
dovské obce až do své smrti roku 1793.

V pondělí 14. dubna večer zahájíme tradiční první sederovou večeří náš osmidenní svátek Pesach. Úvodem si 
připomeňme, že náš svátek se též nazývá Svátkem jara – חג האביב, Svátkem svobody – חג החרות a Svátkem ne-
kvašených chlebů – macesů –חג המצות.
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židovský rok

Program Bejt Simcha
duben – květen 2014

Bejt Simcha

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

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

Ivrit – hodiny hebrejštiny 
pro pokročilé

každé úterý od 18.30 h

pro středně pokročilé
ve čtvrtek od 18 h

pro mírně pokročilé
ve čtvrtek od 19.30 h

Úvod do judaismu
každé úterý od 19.45 h

Kabalat šabat 
každý pátek od 18 h

výuku Talmudu či halachy, ale jen třeba 
o přednášky z židovských dějin, folklóru 
či židovské literatury v jejích rozmanitých 
formách a žánrech. Možností je, díky Bohu, 
v Praze i v jiných městech republiky dost. 
V našich skromných duchovních poměrech 
českého židovstva zpočátku stačí, abychom 
si připomněli tato slova Pesachové haga-
dy a jejich význam: „לאבותינו שעמדה   והיא 
 a toto ujištění pomohlo jak našim – ....ולנו
otcům, tak nám...“ Co konkrétně pomohlo 
našim předkům i nám? Na to odpoví gema-
trie slova והיא:  tj. šest oddílů Mišny ,6 = ו 
(základ zapsané ústní tradice), 5 = ה, tj. pět 

knih Mojžíšových (písemná Tóra), 10 = י, tj. 
Desatero přikázání a 1 = א, tj. jeden Bůh. Po-
kud se budeme věnovat učení ústní tradice 
a zároveň nepolevíme v učení Tóry, pokud 
budeme dodržovat Desatero a pevně věřit 
v jednoho Boha, tvůrce nebes a země, nemu-
síme se obávat o svou budoucnost. Nestane 
se nám, že bychom zmizeli v historii jako 
ostatní starověké národy, které co do počtu 
obyvatel a síly vojska nás, Židy, mnohokrát 
převyšovaly.
Všem čtenářům Maskilu přeji כשר הפסח   חג 
!Chag ha-pesach kašer ve-sameach –  ושמח

Rabín Daniel Mayer

➤

pondělí 14.4.
od 18.30 v Akademické 

restauraci

PESAchoVý SEDER
(jen pro předem přihlášené –  

informace v Bejt Simcha)

neděle 18.5.
od 16 h v Bejt Simcha

VAlNá hRoMADA
(ViZ PoZVáNKA NA TéTo STRANě)

JAK ZÍSKáVAT MASKil?
a) v elektronické podobě na www.maskil.cz
b) v tištěné podobě za cenu poštov-
ného a balného; pošlete, prosím svoji 
žádost 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. 

PRAViDElNé AKcE

NOVÉ KURZY V BEJT SIMCHA

Od května tohoto roku plánujeme otevření nových kurzů, které povede náš kantor Ivan Kohout.
Čas konání: středa po 18. hodině
Místo konání: Bejt Simcha, Maiselova 4, Praha 1

1) ČETBA SIDURU 2: Cílem kurzu, jenž navazuje na kurz z minulého roku, je důkladné sezná-
mení s hebrejským textem ranní šabatové bohoslužby podle siduru Hegjon lev. Jednotlivé 
modlitby budou zasazeny do historického kontextu, přeloženy do češtiny a diskutovány. Kurz 
je určen návštěvníkům synagogálních bohoslužeb, kteří chtějí prohloubit své znalosti liturgie, 
jakož i zájemcům o seznámení s rozličnými vrstvami hebrejského jazyka. Délka kurzu: 20 
hodin.

2) ŽIDOVSKÁ FILOSOFIE A MYSTIKA: Kurz poskytne přehled židovské náboženské filoso-
fie od Filóna Alexandrijského do 16. století, druhá část kurzu bude věnována vývoji židovské 
mystiky od literatury hejchalot po moderní chasidismus. Kurz je určen zájemcům o bližší 
seznámení s filosofickými a mystickými úvahami rabínských autorit. Délka kurzu: 20 hodin.

3) MYŠLENKOVÝ ODKAZ ŽIDŮ V ČESKÝCH ZEMÍCH: Kurz poskytne systematický vý-
klad o životě a díle významných rabínských učenců českých zemí – Moše Taku, Maharal, 
Ješaja Horowitz aj. Součástí kurzu bude výklad o dějinách židů v českých zemích a četba uká-
zek ze spisů představených rabínských autorit. Cyklus je koncipován jako volné pokračování 
kurzu Židovská filosofie a mystika. Délka kurzu: 10 hodin.

4) Cyklus interaktivních seminářů „CO NÁS DOMA NENAUČILI“. Obsahem prvního semináře 
bude šabatové požehnání nad vínem (kiduš) a jeho praktické provedení. Délka kurzu: dvě 
hodinová setkání, jedno kolektivní a jedno individuální. Cena 400 Kč.

Pro konečné rozhodnutí o konání kurzů, stanovení přesných termínů i výše kurzovného bychom 
potřebovali znát váš předběžný zájem – pište, prosím, na adresu olga@bejtsimcha.cz.

Vážení čtenáři, 

vinou organizačních a technic-

kých komplikací došlo k tomu, 

že se k Vám toto číslo dostává 

se značným zpožděním. Hlu-

boce se Vám omlouváme a vy-

nasnažíme se v následujících 

týdnech zpoždění dohnat. 

Vaše redakce

VALNÁ HROMADA 
ČLENŮ BEJT SIMCHA

se koná v neděli 18. 5. 2014 
od 16 hodin v Bejt Simcha 

(Maiselova 4, Praha 1)

Program:
1) Zpráva o činnosti od minulé členské 
schůze

2) Zpráva o hospodaření za rok 2013

3) Volby do představenstva 
 a revizní komise 

4) Uvedení stanov do souladu s občan-
ským zákoníkem

5) Různé
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Deset měsíců běsu
Odlišná byla již výchozí situace maďarských 
Židů. Zatímco meziválečné Československo 
bylo prosperujícím, klidným a demokratic-
kým státem, Maďarsko se zmítalo v nejis-
totě. Na konci první světové války se jako 
součást Rakouska-Uherska ocitlo mezi pora-
ženými a přišlo o značnou část svého území. 
V listopadu 1918 byla vyhlášena republika, 
již v březnu 1919 však byla nahrazena komu-
nistickou Maďarskou republikou rad, jejíž 
vládu tvořili téměř výhradně Židé. Ta padla 
v červenci, kdy se do čela státu na dalšího 
čtvrt století postavil admirál Miklós Horthy. 
S jeho nástupem začalo období prudkého 
vzestupu antisemitismu, do značné míry 
podněcovaného novou vládou, která se tak-
to vymezovala vůči předchozí, „židovské“ 
komunistické vládě. Již v roce 1920, tedy 
dávno před nacistickými norimberskými 
zákony, je v Maďarsku vydáno první proti-
židovské nařízení – tzv. „numerus clausus“, 
které omezovalo počet židovských studentů 
na univerzitách; nejprve na šest procent po-
dle zastoupení Židů v maďarské populaci 
(přičemž židovští studenti tvořili například 
v Budapešti do té doby více než třicet pro-
cent celkového počtu univerzitních studen-
tů), během dalších let se číslo stále snižova-
lo, až byl Židům vstup na univerzity zakázán 
úplně. Numerus clausus také postupně ome-
zoval počet Židů ve státní správě.
V roce 1934 podepsalo Maďarsko tzv. 
římské protokoly o spolupráci s fašistickou 

Itálií a nacistickým Německem, v listopadu 
1940 se pak oficiálně přidalo k mocnostem 
Osy. Pro maďarské Židy představoval tento 
vývoj paradoxně dočasnou výhodu. Jakožto 
německý spojenec mělo Maďarsko svou au-
tonomii a Židé byli sice omezováni ve svých 
právech (v letech 1938–1940 byla přijata 
řada protižidovských opatření po vzoru 
Norimberských zákonů), nebyli však sys-
tematicky deportováni a fyzicky likvidováni, 
a to v době, kdy na východě běžely plynové 
komory a pece vyhlazovacích táborů již dáv-
no naplno. Docházelo pouze k příležitostným 
deportacím menších skupin na nucené práce. 
Během prvních pěti let války tak zahynulo 
„jen“ zhruba patnáct tisíc maďarských Židů.
Zásadní zlom znamenal březen 1944. Ně-
mecko utrpělo v předchozích měsících na 
východní frontě značné ztráty, Maďarsko za-
čalo ve své podpoře Německa kolísat a vést 
opatrná jednání se Spojenci. Německo se 
rozhodlo pro okupaci země, což znamenalo 
rapidní zhoršení situace maďarských Židů 
a navíc značný chaos. Kromě okupačních 
německých autorit zasahují do práce na li-
kvidaci maďarského židovstva i místní fa-
šistické skupiny, probíhají organizované de-
portace i živelné nárazové čistky a vraždění. 
Jindy se zase maďarská vláda snaží deporta-
ce zastavit, a dává tak Židům určitou naději 
na přežití.
Rozdíl je rovněž mezi Budapeští a venko-
vem. Zatímco prakticky všichni Židé žijící 
mimo Budapešť jsou deportováni či inter-

nováni v ghettech již během prvních třech 
měsíců německé okupace (do 9. července 
bylo podle oficiální německé zprávy depor-
továno více než 436 000 osob), budapešťští 
Židé zatím žijí v relativním bezpečí. Mís-
to klasického ghetta jsou zde zřízeny tzv. 
„židovské domy“ – více než 2500 budov 
roztroušených po celém městě, označených 
Davidovou hvězdou. Vznikají rovněž tzv. 
chráněné domy či „mezinárodní ghetto“, 
kde se shromáždily desetitisíce lidí, jimž se 
podařilo získat doklady některé z neutrál-
ních zemí, které měly v Budapešti své za-
stoupení (mj. Švédsko, Švýcarsko, Španěl-
sko, Portugalsko). Mnozí doufali, že se jim 
tak podaří dožít konce války. V říjnu 1944 
však došlo k dalšímu nepříznivému obratu 
– admirál Horthy byl sesazen a moc převza-
li maďarští fašisté – Strana šípových křížů 
(Nyilas) pod vedením Ference Szalasiho. 
Od této chvíle už ani zahraniční doklady 
nezaručovaly nikomu bezpečí, bylo zřízeno 
centrální ghetto, opět se rozjely deportace, 
desetitisíce Židů byly také hnány v pocho-
dech smrti k německým (potažmo rakous-
kým) hranicím, další desítky tisíc byly 
nuceny pracovat na městském opevnění. 
Maďarské fašistické oddíly vraždily rovněž 
přímo v ghettu. Podle odhadů bylo deset až 
dvacet tisíc Židů postupně nahnáno na ná-
břeží Dunaje, kde byli zastřeleni a vhozeni 
do řeky. To trvalo až do osvobození Rudou 
armádou v lednu 1945.
„Konečné řešení židovské otázky“ se začalo 
v Maďarsku realizovat mnohem později než 
v jiných evropských zemích, nacisté a jejich 
maďarští pomahači se však snažili dohnat 
ztracený čas ze všech sil (v Budapešti osobně 
dohlížel na realizaci plánů Adolf Eichmann). 
V roce 1941 žilo v Maďarsku 800 až 861 tisíc 
Židů (podle národnostního hlediska byli za 
Židy považováni všichni, kdo měli alespoň 
jednoho židovského rodiče), válku přežilo 
180 až 250 tisíc z nich. Počty nejsou zcela 
přesné, i s ohledem na válečné změny hranic 
a velké množství uprchlíků. Přesto je z těch-
to čísel zřejmé, jakým peklem si maďarští 
Židé prošli během necelého roku, od března 
1944 do ledna 1945. V samotné Budapešti 
žilo před válkou přes 200 tisíc Židů (fungo-
valo zde 125 synagog) a místní komunita tak 
patřila k největším na světě. Konce války se 
dožila necelá polovina budapešťských Židů, 
zhruba kolem 90 tisíc.

MaŠKaRÁDa KOLEM SMRTI (NEJEN) TIVaDaRa SOROSE

➤
Zatýkání budapešťských Židů v říjnu 1944 (foto: Wikipedia)

Před sedmdesáti lety odstartoval holocaust maďarských Židů
Před více než dvěma lety, na podzim roku 2011, jsme si připomínali sedmdesáté výročí 
počátku systematických deportací českých a moravských Židů do ghett a vyhlazovacích 
táborů. Pro maďarské Židy začal holocaust mnohem později, na jaře 1944 a jeho průběh se 
od realizace „konečného řešení židovské otázky“ u nás v mnohém lišil.
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Tivadar Soros: 
Maškaráda kolem smrti
Je příhodné, že právě před několika týdny 
byl vydán český překlad knihy Tivadara So-
rose Maškaráda kolem smrti, s podtitulem 
Neuvěřitelný příběh o tom, jak autor vyzrál 
nad gestapem.
Jméno Soros není středoevropskému čtenáři 
rozhodně neznámé, mnohým jistě vytane na 
mysli známý finančník a filantrop maďarské-
ho původu George Soros a jeho Open Socie-
ty. Souvislost není v tomto případě vůbec ná-
hodná. Autor knihy Tivadar Soros je otcem 
George Sorose. Budoucí magnát vystupuje 
v knize jako mladší syn Gyurka – v době 
popisovaných událostí mu bylo čtrnáct let. 
Ke knize také napsal předmluvu, stejně jako 
jeho starší bratr Paul.
Tivadar Soros sepsal v Maškarádě své 
vzpomínky na období od okupace Buda-
pešti německými vojsky v březnu 1944 do 
jejího osvobození Rudou armádou v lednu 
1945 (byť se letmo věnuje i tomu, co těmto 
událostem předcházelo a co naopak násle-
dovalo). Kniha je jednak velmi napínavým 
čtením (ostatně členové rodiny označují tuto 
dobu za největší „dobrodružství“ svého živo-
ta), jednak nabízí čtenáři zajímavý vhled do 
průběhu holocaustu v Maďarsku. Již z líčení 
úvodních let války i vlastní okupace ve dru-
hé kapitole je zřejmé, jak nepřehledná a ne-
jednoznačná byla situace maďarských Židů, 
a Maďarů obecně, s ohledem na to, že Ma-
ďarsko bylo válečným spojencem Německa.
(ukázka z kapitoly 2 – Seznámení s němec-
kou okupací:)
Informace o hromadném střílení, o otrockých 
osudech a židovských vzpourách ve varšav-
ském ghettu se postupně množily. My, vzdá-
lení těmto osudovým ranám, jsme většinou 
měli dostatek duševních sil němě tolerovat 
utrpení jiných. Naše jediná obrana byla ne-
věřit na takové krutosti... 
1941, 1942, 1943… 

výročí

➤ Roky světové války pomalu ubíhaly. Válečná 
situace Němců se víc a víc zhoršovala a my 
jsme každodenně čekali na rozpad Velkoně-
mecké říše. Pociťovali jsme stejný optimis-
mus jako člověk, který padá ze šestého po-
schodí a u prvního patra si říká: „Zatím je to 
ještě dobré.“ 19. března 1944. Tento den se 
zdál jako každý jiný. Ostrý větřík sliboval, že 
bude příjemně. Ráno už bylo cítit vůni jara, 
která hřála u srdce. Seděl jsem v kavárně. 
Snídaně mi byla předkládána pozorně jako 
jindy, jen číšník, když mi podával noviny, 
zašeptal: „Už jste slyšel, že v noci zabrali 
Němci Maďarsko?“
Neslyšel jsem. Roky se okupace snášela nad 
námi tolikrát, že se na ni skoro zapomnělo… 
Obsazení Maďarska se uskutečnilo o sobotní 
noci. Nedělní noviny jsou v tu dobu již vytiš-
těné. Do pondělí už žádné noviny nevycháze-
jí. Vzhledem k nedostatku informací zaplavi-
ly město nekontrolovatelné fámy:
Hitler uvěznil Horthyho… Je to fáma, není to 
pravda… Němci propouštějí Horthyho, ne-
jsou vlaky… Premiér zmizel… Pošta, rádio, 
policie jsou již v německých rukou… Známé 
osobnosti byly uvězněny…
To byly fámy, ale ve městě nebylo po Němcích 
ani památky. Slunce svítilo a nejevilo žádný zá-
jem o historické události. Hradby v Budíně, kde 
sídlil Horthy, střežili jen maďarští vojáci, kteří 
nikomu nedovolovali vstoupit. Až po dlouhém 
hledání jsem našel před hlavní policejní stanicí 
malý, zeleně natřený tank. Zdálo se, že tento 
omšelý, malý tank provedl okupaci Budapešti.
Když připočteme to, že maďarští Židé byli 
dlouhodobě zvyklí na protižidovská opatření 
(viz numerus clausus z roku 1920) a naučili 
se s nimi žít, muselo pro ně být v této situaci 
skutečně obtížné odhadnout, kdy se začíná 
dít něco skutečně vážného. V této situaci 
se začíná o budoucnosti své a svojí rodiny 
rozhodovat i advokát Tivadar Soros. Soros 
je zajímavá osobnost, má za sebou zkušenost 
vojáka z první světové války, a později váleč-
ného zajatce v Rusku. Z ruského zajateckého 

tábora na Sibiři uprchl a velmi dobrodružně 
se pak vrátil do Maďarska (tuto zkušenost 
popsal v jiné své knize Moderní robinzoni). 
George Soros o svém otci v předmluvě píše: 
„Tato dobrodružství mého otce změnila. Jeho 
ctižádost se vytratila. Cítil štěstí jen z faktu, 
že žije. Jeho ambicí se stalo užívání života… 
Velmi rád trávil čas se svými dětmi. V době, 
kdy jsem byl ještě malý chlapeček, často jsem 
za ním chodil odpoledne do kavárny, kde mi 
kupoval čokoládový dort. Pak jsme chodili 
plavat, veslovat nebo bruslit, téměř každý 
den. Setkávali jsme se u plaveckého bazénu, 
když skončil můj školní den, a po plavání 
jsme spolu sedávali a on vyprávěl stále nové 
kapitoly ze svých dobrodružství v 1. světové 
válce. Nasával jsem do sebe jeho názory na 
život. To mi později hodně pomáhalo. Umění 
přežít jsem se vyučil u skutečného mistra.“ 
Tivadar Soros v březnu 1944 správně od-
hadne, že nastal čas jednat (byť si z počátku 
myslí, že do konce války zbývá maximálně 
pár týdnů) a připravit záchranný plán. Stej-
ně jako mnozí jiní zvažuje různé možnosti, 
včetně možnosti žít v úkrytu anebo bláznivé 
myšlenky na útěk přes frontu do Sovětského 
svazu. Jako jedinou reálnou možnost nako-
nec vyhodnotí změnu identity, a začne na 
její realizaci okamžitě pracovat s nejvyšším 
možným nasazením. I poté, co se rozhodne, 
že celá rodina musí přijmout falešnou křes-
ťanskou identitu, čeká ho řada obtížných 
rozhodnutí – má rodina zůstat pohromadě, 
nebo se rozdělit, mají použít zcela falešné 
doklady, nebo se pokusit získat skutečné 
doklady od křesťanských přátel, má starší po
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➤
Bratři George (vlevo) a Paul Sorosovi s babičkou v roce 1943

Maškarádu kolem smrti vydalo nakladatelství KAVA-
-PECH (www.kava-pech.cz) v únoru letošního roku. 
Z esperantského originálu ji přeložila Jindřiška Draho-
tová. Kniha je doplněna fotografiemi z rodinného ar-
chívu Sorosových, obsáhlým poznámkovým aparátem, 
doslovem amerického editora, předmluvou obou autoro-
vých synů a rejstříkem. 
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syn uposlechnout povolávací rozkaz a na-
stoupit do armády, mají se skrývat v Buda-
pešti, nebo odjet na venkov, jak zachránit 
další členy rodiny a přátele? Tivadar Soros 
skutečně důkladně sonduje a využívá všech 
možností. Postupně jsme tak svědky jedná-
ní s falzifikátory, hledání a přípravy různých 
úkrytů, získávání různých 
certifikátů a dokladů. Soros 
například zjistil, že některé je 
dokumenty lze získat legál-
ní cestou překvapivě snadno: 
„Mezitím jsem vyzkoumal, jak 
je možné získat pravé, identic-
ké legitimace nejjednodušším 
způsobem. Bylo to prosté jako 
Kolumbovo vejce. Měsíční le-
gitimaci na tramvaj s fotografií 
prodávali bez jakéhokoliv po-
tvrzení. Mohlo se říci jakékoliv 
jméno a zaplatit. Ještě jinou 
cestou jsem získal dokumenty 
lacino. Požádal jsem o kopii 
původního dokumentu na ma-
trice nebo faře. Protižidovské 
zákony již striktně omezily 
možnosti a pohyb Židů, ale zapomněli zaká-
zat pracovníkům na matrice vydávání kopií 
bez kontroly. Vždycky jsem byl překvapen, 
jak rychle a svědomitě úřady plnily žádosti: 
zřejmě si nebyly vědomy, kolik Židů se snaží 
začít nový život s novými dokumenty. V době 
největší krize jsem dostal úplně všechny ob-
jednané kopie. Přesto tuto cestu nedoporu-
čuji k širokému použití. Čerstvé datum může 
být podezřelé k důkladné kontrole. Tedy opa-
trně!“ Na Sorose se postupně obraceli jeho 
příbuzní, přátelé, známí, známí známých. 
Snažil se vyjít vstříc, při čemž pečlivě zvažo-
val možnosti, rizika i zisky. Od některých si 
nechával zaplatit skutečné výlohy, od jiných 
bral více, aby zase jiným mohl poskytnout 
pomoc zdarma. Opět George Soros vzpomí-
ná na toto období: „Já a moje rodina jsme 
přežili. Můj otec kromě toho pomohl mno-
ha lidem různými způsoby. Nikdy jsem ho 
neviděl pracovat tolik jako tenkrát. V době, 
kdy vykonával advokacii, se pyšnil tím, jak 

Nakladatelství P3K vydává 
v rámci své edice judaik další 
mimořádně zajímavou publika-
ci. Jedná se o dvojjazyčné česko-
-hebrejské vydání básní Jiřího 
Mordechaje langera.
Jiří (nebo také Georg) Langer (1894 Praha – 
1943 Tel Aviv) je považován za posledního 

málo pracuje. Když jeho nejdůležitější klient, 
statkář Orkányi Schwartz, zvažoval, zda ho 
má zaměstnat, nedoporučovali mu ho s ar-
gumentem, že můj otec tráví svůj čas hlavně 
na plovárně, na kluzišti nebo po kavárnách. 
Otec měl svou kancelář doma, ale tam v jeho 
čekárně bylo jen málo lidí; oproti tomu za 

německé okupace v najaté místnosti v ulici 
Vasár lidé čekali na konzultaci s ním i v kou-
pelně, kterou se vcházelo do našeho bytu. 
Není to právě vhodné se tak vyjádřit, ale těch 
deset měsíců bylo vlastně nejšťastnějších 
v mém životě. Bylo mi čtrnáct. Trvale jsem 
byl v ohrožení, ale mně se zdálo, že otec má 
věci pevně v rukou.“
Podobný dojem získává z knihy i čtenář. 
Zdá se, jako by přežití celé rodiny měl Ti-
vadar Soros skutečně pevně v rukou a svůj 
plán realizuje až s jakousi drzostí. Napří-
klad při hledání vhodného pronájmu pro 
období po změně identity zvažuje i to, aby 
odtud bylo blízko do lázní či na plovárnu, 
členy rodiny příležitostně ubytovává v lu-
xusních hotelích a manželce vyčítá, že nosí 
příliš prosté šaty, které by v tomto prostředí 
mohly vzbudit podezření. Faktem ovšem 
je, že nebezpečí je po celou dobu značné 
a tu a tam se dozvídáme, jak málo někdy 
stačilo k tomu, aby věci nedopadly dobře. 

pražského hebrejsky píšícího básníka. Čes-
kým čtenářům však byl dosud znám převážně 
jako autor knihy Devět bran, v níž převyprá-
věl chasidské příběhy, s nimiž se seznámil 
během svých pobytů v Haliči mezi belzskými 
chasidy. Z jeho hebrejsky psané poezie bylo 
v českém překladu dosud publikováno jen 
několik básní (například v Židovské ročence).

Například rodina již zmiňovaného statkáře 
Schwartze doplatila na to, že služka, která 
jim nosila jídlo, byla mladá hezká dívka, 
která upoutala pozornost místního policisty, 
člena fašistické strany. Celá rodina byla od-
halena a zastřelena na nábřeží Dunaje.
Rodině Tivadara Sorose se nicméně poda-

řilo přežít a pomoci i mnoha 
dalším. Svůj osud vzala rodi-
na do svých rukou znovu i po 
válce. Nejprve opustil Maďar-
sko v roce 1947 mladší syn 
George, o rok později i starší 
Paul. Rodiče je následovali 
v bouřlivém roce 1956. Usadili 
se v New Yorku, kde Tivadar 
Soros zemřel v roce 1968. Ješ-
tě dříve ale stihl napsat Maška-
rádu kolem smrti. Zajímavostí 
určitě je, že ji původně sepsal 
v esperantu. Tento jazyk se na-
učil za svého pobytu v Rusku 
a v prvních letech po návratu 
do Maďarska byl jeho aktiv-
ním propagátorem a spoluvy-
davatelem esperantského ča-

sopisu Literatura Mondo. Kniha Maškaráda 
kolem smrti vyšla v roce 1965 u příležitosti 
50. esperantského kongresu v Tokiu, jehož 
se Tivadar zúčastnil. Ostatně i syn George 
se dostal v roce 1947 z Maďarska jako člen 
delegace, vyslané na světový esperantský 
kongres v Bernu. (Starší Paul se pro změnu 
v roce 1948 oddělil od delegace maďarských 
olympioniků, cestujících na zimní hry do 
Svatého Mořice – byl členem lyžařské re-
prezentace.) Kniha je tak mimochodem, díky 
doslovu amerického editora Humpreyho 
Tonkina a řadě údajů v poznámkovém apará-
tu, i zajímavou exkurzí do světa Zamenhofo-
va mezinárodního jazyka. Ostatně esperan-
tistou je i český vydavatel Maškarády Petr 
Chrdle, jehož nakladatelství KAVA-PECH 
v současné době připravuje rovněž vydání 
Sorosových Moderních robinzonů.

Kateřina Weberová
Foto: z knihy Maškaráda kolem smrti, 

vyd. KAVA-PECH, Praha 2014

Základem knihy je diplomová práce Denisy 
G. Goldmannové. Ta měla díky kombina-
ci oborů hebraistika a bohemistika ideální 
předpoklady pro vytvoření zdařilého díla, 
které bohatě naplnila. České překlady (tiště-
ny paralelně vedle hebrejského originálu) se 
velmi pěkně čtou, což je ovšem jen jedním 
z důvodů, proč po knize sáhnout. Druhým 
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➤

Tivadar Soros s manželkou Elizabeth v letním sídle v roce 1952

Jiří M. Langer

BÁSNĚ A PÍSNĚ PŘÁTELSTVÍ – PIJUTIM VE-ŠIREJ JEDIDOT

➤
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výročí

důvodem jsou závěrečné texty o životě Jiří-
ho Langera a rozbor a výklad motivů, které 
se prolínají jeho poezií i celým dílem – osa-
mělost, náboženství a mystika, přátelství či 
láska mezi muži, vztah k zemi izraelské.
Kniha je tak zároveň básnickou sbírkou pro 
potěšení i odbornou studií pro poučení a čte-
nářům ji lze vřele doporučit.

Více informací lze získat na webových strán-
kách nakladatele www.p3k.cz, kde je možné 
knihu rovněž objednat. 

Rada školy Lauderových škol vyhlašuje 

konkurzní řízení na pozici ředitel/ka Laude-
rovy mateřské školy, základní školy a gymná-

zia při Židovské obci v Praze. 

Termín pro podání přihlášek je 20. května 2014, 
více informací na www.lauder.cz.

První zprávy hovořily o tom, že Jiří Fiedler 
(78) a jeho žena Dagmar (74) zemřeli tragic-
ky, za „dosud ne zcela vyjasněných okolnos-
tí“. Časem se ovšem na veřejnost přece jen 
dostaly zprávy, které šok z nenadálého úmrtí 
obou manželů ještě znásobily. Stali se totiž 
ve svém vlastním bytě obětmi vraždy, prav-
děpodobně v poslední lednový den. Jako by 
tento fakt nebyl sám o sobě dost smutný, do-
stal se případ i na stránky bulvárních plátků 
– v domě, kde Fiedlerovi žili, bydlel totiž až 
do svého zvolení českým prezidentem Miloš 
Zeman. Ten si ani za takto tragických okol-
ností nenechal ujít příležitost, aby noviná-
řům a veřejnosti demonstroval svůj pověstný 
„vtip“, když prohlásil: „Musím vás zklamat, 
nespáchal jsem to.“ Okolnosti vraždy zůstá-
vají nevyjasněné doposud, pachatel zatím 
nebyl odhalen, byť policie avizovala určitý 
pokrok v pátrání.
Co je naopak zcela jasné a nezpochybnitel-
né, je přínos Jiřího Fiedlera pro historické 
bádání v oblasti historie, demografie a to-
pografie židovského osídlení v našich ze-

mích. Narodil se v Olomouci v roce 1935, 
vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity 
Karlovy v Praze. Povoláním byl po většinu 
života redaktorem v nakladatelství pro děti 
a mládež Albatros, věnoval se rovněž pře-
kladům knih ze srbochorvatštiny a polštiny. 
Vedle svého civilního života se však již od 
sedmdesátých let na vlastní pěst věnoval 
intenzivně své velké vášni – mapování ži-
dovských památek. Objížděl je na kole, po-
řizoval fotografickou dokumentaci, náčrtky, 
sháněl staré pohlednice, mapy, dohledával 
informace. Jeho soukromý archív obsahoval 
informace o tisícovkách objektů (synagog, 
domů, hřbitovů), které v mnoha případech 
nebyly dostupné nikde jinde (jen fotografií 
měl kolem sedmdesáti tisíc). Již před rokem 
1989, a ve zvýšené míře po něm, se na něj 
obracela řada lidí, kteří pátrali po svých ži-
dovských předcích a místech svého původu. 
Takto se s Jiřím Fiedlerem seznámila i zná-
má americká spisovatelka českého původu 
Helen Epsteinová, která sháněla informace 
o své rodině, o níž později napsala vynika-
jící knihu Nalezená minulost. Právě Helen 
Epsteinová je autorkou poměrně obsáhlého 
článku, který Jiřímu Fiedlerovi po jeho smr-
ti věnoval list The New York Times. Spiso-
vatelka v úvodu uvádí, že Jiřího Fiedlera 
díky jeho pomoci považuje za spoluautora 
svých knih a dalších textů. Vzpomíná také 
na jejich první setkání, kdy se jí Jiří Fied-
ler, který sám nebyl Žid (jak prokázal i ge-
nealogický průzkum, který si sám provedl), 
snažil vysvětlit svou posedlost židovskou 
historií: „Někdo kouří, někdo škrtí v par-
ku malé holčičky, a já zase jezdím na kole  
a dokumentuji mrtvé Židy.“
Od roku 1996 byl Jiří Fiedler spolupracov-
níkem Židovského muzea a pracoval na 
obsáhlé encyklopedii židovských památek 
v Čechách a na Moravě. Jak uvádí v časo-
pise Respekt ředitel Židovského muzea Leo 
Pavlát, s jeho smrtí se nevyhnutelně ztratí 

i řada dosud nezpracovaných informací: 
„Řadu informací k různým fotografiím měl 
ve své hlavě pouze on. V Česku žádný další 
člověk s podobným nasazením a znalostmi 
není. V tomto směru byl Jiří zcela jedinečný 
a nenahraditelný.“
Závěrem nelze než vyslovit tradiční formuli, 
kterou Jiří Fiedler sám četl a fotil na tisícov-
kách židovských náhrobků (z nichž mnohé 
musel sám nejprve očistit a zbavit porostu): 
Budiž jeho duše přivinuta do svazku živých.

Miriam Jelínková
Foto: Stanislava Zábrodská, Wikimedia

S M U T N Ý  O D C H O D  J I Ř Í H O  F I E D L E R a
Jméno Jiřího Fiedlera je v Česku důvěrně známé každému, kdo se někdy vydal na cesty za židovskými 
památkami. Před několika týdny otřásla židovskou komunitou zpráva o jeho smrti.

Na Jiřího Fiedlera vzpomínají všichni, kdo ho zna-
li, jako na skvělého člověka

Fiedlerova kniha Židovské památky v Čechách 
a na Moravě se stala nepostradatelným průvodcem 
každého, kdo se vydává na cesty po stopách židov-
ských komunit v našich zemích

➤
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Norsko 
24. října 1942 jsme v horském srubu, asi 
20 km od Talviku, slavili moje jedenácté 
narozeniny. Najednou vtrhlo dovnitř několik 
policistů, kteří měli od gestapa příkaz zat-
knout mého otce. Zatýkání Židů v Norsku 
začalo až v roce 1942, ačkoliv byla země 
okupována Němci již od dva roky dříve. 
Loď, která vezla seznam norských Židů, byla 
totiž v dubnu 1940 potopena při vjezdu do 
přístavu v Oslu.
Nikdy nezapomenu na požehnání, které mi 
otec dal, když se s námi loučil. Všichni jsme 
tehdy byli přesvědčeni, že se už nikdy neu-
vidíme. Byla to nejsmutnější narozeninová 
oslava v mém životě1.
Maminka doprovodila tatínka do hlavní úřa-
dovny gestapa v nejsevernějším evropském 
městě Hammerfestu. Měl být deportován do 
jižního Norska a odtamtud do koncentrační-
ho tábora. Před deportací měl tátu prohlíd-
nout mladý doktor SS, aby potvrdil, že je 
schopen transportu. Náhodou ten německý 
doktor mého otce znal, setkali se před vál-
kou na nějaké lékařské konferenci. Maminka 
jej požádala o rozhovor mezi čtyřma oči-
ma a řekla mu, že jestliže prohlásí, že její 
manžel má tuberkulózu (otec se jí skutečně 
o několik let dříve nakazil a na rentgeno-
vých snímcích jeho plic byly stále ještě vidět 
známky choroby), možná tím zachrání život 
nejen jemu, ale i sobě. „Kdo ví, jak válka 
skončí,“ řekla mu. Německý lékař pak sku-
tečně doporučil, aby se otec vrátil do Talvi-
ku, do plicního sanatoria, tentokrát jako pa-
cient. Otec vymyslel, jak simulovat příznaky 
aktivní tuberkulózy a dařilo se mu tak projít 
všemi lékařskými kontrolami, které Němci 

čas od času posílali. Ve dne ležel v posteli 
jako pacient, v noci dál pečoval o pacienty 
jako lékař. Myslím, že všichni pacienti i lidé 
ve vesnici museli vědět, jak to doopravdy 
s tátou je, ale nikdo ho nikdy neudal. Norští 
ředitelé nemocnice, Dr. Erik Fjosne a poz-
ději Dr. Peer Foss, nás podporovali finančně 
(protože otec samozřejmě nemohl dostávat 
žádný plat) a celé rodině také nadále posky-
tovali bezplatně bydlení. Všichni ve vesnici 
nás považovali za své vlastní.
Německá armáda si zřídila svou hlavní 
základnu v Kaafjordu poblíž naší vesnice. 
Z této základny podnikali Němci útoky na 
britské a americké lodní konvoje, které zá-
sobovaly ruskou armádu. Konvoje se sklá-
daly většinou z obchodních lodí, které se 
plavily ze Skotska do přístavu Murmansk na 
poloostrově Kola. Pozorovali jsme němec-
ké bitevní lodě, jak vyrážejí do akce, a po-
tom se zase vracejí do přístavu v Kaafjor-
du. Ještě bedlivěji je ale pozorovali norští 
odbojáři, kteří předávali zprávy do Anglie. 
Spojenci pak začali německou základnu 
atakovat leteckými bombami a torpédy. 
Byli jsme nadšení, když jsme viděli desít-
ky a stovky spojeneckých letounů nad naší 
vesnicí. Jejich hlavním cílem byla bitevní 
loď Tirpitz. Němci se snažili loď ukrýt za 
kopcem a také postavili kolem zálivu proti-
letadlová děla. Jedna baterie byla umístěna 
přímo vedle našeho domu – Němci se sna-
žili využít ochrany, kterou zaručovaly čer-
vené kříže nakreslené na střeše nemocnice. 
Spojenci však jejich pozice odhalili a bom-
bardovali. Museli jsme se skrývat ve sklepě 
nemocnice. Koncem roku 1944 byl Tirpitz 
napaden miniponorkami a začal se potápět. 

Měli jsme ohromnou radost. Němci odtáhli 
poškozenou loď do jižněji položeného pří-
stavu Tromso, kde ji nakonec definitivně 
potopily britské bomby.
Němci zřídili vedle naší vesnice tábor pro 
ruské válečné zajatce. Vězni byli zubožení, 
vyhublí, nedostatečně oblečení a jejich věz-
nitelé je často bili. Chodili kolem naší školy, 
na zádech těžké pytle s uhlím, které nosili na 
německou vojenskou základnu. Schovávali 
jsme do hromad uhlí chleby, které jsme si 
nosili k obědu, a Rusové nám tam na oplátku 
nechávali prstýnky nebo ozdobná pouzdra na 
cigarety, která vyráběli z hliníku. 
Koncem roku 1944 se německá armáda za-
čala stahovat z ruské fronty ve Finsku. Před 
ústupem byl vydán rozkaz, že má být veškeré 
obyvatelstvo Finnmarkenu, nejsevernější pro-
vincie Norska, evakuováno na jih a všechny 
domy mají být vypáleny či zbořeny. Mnoho 
obyvatel odmítlo odejít a rozhodli se přežít 
krutou zimu v jeskyních a úkrytech v horách. 
Evakuováno mělo být i plicní sanatorium 
v Talviku a ředitel, Dr. Foss, odjel na jih, aby 
zajistil loď pro transport. Nepodařilo se mu 
ale včas dostat zpět a Němci nařídili, aby 
byla nemocnice i se všemi pacienty přesu-
nuta do opuštěného sirotčince v nedalekém 
Korsfjordu. Všichni vesničané už byli pryč 
a pacienti a personál nemocnice byli jediní, 
kdo tu ještě zbyl. Můj otec byl jediný zbý-
vající doktor v nemocnici a matka se ujala 
administrativy a vedení. Jednou za ní přišel 
nižší německý důstojník a informoval ji, že 
nemocnice bude muset na tomto místě zůstat 
až do konce války, protože už nejsou k dis-
pozici žádné lodě. Také jí řekl, že dostal roz-
kaz zničit nemocniční generátor, ale pokud 
se jí podaří ho do hodiny někam schovat, ne-
bude ho hledat. Když odešel, máma schovala 
generátor do kupky sena.
O pár dní později řekl tentýž důstojník mat-
ce, aby se z celou rodinou evakuovala, pro-
tože následující den bude nemocnici bom-
bardovat německé letectvo. Matka mu řekla, 
že rozhodně neopustíme pacienty. Naštěstí 
se jí a zdravotní sestře Karin podařilo pro-
najmout tři malé rybářské bárky, na nichž 
jsme všichni, i s pacienty, odpluli do města 
Tromso. Řediteli nemocnice se mezitím po-
dařilo sehnat loď, která nás měla odvézt dál, 
do Trondheimu. Později jsme se dozvěděli, 
že Němci skutečně hned následující den po 
našem odjezdu vesnici bombardovali.

VZPOMÍNKY JaKOVa aDLERa

➤

Tirpitz, německá bitevní loď třídy Bismarck, byla svého času největší na světě. Podstatnou část druhé světové války 
strávila v norských přístavech a přezdívalo se jí proto Osamělá královna severu. Jakov Adler byl jako chlapec 
svědkem úspěšné snahy spojenců o její likvidaci.

2. část – Z Norska do Švédska a zpátky domů

1  Přestože jsme neměli moc zpráv z domova, dostali jsme několik dopisů od maminčiných příbuzných. Z nich jsme se dozvěděli, že celá 
tátova rodina byla odvezena do Terezína. Později jsme se dozvěděli o osudu mé babičky, strýčků a jejich rodin.
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2  Asi o padesát let později jsem přijel do Stockholmu, abych tu získal peníze pro naši nemocnici v Jeruzalémě. Na večeři se sponzory jsem se 
setkal s norským letničním pastorem, který žil ve Švédsku, a kterého doprovázela jeho žena. Její černé vlasy a barva pleti napovídaly, že je 
Laponka. Zeptal jsem se jí, odkud z Norska přesně pochází, a ukázalo se, že o své původu nic neví. Neznala dokonce ani své pravé jméno. 
Když jsem se vyptával dál, prozradila mi, že její matka prý měla tuberkulózu a zemřela v nemocnici v Talviku v den, kdy ji porodila. Poradil 
jsem jí, aby zajela do Mo I Rana a pokusila se zjistit, jestli tam stále mají záznamy o pacientech. O několika měsících mi přišel velmi emoci-
onální dopis, kde mi tato žena psala, že opravdu našla záznamy o své matce a zjistila své původní jméno a místo původu. Jednalo se o malou 
rybářskou vesnici na ostrově. Žena se tam vydala a podařilo se jí tam dokonce najít své příbuzné, kteří tam stále žili

střeleckém klubu, který jsem navštěvoval 
o víkendech. Střílel jsem z pušky a docela 
mi to šlo.
Stal jsem se členem stockholmské židovské 
obce a začal se připravovat na bar micva. Po-
kud si vzpomínám, tak jsem v náboženském 
studiu nijak neexceloval, ale přece jen jsem 
v květnu 1945 absolvoval v synagoze pří-
slušný obřad a byl přijat mezi dospělé.
Den, kdy skončila druhá světová válka, 7. 
květen 1945, byl pro nás dnem obrovské ra-
dosti. Já se sestrou jsme se ihned vydali ke 
královskému hradu na ústřední stockholmský 
ostrov. Oba jsme měli malé norské vlaječky. 
Hradní nádvoří zcela zaplnili slavící lidé. 
Švédský král Gustav V., který už byl velmi 
starý a slabý, seděl na malé židličce uprostřed 
davu. Když Švédové viděli dvě malé norské 
děti, dav se rozestoupil a lidé nás postrkovali 
dopředu. Nakonec jsme se oba ocitli přímo 
vedle krále, každý z jedné strany, a naše foto-
grafie se následující den objevily na titulních 
stranách švédských novin.

Po skončení války se matka vydala do Osla, 
aby zařídila vše potřebné pro náš návrat do Nor-
ska. Tam však dostala od otce telegram, aby se 
okamžitě vrátila do Švédska, protože odjíždíme 
domů do Československa. Ozval se totiž náš 
dobrý přítel Dr. Katznelson s tím, že otce v Čes-
koslovensku potřebují, aby se staral o tuberku-
lózní pacienty, kteří přežili koncentrační tábory. 
Domů jsme se vrátili na podzim 1945.

Gunwald nesl moji sestru většinu cesty na 
svým širokých zádech, ale bylo zřejmé, že to 
v hlubokém sněhu nezvládneme. K hranici, 
hlídané německými vojáky, zbývalo několik 
kilometrů a my jsme se museli rozhodnout – 
buď jsme se mohli pokusit jít dál pěšky, ane-
bo jsme mohli využít koněm tažené sáně. To 
však znamenalo větší riziko odhalení. Moje 
matka rozhodla, že to riskneme. Gunwald 
přivezl saně a všichni jsme se do nich nacpa-
li, spolu s kočkou (pro štěstí a pro zahřátí). 
Bylo 7. prosince 1944, krátce před půlnocí. 
To, že stále zuřila sněhová bouře, nám teď 
hrálo do karet, protože německým vojákům 
se nechtělo stát venku. Překročili jsme hrani-
ci a byli odvedeni do domu místního velitele 
policie. Dostali jsme předem varování, aby-
chom mu neprozradili žádné detaily o našem 
útěků, protože prý spolupracuje s Němci. 
Matka u sebe měla nějaké dokumenty od 
norských odbojářů, které jsme měli doručit 
Norům ve Stockholmu a které nesměly pad-
nout do ruky nikomu jinému. Matka měla na 
rukou dvoje rukavice a dokumenty skrývala 
mezi nimi. Teď, při vstupu do domu švéd-
ského policisty, je bez nejmenšího zaváhání 
odložila u vchodu pod náčelníkovu čepici. 
Předvedli nás k výslechu a podrobili důklad-
né tělesné prohlídce, která však nic neodha-
lila. Když jsme později odcházeli, matka si 
klidně zase sebrala svoje rukavice a později 
je v pořádku předala do správných rukou. 
Ještě téhož večera jsme odjeli do uprchlic-
kého tábora Strangness v jižním Švédsku. 
Nakonec nás ubytovali v bytě na stockholm-
ském předměstí Midsomarkransen. Otec do-
stal nabídku pracovat jako laborant v jedné 
z největších stockholmských nemocnic, St. 
Goran. Navíc naše rodina dostávala finanč-
ní podporu od Švédské rady pro uprchlíky 
a matka se starala o dítě jednoho zaměstnan-
ce norské ambasády.
Sestra navštěvovala základní školu a já jsem 
se zapsal na střední školu Vasa realskolen. 
Začali jsme se učit švédsky a zvykat si na 
švédský přístup k životu a politickou situaci. 
Mí spolužáci měli pocit, že se jich válka ani 
okupace sousedních zemí nijak netýká, a ně-
kteří celkem otevřeně sympatizovali s nacis-
ty. Náš učitel němčiny vyžadoval, abychom 
německy mluvili s intonací nacistických 
vůdců. Paradox byl, že právě mě a moji 
mluvenou němčinu dával ostatním spolužá-
kům za příklad! Po pravdě řečeno jsem ve 
škole neměl moc kamarádů. Jiné to bylo ve 

Cesta na jih v zimě 1944 byla velmi nároč-
ná. Více než sto pacientů a pracovníků ne-
mocnice bylo namačkáno na malé lodi, která 
byla zmítaná obrovskými vlnami. Všichni na 
palubě (včetně nás) trpěli mořskou nemocí 
a loď byla plná kašlajících a zvracejících 
lidí. Nebezpečí nákazy tuberkulózou tak 
bylo obrovské, ale otec nás naštěstí již o ně-
kolik let dříve nechal očkovat. Několik paci-
entů však cestu nepřežilo. Nemocnice byla 
později přesunuta z Osla do Mo I Rana, kde 
zůstala až doby, než mohla být po skončení 
války repatriována do Talviku2.
Po příjezdu do Trondheimu, velkého města 
ve středním Norsku, nás kontaktovali lidé 
z norského odboje a informovali nás, že 
bychom měli být odesláni vlakem do Osla 
a odtamtud do koncentračního tábora. Po-
dařilo se jim však pro nás zařídit únikovou 
cestu do Švédska. Vůbec jsme ty lidi neznali, 
ale neměli jsme na výběr a tak jsme se svěři-
li do jejich rukou. Instruovali nás, abychom 
nastoupili do vlaku s ostatními pasažéry, ale 
abychom hned zase vystoupili zadem, přešli 
koleje a potom se vrátili na nádraží, kde do-
staneme nové pasy a jízdenky na vlak smě-
řující na sever. Měli jsme jet do asi 150 km 
vzdálené vesničky Trongfoss, kde se nás měl 
ujmout přednosta stanice. Najednou však do 
našeho kupé přistoupil německý důstojník 
a začal s námi norsky konverzovat. Řekli 
jsme mu, že jsme uprchlíci z Finnmarkenu 
a cestujeme ke svým příbuzným. Myslím, že 
pojal určité podezření, protože otec a matka 
vůbec nemluvili (mluvili totiž norsky s pří-
zvukem). Nicméně nám pak v naší cílové 
stanici pomohl vynést z vlaku zavazadla 
a rozloučil se s námi. Dobrý přednosta sta-
nice se pak bál, že jsme agenti, kteří mají 
odhalit odbojovou skupinu. Odmítal s námi 
mluvit a trvalo nám skoro celý den, než se 
nám ho podařilo přesvědčit, že jsme skuteční 
uprchlíci. Nakonec nás odvezl k rodině jmé-
nem Staldvik, která žila blízko švédských 
hranic. Tam jsme museli strávit několik dnů, 
protože další cestu znemožnila silná sněhová 
bouře. Když to počasí konečně dovolilo, od-
vedl nás Staldvikovic nejstarší syn Gunwald 
k hranici.

Švédsko
Do Švédska to bylo asi deset kilometrů a ces-
ta vedla přes jezero Tunnsjoen. Po několik 
hodinách jsme dorazili, promáčení a vyčer-
paní, k poslední zastávce před hranicemi. 

vzpomínky
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Švédský král Gustav V. na snímku z roku 1935. 
Jakov Adler se s ním setkal o deset let později při osla-
vách konce války.



10 Duben – Květen 2014

➤ Návrat do Československa
Projížděli jsme poraženým Německem. 
S úžasem jsme pozorovali naprostou zkázu 
velkých německých měst. Z Kolína zby-
ly jen zčernalé komíny, které se tyčily nad 
troskami jako náhrobky, pomníky šílenství 
národa, který vymyslel holocaust a téměř 
vyhladil evropské židovstvo.
Když jsme dorazili do Československa, 
pokusili jsme se zjistit, jestli přežil někdo 
z otcových příbuzných. Jediný, kdo prošel 
tábory smrti a přežil, byla teta Zdenka, je-
jíž dvě dcery přežily válku v Anglii. Patřily 
mezi děti, které zachránil Nicholas Winton3.
Zachránila se také teta Ida Kafka se svojí ro-
dinou; již v roce 1939 utekli do USA.

Otec nastoupil jako lékař v plicním sanato-
riu v Žárech. Léčebna, kterou tvořilo několik 
velkých dřevěných budov, byla uprostřed 
lesů asi pět kilometrů severně od Albrechtic 
v severním Slezsku. Personál tvořily jeptiš-
ky a několik doktorů, z nichž někteří byli 
přeživší holocaustu. Naše rodina bydlela ve 
vile ředitele nemocnice. Sestra začala chodit 
do místní základní školy a já na reálné gym-
názium v Krnově.
Brzy jsem si tu našel nové kamarády, hlavně 
Josefa Vlčka a Jiřího Kučeru. Všichni jsme 
do Krnova denně dojížděli vlakem z různých 
vesnic. Ve škole jsem se dobře adaptoval. Byl 
jsem jediný židovský student, ale nikdy jsem 
se nesetkal se žádnými projevy nepřátelství 
nebo urážlivými poznámkami. Osnovy zahr-
novaly především technické předměty a pří-
rodní vědy, i když jsme studovali také latinu, 
ruštinu a později i angličtinu. Učitelé byli 
většinou vynikající a práce je bavila. Zejména 
jsme obdivovali našeho třídního učitele Jin-
dřicha Bajgara, který byl umělec a vyučoval 

nás výtvarnou výchovu. Brzy jsem se stal jed-
ním z nejlepších studentů ve třídě a byl jsem 
zvolen předsedou studentské rady.
Nebylo mi známo, že by v Krnově nebo oko-
lí žil nějaký přeživší Žid. Společenské kon-
takty jsme udržovali hlavně se zaměstnanci 
nemocnice a se svými spolužáky. Poté, co 
jsme se přestěhovali do Žárů, dozvěděli jsme 
se, že Honza Freund, můj nejlepší kamarád 
z Českých Budějovic z let 1938–1939, pře-
žil a že žije u své tety v Praze. Pozvali jsme 
ho k nám na prázdniny a bylo to, jako by byl 
členem naší rodiny. Byl to velmi pilný chla-
pec, hodně četl a miloval klasickou hudbu. 
Naučil mě milovat Bacha, Mozarta, Brahmse 
a české skladatele Smetanu a Dvořáka. Ješ-
tě dnes živě vidím, jak stojíme u gramofonu 
a s vervou dirigujeme Beethovenovy sym-
fonie ze starých nahrávek, na nichž orchestr 
dirigoval nacistický dirigent Furtwangler. 
Honza mě jednou pozval na představení Pro-
dané nevěsty ve Státní opeře v Praze, kde 
Mařenku zpívala slavná sopranistka Jarmila 
Novotná. Byl to mimořádný zážitek, na který 
nikdy nezapomenu!
V únoru 1948 převzali vládu v zemi komu-
nisté. Ministr zahraničních věcí Jan Masa-
ryk (syn zakladatele republiky) byl vyhozen 
z okna své kanceláře. Noviny, které vyšly 
následujícího dne, byly cenzurovány a na 
jejich předních stranách se objevily vel-
ké bílé plochy. Některé jsem přinesl další 
den do školy na hodinu občanské výcho-
vy. Učitel, zanícený komunista, přinesl na 
oplátku několik let staré komunistické no-
viny, jejichž podobu rovněž ovlivnil zásah 
cenzora. Byl jsem také předvolán k řediteli, 
který mi vyhrožoval, že pokud nevstoupím 
do školní mládežnické komunistické orga-
nizace, budu ze školy vyloučen. Odpověděl 
jsem, že to bude muset pod pražským Kar-
lovým mostem protéct mnoho vody, než se 
já k nim přidám. 
Můj otec byl otec v mládí vášnivým zastán-
cem myšlenky sionismu a aktivním členem 
organizace „Blau Weiss“. Nikdy však váž-
ně nepřemýšlel o odchodu do Palestiny, až 
do roku 1948. Hned po nástupu komunistů 
k moci však podal na Ministerstvo vnitra 
žádost o vystěhování celé rodiny do Izraele. 
Žádost zamítli, protože otec léčil několik vý-
znamných komunistů, a tak byl prohlášen za 
nepostradatelného.
Já jsem se však rozhodl, že se do Izraele 
dostanu za každou cenu. Od izraelského zá-
stupce v Praze se mi podařilo získat falešný 
pas a povolení k opuštění Československa. 
S nikým jsem o svých plánech nemluvil, 
ale náš třídní Bajgar si to nějak domyslel a 
věnoval mi na rozloučenou obrázek, který 

namaloval, a který dodnes uchovává moje 
sestra. Později jsem se dozvěděl, že několik 
mých spolužáků bylo po mém odjezdu uvěz-
něno za protikomunistickou propagandu a 
nejméně jeden z nich zemřel v uhelných do-
lech, kam ho za trest poslali.
Rodiče mě doprovodili na vlakové nádraží 
v Brně. Ve vlaku se mnou jela velká skupina 
dětí, které patřily k socialistickému sionis-
tickému hnutí chaluc, a mířily do několika 
kibuců organizace Ha-šomer ha-ca´ir. Ma-
minka mi dala na cestu dárek – malý foto-
aparát, který skryla do vydlabaného bochní-
ku chleba.
Na slovensko-maďarské hranici nastoupila 
do vlaku jednak pasová kontrola, a jednak 
celníci. Každá skupina procházela vlak z jiné 
strany. Shodou nešťastných okolností se obě 
skupiny sešly právě u mě. Podal jsem tomu, 
kdo kontroloval pasy, falešné doklady na 
jméno Juraj Gertler, a celníkům dokumenty 
k zavazadlům, které ovšem byly na moje sku-
tečné jméno. Bez velké parády mě okamžitě 
vysadili z vlaku a zatkli. Už jsem viděl, jak 
trávím zbytek života v temném uhelném dole 
nebo v sibiřském lágru. Velitelům transportu 
se naštěstí podařilo uplatit policisty několika 
stovkami dolarů a oni mě nechali pokračovat 
v cestě. Když jsme se v rumunské Konstanci 
nalodili na loď „Transylvania“ a nabrali kurz 
Haifa, zhluboka jsem si oddechl.
Moji rodiče se později opakovaně snaži-
li vystěhovat za mnou, ale nikdy se jim to 
nepodařilo.

Jakov Adler
Přeložila Kateřina Weberová

Foto: archív Jakova Adlera a Wikipedia
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Bedřich (dnes Jakov) Adler v roce 1946 v Žárech 
u Krnova

Slavná operní pěvkyně Jarmila Novotná jako Mařenka 
ve Smetanově Prodané nevěstě (foto: archiv.narodni-
-divadlo.cz)

3  V roce 1939 zachránil britský burzovní makléř 669 československých dětí, které nechal odvézt do Anglie, kde přečkaly v bezpečí celou válku.
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povídka

Vždy, když jsem jako malá četla v Bibli slo-
va: Jako ženu opuštěnou a na duchu ztrápe-
nou Tě Hospodin povolal, vybavila se mi Elka 
Sára, žena ševce, tak jak jsem ji vídala v ob-
dobí Bejn ha-mecarim. Seděla ve své posteli 
u okna, poté co porodila. Každý rok totiž rodi-
la v tentýž čas – mezi sedmnáctým tamuzem 
a devátým avem – a vždycky dcerku.
Tou dobou zrají borůvky, a ty není těžké uva-
řit. Dvě, tři lžíce moučkového cukru, trochu 
mouky na vylepšení chuti – a dcerky se moh-
ly najíst dosyta. Jedly všechny z jedné misky 
otlučenými dřevěnými lžícemi. Kulaté tvá-
řičky a opálené paže měly fialové a červené 
od borůvek, což ještě více zvýrazňovalo ne-
vinnost jejich modrých očí. Potom vyběhly 
na blízkou louku, kde si celý den hrály, a to 

R o z e P ř e
D V o R A B a R o n

jim stačilo. Žena je pozorovala z postele, 
a co chvíli se za sebe ohlédla se strachem, že 
se objeví její muž a hodí po ní ševcovským 
nářadím. Její muž ji bil.
Jednou jsem ji viděla, jak seděla v rabínově 
domě na posteli a ukazovala rebecin, mojí tetě, 
svoji paži. Paži, která bývala svěží, a nyní ji 
mapovaly modré žíly. Vyhrnula si vlněný rukáv 
až k rameni a ze studu odvrátila pohled.
„Utrpení, rebecin,“ povzdychla si.
Rabínka vrhla rychlý pohled na tmavé pod-
litiny způsobené ševcovským kladívkem 
a také se odvrátila.
„Utrpení,“ řekla, „vskutku.“
Do rabínova domu ji švec dovlekl pokaždé, 
když opět přivedla na svět holčičku. Vyčerpa-
nou ji táhl nahoru do kopce. Byla zahalená do 
velkého šálu, z úcty před bejt dinem. Pláč hol-
čiček, které na ní visely, bosy a s šatečkami, 
které jim nesahaly ani po kolena, trhal srdce.
U rabína muž vztekle udeřil pěstí do stolu. 
„Get! Dejte mi get!“ ječel na celé kolo a du-
pal přitom svými okovanými botami. Rabín, 
aby získal čas, než se švec uklidní, citoval 
ze Šulchan aruchu místa hovořící o rozvodu. 
Jednou dokonce vzpomněl na Rašiho, které-
mu žena také rodila jen dcery. Valného vý-
sledku tím ovšem nedosáhl, a když zapadlo 
slunce, odešel na minchu. Švec šel za ním.
Do večera nebylo uvařeno. Elka Sára jen po-
dojila kozu v chlívku. Seděla se shrbenými 
zády, jakoby jí na nich spočívalo celé její 
utrpení. Holčičky se venku schoulily do klu-
bíček a ve spánku na holé zemi připomínaly 
malé keříky. Nad nimi létaly můry a tu a tam 
se jich dotkly křídly. Když vyšel měsíc, po-
díval se na ně s údivem a lítostí.
Věci, o nichž tu vyprávím, možná nejsou 
v pořádku, ale tak se před lety staly, tak jsem 
je viděla a už nikdy neuvidím.

Proč se ti lidé znepokojovali a proč se roz-
čilovali, když na ně svítilo milosrdné slunce 
a mohli každý den ve zdraví jíst svůj chléb?

Z hebrejštiny přeložily:
Mariana Kuželová a Monika Tintěrová

Dvora Baron se narodila roku 1887 
v Bělorusku a zemřela v roce 1956 v Iz-
raeli. Tato překladatelka a spisovatelka, 
nositelka Bialikovy ceny, je označována 
za zakladatelku hebrejské feministické 
literatury. Ve své tvorbě se často inspiro-
vala vlastními zážitky z dětství prožitého 
v ortodoxním prostředí. Povídka byla 
uveřejněna ve sbírce Chuljot (Články 
řetězu) roku 1953.

Náhrobek Dvory Baron na hřbitově Trumpeldor 
v Tel Avivu

Dvora Baron (1887–1956)

Židovská obec v Praze je příjemcem grantu OP Praha Adaptabilita
Projekt s názvem Profesní rozvoj pracovníků SO ŽOP je rozdělen do několika klíčových aktivit (vzdělávání  

managementu, vytvoření vzdělávacího a hodnotícího systému, zavedení supervize, vytvoření fundraisingového  

plánu, vytvoření podnikatelského a marketingového plánu – projekt podporovaného zaměstnávání, odborné  

vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách a podpora dobrovolnického systému  

a vytvoření systému stáží a praxí). Projekt je určen pro širší spektrum zaměstnanců ŽOP.  

Všechny uvedené klíčové aktivity budou realizovány v průběhu roku 2014.

PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
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Guyovým hlavním působištěm je čtvrť Flo-
rentin v jižní části města – obytná čtvrť s pů-
vodní architekturou ve stylu Bauhaus i jeho 
napodobeninami, bohémská čtvrť s kavárna-
mi, dějiště populárního stejnojmenného te-
levizního seriálu z devadesátých let, ale také 
změť podivných malých uliček mezi boudami 
z vlnitého plechu, betonovými zdmi a truhlář-
skými dílnami.
Více o Guyi Sharettovi, jeho graffiti tour i ne-
tradiční výuce hebrejštiny se můžete dozvědět 
na stránce www.streetwisehebrew.com

Text a foto: Kateřina Weberová 

Telavivské graffiTi
Graffiti považují někteří za vandalismus, jiní za svébytné moderní umění, ještě další za zdroj sociologic-
kých informací. Guy Sharett využívá telavivské graffiti, stejně jako plakáty či nápisy na obchodech či 
městském mobiliáři, i k výuce hebrejštiny.

Šachisté jsou v nadživotní velikosti

Uličky mezi truhlářskými dílnami a domy ve stylu Bauhausu – to vše je Florentin Chvílemi skutečný slum se občas někdo pokusí vylepšit třeba kaktusem

 Věděli jste, že graffiti lze vytvořit i v Braillově písmu pro nevidomé?
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fotoreportáž

Guy Sharett, s nezbytnou bílou tabulkou a fixem, vám u graffiti chobotnice třeba vy-
světlí, jak vzniklo slovo tamnun, kterým tohoto hlavonožce v hebrejštině označujeme.

Někdy je těžké se zorientovat, kde končí graffiti a kde začíná reklama na truhlářský 
podnik (nahoře), nabízející zhotovení nábytku pro „kuchyně – ložnice – dětské pokoje“.

Izraelské graffiti se jen těžko může vyhnout otázce izraelsko-arabského konfliktu. 
Tento nápis hlásá: „Židé a Arabové odmítají být nepřáteli.“

Tento writer zachytil sám sebe u stěny, na níž jsou vyobrazeny tváře mnoha populár-
ních tváří izraelského šoubyznysu.

V Izraeli je skoro všechno politika. V arabské verzi směrovky, ukazující k Jeruzalé-
mu, je nejprve uveden termín Ursalim, tedy ekvivalent hebrejského Jerušalajim, a 
teprve na druhém místě, a v závorce, je tradiční arabský název Al-kuds – tedy Sva-
té (město). Podle Guye Sharetta je časté upřednostňování názvu Ursalim záměrné, 
v souladu se snahami o „požidovštění“ Jeruzaléma a upozadění jeho historického 
významu pro Araby a muslimy. 
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Čištění kamenů zmizelých 2014
neděle 27. dubna od 10 hodin, 
náměstí Jiřího z Poděbrad

Oblíbená společenská událost roku je 
opět tu, nenechte si ji ujít! Sraz v nedě-
li na náměstí Jiřího z Poděbrad – konec 
akce v pondělí na náměstí Míru, kde se 
připojíme k akci Jom ha-šoa (viz po-
zvánka na této straně) – kdo si troufne, 
může si dát čištění i noční.

Jom ha-šoa 2014
pondělí 28. dubna 

Praha, náměstí Míru (v 9 h) / Brno, Moravské 
náměstí / Liberec, Rumjancevova 1362/1 (před 
knihovnou) / Olomouc, Horní náměstí / Kutná 
Hora, Smíškova ulice, prostranství před GASK 
/ Sušice, náměstí Svobody (v 14 h)

Letošní veřejné čtení jmen obětí holocaustu 
se tematicky zaměřuje na oběti z řad židovské 
a romské komunity, kteří byli žáky nejen ži-
dovské školy v Jáchymově ulici v Praze. Cí-
lem je připomenout nejmladší z obětí nacistic-
kého pronásledování, ale také se zamyslet nad 
možnými paralelami se současnou situací ne-
jen ve školách. V Praze na náměstí Míru se se-
jdeme už po deváté, novinkou je pořádání akce 
i v dalších městech ČR. Připojte se k nám!

KULTUROU PROTI ANTISEMITISMU 

neděle 27. dubna 2014

Jestliže si také myslíte, že antisemitismus 
je nákaza, která znovu ohrožuje civiliza-
ci, přijďte a připojte se tak k těm, jimž to 
není jedno. 

Pochod dobré vůle
14 hodin – Praha, náměstí Franze Kafky
Zapojte se do pochodu na Malou Stra-
nu, který je pokojnou a kulturní reakcí na 
projevy antisemitismu a nesnášenlivosti.

Všichni jsme lidi
15 hodin – Valdštejnská zahrada
Veřejné shromáždění s kulturním progra-
mem za účasti svědka holocaustu, histo-
rika Tomana Broda, herce Jana Potměši-
la, kantora Michala Foršta a dalších před-
ních českých osobností.

K triumfu zla postačí, když slušní lidé 
nebudou dělat nic!

Pod záštitou místopředsedy Senátu PČR 
Přemysla Sobotky, ministra kultury Da-
niela Hermana a primátora hl. m. Pra-
hy Tomáše Hudečka pořádá Mezinárod-
ní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém 
(ICEJ).
Vstup volný

www.vsichnijsmelidi.cz

III. ročník hudebního festivalu MAZIF

Tento ročník věnujeme Siru Nicholasi Win-
tonovi, zachránci 699 československých dětí 
před jistou smrtí na počátku druhé světové 
války jako symbolický dar k jeho 105. naro-
zeninám, které oslaví v květnu 2014. Sir Ni-
cholas Winton se stal patronem tohoto pro-
jektu. Festival uvádí Muzika Judaika s part-
nerskou podporou rektora ČVUT v Praze Pet-
ra Konvalinky a Židovského muzea v Praze.
Festival MAŽIF III. uvedeme ve velkém sále 
Městské knihovny Praha (Mariánské nám., 
Praha 1) ve dnech 25. – 26. 4. 2014 a svě-
tovou premiéru symfonické svity Shalom 
Winton 27. 4. 2014 v Betlémské kapli, festi-
val uzavřeme 28. 4. 2014 ve Španělské syna-
goze. Záštitu nad MAŽIF III. převzali prezi-
dent České republiky Miloš Zeman, kardinál 
Dominik Duka, Velvyslanectví státu Izrael 
v Praze, Velvyslanectví Norského království 
v Praze, Kanadské velvyslanectví v Praze, 
Slovenský institut v Praze, Velvyslanectví 
Spolkové republiky Německo v Praze, Společnost Berty Suttnerové-Kinské, ZŠ Nichola-
se Wintona v Kunžaku, Radio Ethno, Radio Proglas, Radio Regina, Společnost českých 
skladatelů a další.

SHALOM WINTON
světová premiéra symfonické svity skladatele Jaromíra Vogela
27. dubna 2014 od 19.30 h, Betlémská kaple (Betlémské nám. 255/4, Praha 1)

Účinkují: 
orchestr Camerata Filarmonica Bohemica, sólisté: Lenka Bartošíková, Dana Krausová, 
Ivana Krůšková, Silvia Nürnberger, trio Makabara – zpěv, Petr Dostál-Berg – šofar, clari-
na, René Kubelík – housle, dirigent Jiří Havlík

Vstupné: 400 Kč, studenti a senioři 200 Kč
Vstupenky na www.ticketstream.cz, www.pragueticketoffice.com, www.vogelavos.cz
Kontakt: Blanka Vogelová, tel.: 739 020 260, 737 342 266, 
e-mail: muzikajudaika@seznam.cz

Židovská obec v Praze 

si dovoluje Vás a Vaše přátele 
pozvat na vzpomínkovou akci 

na oběti genocidy Židů
u příležitosti dne 

JOM HA-ŠO’A 5774 (2014)

která se koná 
v pondělí 28. dubna 2014 v 9.30 h

v Pinkasově synagoze
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z obcí

Památník Terezín zve: 
JOM HA-ŠOA, 28. dubna 2014
Vzpomínková akce na paměť obětem šoa se koná u příležitosti povstání ve varšavském ghettu (19. 4. – 16. 5. 2014). Začátek je ve 14 hodin 
na dvoře před modlitebnou (Dlouhá 17, Terezín). Spolupořadateli jsou Federace židovských obcí v ČR a Terezínská iniciativa.

VÝROČÍ POSLEDNÍ POPRAVY V MALÉ PEVNOSTI, 18. května 2014 od 9 hodin
Položení věnců na bývalé popraviště v Malé pevnosti
Největší poprava v dějinách věznice byla provedena 2. 5. 1945. Tehdy přijeli do Malé pevnosti dva úředníci pražského gestapa se seznamem 
asi 70 vězňů s označením XYZ, kteří byli určeni k likvidaci. Tito vězni, soustředění v cele č. 44 ve IV. dvoře, byli postupně vyvoláváni a pře-
dáváni dozorcům. Zpočátku se vězni domnívali, že již budou propuštěni na svobodu, zvláště když o den dříve (1. 5. 1945) došlo k propuštění 

tuberkulózních vězňů. Teprve salvy, které se začaly ozývat, prozradily, že jde o popravu, 
jakou věznice zatím nepoznala. Ve zmatku, který nastal, se někteří vyvolávaní vězni ne-
přihlásili. Popraveno jich nakonec bylo 51, většinou mladých členů levicových odbojo-
vých organizací. Společně s nimi byl popraven konfident Jaroslav Fiala, v té době v Malé 
pevnosti vězněný. Těla popravených byla zpopelněna v krematoriu litoměřického tábora. 
Jejich popel je dnes uložen pod hlavním pylonem na Národním hřbitově.

TEREZÍNSKÁ TRYZNA, 18. května 2014
Vzpomínková akce k uctění obětí nacistické perzekuce. Začátek v 10 hodin na Národ-
ním hřbitově před Malou pevností. Pořádají: Ústřední výbor Českého svazu bojovníků 
za svobodu, Památník Terezín.
Po dobu konání tryzny (asi do 12 hodin) bude Malá pevnost pro veřejnost uzavřena. Po 
celý den se nevybírá vstupné v žádném objektu Památníku Terezín. 

Purim v děčínské 
synagoze
Purimová neděle proměnila dě-
čínskou synagogu v místo plné 
veselí, radosti a zábavy. Od sa-
motného rána nacvičovali naši 
členové třetí verzi Purimšpílu, 
který již tradičně patří na prkna 
děčínské synagogy. Náš kantor 
Ivan Kohout se ujal ostatních 
členů a před samotnou oslavou 
společně vázali cicit. Příběhem 
O královně Ester začal program 
pro všechny zúčastněné. Naši 

profesionální ochotníci svým vy-
stoupením zpříjemnili atmosféru 
celého svátku a repliky napsané 
na míru pro Děčín rozesmály 
celé publikum. Děkujeme všem 
účinkujícím za skvělé ztvárně-
ní svých rolí, našemu kantorovi 
Ivanu Kohoutovi za připravený 
workshop a čtení Megilat Ester 
a všem, kteří se podíleli na pří-
pravě občerstvení, za podporu 
našich společných aktivit. 

Mirka Poskočilová, ŽO Děčín
Foto: Jana Majzlíková

Hold Janu Karskému 
středa 23. dubna od 19.30 h, 
Španělská synagoga

Slavnostní koncert v předvečer 100. vý-
ročí narození Jana Karského, kurýra pol-
ského podzemního státu, který jako prv-
ní přinesl západním mocnostem ucelenou 
zprávu o vyhlazování židovského obyva-
telstva na územích okupovaných Němec-
kem. Jeho svědectví svět nechtěl věřit…
Na počest Janu Karskému zahrají vycháze-
jící hvězdy polské nezávislé hudební scény 
Ola Bilińska a trio SzaZaZe. V první části 
představí Ola Bilińska svůj sólový projekt 
Beryozkele – výběr tradičních aškenáz-
ských ukolébavek z meziválečného Polska. 
Ve druhé polovině koncertu zazní autorsky 
zpracované středověké sefardské písně.

Na koncert zvou Federace židovských 
obcí ČR, Polský institut v Praze a Židov-
ské muzeum v Praze. Záštitu nad koncer-
tem převzal a osobně ho zahájí ministr 
kultury ČR Mgr. Daniel Herman. Postavu 
Jana Karského připomene i odborná kon-
ference, která se uskuteční o den pozdě-
ji, 24. 4. v Senátu PČR (podrobnosti na 
www.polskyinstitut.cz).

Vstupenky v ceně 150 Kč (studenti a se-
nioři 100 Kč) je možné zakoupit v poklad-
ně ve Španělské synagoze (Vězeňská 1, 
Praha 1) a v Informačním a rezervačním 
centru Židovského muzea v Praze (Mai-
selova 15, Praha 1). Případně možná re-
zervace vstupenek e-mailem na adrese:  
praga@instytutpolski.org.

Výzva

Židovská obec Teplice si v le-
tošním roce připomíná 600 let 
příchodu Židů do Teplic. Při této 
příležitosti se bude konat dne 
19. června 2014 setkání Židů – 
rodáků a jejich rodin v Teplicích. 
Žádáme všechny zájemce, kteří se 
chtějí této akce zúčastnit, aby se 
přihlásili prostřednictvím webové 
stránky www.kehila-teplice.cz, 
kde obdrží bližší informace.

Oldřich Látal, 
předseda ŽO Teplice
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Židovskému muzeu v Praze 
a Federaci židovských obcí 
v České republice se poda-
řilo završit historicky první 
případ úspěšné restituce 
pohřešovaného židovského 
rituálního předmětu půvo- 
dem z českých zemí. Synago- 
gální opona z jižních Čech, 
kterou muzeum ve svých 
sbírkách postrádalo od polo- 
viny padesátých let 20. sto-
letí, a která se loni v dubnu 
objevila v nabídce newyor-
ské pobočky aukčního domu 
Sotheby’s, se po téměř še-
desáti letech vrátila zpět do 
České republiky.

Letadlo, které v pondělí 10. března 2014 
ráno v rámci pravidelné linky z New Yorku 
přistálo na letišti Václava Havla v Praze, 
na své palubě ukrývalo nenápadný, avšak 
unikátní náklad – řadu desetiletí pohřešované 
judaikum českého původu, které se vracelo 
domů. Vůbec poprvé v historii se tak uzavřel 
příběh, v němž se zrcadlí pohnuté osudy 
židovských komunit v Čechách a na Moravě 
ve 20. století.
Kus z hedvábného brokátu a sametu 
z roku 1855 věnovaný Moše a Chajele 
Liftšicovými se z Mladé Vožice dostal do 
Židovského muzea, které v té době sloužilo 
jako jakési centrální sběrné místo judaik 

z území tzv. Protektorátu Čechy a Morava, 
v roce 1943. Původní židovská komunita 
ve Vožici byla během druhé světové války 
zcela zničena. Opona, evidovaná pod in-
ventárním číslem 31 669, tak byla spolu 
s dalšími předměty z podobně postižených 
obcí v muzeu uchovávána i po skončení 
války. V jeho sbírkách se nacházela do roku 
1956. Poté byla za dosud nevyjasněných 
okolností vyvezena ze země.
Znovu se na veřejnosti objevila až v dubnu 
2013 jako jedna z položek aukce A Treasured 
Legacy: The Michael and Judy Steinhardt 
Judaica Collection, kterou pořádala newyor-
ská pobočka aukčního domu Sotheby’s. Poté, 
co ji pracovníci Židovského muzea v Praze 
v aukčním katalogu objevili a jednoznačně 
identifikovali, byla opona z aukce stažena 
a zadržena. Na základě dohody s Michalem 
Steinhardtem, jenž oponu do aukce vložil, 
pak byla předána k následnému transportu 
do Prahy, kde ji po nezbytných úředních pro-
cedurách převzali kurátoři muzea.
Mapován í  t akových  z t r á t  j e  j edn ím 
z úkolů týmu odborníků – uměleckých 
historiků, muzeologů a knihovníků, kteří 
se v Židovském muzeu v Praze současně 
věnují systematickému výzkumu vlast-
nické historie jednotlivých předmětů 
a knih z muzejních fondů. „Zkoumání 
historie vlastnictví nebo, jak se častěji 
říká, provenienční výzkum, je nedílnou 
součástí uměleckohistorické a muzejní 
práce. Bez znalosti osudů uměleckých děl 
a dalších kulturních předmětů, jež jsou 
mimo jiné nedílně spjaty s názory, vkusem 
a osudy jejich majitelů, nelze materiál 
smysluplně interpretovat. Znalost širšího 
kontextu okolností vzniku děl, ale i jejich 
následného putování napříč uměleckým 
trhem a nejrůznějšími sbírkami, je základ-
ní podmínkou pro rekonstrukci kulturní 
a sociální historie, a o tu jde v židovských 
muzeích především,“ říká kurátorka 
uměleckých sbírek muzea Michaela 
Sidenberg, která se vedle své kurátorské 
praxe již téměř patnáct let věnuje prob-
lematice kulturní devastace v období šoa 
a druhé světové války.
Ředitel Židovského muzea v Praze 
Leo Pavlát dodává: „Kromě role svého 
druhu výjimečného kulturního institutu 
přibližujícího široké veřejnosti nejrůznější 
aspekty židovské historie, kultury a myšlení 

od prvopočátků židovského osídlení až po 
současnost má Židovské muzeum v Praze 
ještě jedno zcela výjimečné poslání: pečovat 
o zachování hmotného odkazu české 
a moravské židovské komunity. Paměť to-
hoto během pěti válečných let téměř zdeci-
movaného společenství naštěstí přežila 
v podobě unikátních sbírek, archivu a kni-
hovny. Snahou všech, kdo v muzeu pracu-
jeme, je nejen zachovat celistvost tohoto 

mimořádného dědictví, ale též usilovat o ná-
pravu majetkových ztrát, jež byly způsobeny 
jednotlivcům. Židovské muzeum v Praze je 
proto setrvale aktivní při dohledávání indi-
viduálních vlastníků uměleckých děl a knih, 
které se dosud nacházejí v jeho fondech, 
a tam, kde je možné identifikovat předměty 
i potenciální žadatele, restituuje. Děje se tak 
přitom nad rámec české restituční legislativy, 
jež je v otázkách nápravy křivd způsobených 
obětem šoa a jejich pozůstalým v mnoha 
ohledech omezující.“
V případě opony z Mladé Vožice se jed-
ná o první zahraniční úspěch v oblasti 
restitučních nároků české židovské komunity 

PRVNÍ POHŘEŠOVaNé JuDaIKuM 
č E S K é H O  P ů V O D u  V R Á c E N O
ZE SPOJENýcH STÁTů DO čESKé REPuBLIKY

Opona se do Čech vrátila po téměř šedesáti letech

Synagoga v Mladé Vožici, jak ji v roce 1932 nakreslil 
Ota Bubeníček, byla zbořena po válce. Mladovožická 
farní kronika k tomu uvádí: „Protože téměř všichni 
židé z mladovožicka zahynuli za německé nadvlády 
v koncentračních táborech, zdejší synagogy nebylo 
třeba a proto byla zbořena, i když o ni měla zájem 
církev československá. Ta čítala několik desítek členů 
– přistěhovalců. Zůstal jen domek kostelníka a do něj 
vsazena pamětní deska.“

➤
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událost

reprezentované Federací židovských obcí 
v ČR. Její předseda Petr Papoušek k tomu 
uzavírá: „Velice si vážím vstřícného postoje 
a respektu k židovské komunitě v České re-
publice, který v případě zadržené opony zau-
jali Michael Steinhardt a newyorská pobočka 
aukčního domu Sotheby’s. Je to příklad hod-
ný následování. Tato opona patří do České 
republiky a její místo ve sbírce pražského 

Židovského muzea je nezastupitelné – jedině 
tam, tedy v přesném historickém kontextu, 
má předmět svoji cenu. Chtěl bych věřit, že 
se brzy podaří získat také další do zahraničí 
zavlečené unikáty, jež jsou nedílnou součástí 
a nenahraditelnou oporou kolektivní paměti 
současné české židovské komunity.“
Česká i zahraniční veřejnost si opo-
nu bude moci prohlédnout jako jeden 

z exponátů výstavy „Příběh pokračuje: Pří-
růstky ve sbírkách Židovského muzea v Pra-
ze 1994–2014“, která bude v Galerii Roberta 
Guttmanna zpřístupněna od 24. dubna tohoto 
roku. 1945.

 Tisková zpráva
Židovského muzea v Praze

www.jewishmuseum.cz

➤

V dubnu tohoto roku vystoupí mezi terezín-
skými zdmi třicet mladých herců ve věku 12 až 
19 let. Prostřednictvím hry „I Never Saw An-
other Butterfly“ (Nikdy jsem nespařil dalšího 
motýla) od Celeste Raspanti představí příběh 
15 tisíc dětí vězněných v Terezíně. Mladí her-
ci z Wolf Performing Arts Center (Wolf PAC) 
se spojí s vrstevníky z Prague Youth Theatre 

(PYT) a představí poezii a umění napsané 
dětmi z Terezína. Představení bude nejprve 
v týdnu od 12. do 19. dubna odehráno třikrát 
v Praze. Týden před dnem památky obětí ho-
locaustu (28. dubna) pak mladí herci vstoupí 
za brány bývalého terezínského ghetta. 
Stěžejní dílo projektu Butterfly souboru 
Wolf PAC je o přeživší Raje England-
erové, její učitelce Ireně, kamarádu Hon-
zovi a dětech, které potkal nešťastný osud 
v Terezíně. Bobbi Wolf, výkonná ředitelka 
Wolf Performing Arts Center vysvětluje: 
„Naši herci ztělesňují tyto děti. V každém 
představení vyslovují jejich slova a ctí jejich 
památku. Až navštívíme Tere-zín, projdou si 
životy dětí, se kterými se seznámili a které 
si hluboce zamilovali.“ V plánu je setkat se 
s Rajou Englanderovou - Žádníkovou, pro-

tagonistkou hry.
Wolf PAC začalo 
s představením v roce 
2012 v kostelích a syn-
agogách. Vrcholným 
momentem bylo vys-
toupení na Mezinárod-
ním festivalu umění 
v prestižním filadelf-
ském Kimmel Center. 
P o  ú s p ě c h u  v e 
Filadelfii se Bob-
bi  Wolf  spoj i la 
s Adamem Stew-
artem, výkonným 

ředitelem Prague Youth Theatre, který poz-
val její herce do Prahy. Na cestu do Prahy 
bylo prostřednictvím prodeje cukrovinek 
a dalších aktivit vybráno přes padesát ti-
síc dolarů, které byly využity jak na sti-
pendia pro herce, kteří si cestu nemohli 
dovolit, tak na financování letošního míst-
ního turné. Během návštěvy Prahy má tato 
nábožensky rozmanitá herecká skupina na 
programu i oslavu svátku Pesach v Lob-
kovickém paláci.

Pražské představení se koná ve čtvrtek 
17. dubna od 10 h, v prostorách The Inter-
national School of Prague. Vstupenky v ceně 
150 Kč (studenti 100 Kč) lze rezervovat na 
adrese adam@pyt.cz. Více informací na  
adrese www.pyt.cz 

 Foto: Londa Salamon

ThE BuTTERFly PRoJEcT
Představení mladých amerických herců v Praze a Terezíně

Mladí američtí herci v představení „I Never Saw Another Butterfly“

Raja Englanderová – Žádníková, jejímž příběhem se 
představení inspirovalo

Filmový klub Bejt Simcha a klub Wakata vás zvou 
na 

promítání izraelského filmu 
Na velikosti záleží 

v neděli 25. května od 18 h v klubu Wakata

Film bude hebrejsky s českými titulky. 
Vstup je zdarma – útratu si každý platí.

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

VÝSTAVY V LOUNECH
Obřadní síň židovského hřbitova, 
Rakovnická ul., Louny

Václav Švankmajer – Kresby (13. dubna – 4. května)
Vernisáž proběhne 13. dubna v 16 h. 
Vystoupí Schimmerle Klezmer Trio (Tábor). 

Ivan Bukovský – Obrazy (11. května – 5. června)
Vernisáž proběhne 11. května v 16 h.

Výstavy jsou přístupné na vyžádání na tel. 607 729 848, 
736 413 875.
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KULTURnÍ PRoGRaM – Březen 2014
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

čtvrtek 17. 4. v 18 h: Abraša řídí traktor 
jako ďábel. Pořad z cyklu o židovské a iz-
raelské architektuře, v němž se Daniel Ziss 
zaměří na přechod od štetlu k utopistickému 
kolchozu židovských osad na Krymu, Ukra-
jině a v židovské autonomní oblasti Birobid-
žan. Mezi jinými bude představeno dílo švý-
carského architekta Hannese Meyera a jiných 
architektů, jejichž stavby pro židovskou au-
tonomní oblast na Sibiři svým vlivem dalece 
přesáhly hranice bývalého Sovětského svazu.

středa 23. 4. v 18 h: Praha pod hákovým kří-
žem. Na místa konspiračních schůzek odbo-
jářů, do bytů rodin podporovatelů parašutistů 
připravujících atentát na Reinharda Heydri-
cha, do kanceláří krycích firem Sicherheitsdi-
enstu, do tajné porodnice zřízené gestapem, 
do podzemí, kde nacisté připravovali výstav-
bu podzemních továren, do sálů, kde se schá-
zeli čeští fašisté, a na barikády květnového 
povstání vede čtenáře kniha ředitele naklada-
telství Academia Jiřího Padevěta Průvodce 
protektorátní Prahou. Publikace také doku-
mentuje místa, kde trpěli zdejší Židé, a uka-
zuje, že i za okupace byla Praha místem, kde 
přes nacistický útlak existovaly ostrůvky svo-
body a kulturního života. V rozhovoru s auto-
rem ji představí Petr Brod.

středa 30. 4. v 18 h: Papež Pius XII. a šoa. 
Fenomén šoa a tehdejší postoje Svatého stol-
ce patří k jednomu z nejkontroverznějších 
období novodobých křesťansko-židovských 
dějin. Stanoviska a činy tehdejšího papeže 
Pia XII., jehož pontifikát trval od roku 1939 
až do roku 1958, jsou dodnes předmětem 

vyhrocených polemik. Dozrál již v této de-
batě čas k vyváženému a objektivnímu hod-
nocení? Politice Vatikánu ve vztahu vůči Ži-
dům v období druhé světové války se bude 
věnovat přednáška historika Rudolfa Vévo-
dy z Ústavu pro studium totalitních režimů.

středa 7. 5. v 18 h: Delegitimizace Státu 
Izrael. Výzvy k odstranění židovského státu 
přicházejí nejen ze strany krajně pravicových 
organizací, ale i těch radikálně levicových 
a islamistických. Ján Kapusňak, absolvent 
politologie a bezpečnostních a strategických 
studií na Fakultě sociálních studií Masary-
kovy univerzity v Brně, ve své přednášce 
vedle představení základní charakteristiky 
hlavních aktérů delegitimizace a démonizace 
Izraele poukáže i na různé projevy vážící se 
k tomuto fenoménu. Na závěr se zaměří na 
otázku, jak je možné proti tomuto globální-
mu jevu bojovat.

pondělí 12. 5. v 18 h: Kde byl Bůh...? Novinář 
Jan Jelínek před lety shromažďoval pro nadaci 
Stevena Spielberga výpovědi mužů a žen, kte-
ří přežili útrapy Terezína, Osvětimi a dalších 
koncentračních táborů. Velká část těchto svě-
dectví nyní vychází v knize Kde byl Bůh...? 
(Barrister & Principal). Většinou se nejedná 
o veřejně známé osobnosti, ale najdeme zde i 
zmínky o lidech jako Miloš Kopecký, Arnošt 
Lustig nebo Milan Uhde. Za přítomnosti autora 
a zástupce nakladatelství Barrister & Principal 
knihu spolu s autorem uvede Vladimír Želez-
ný. Ukázky z knihy přečte herečka Vida Neu-
wirthová a hudební doprovod zajistí jazzman 
Pavel Smetáček s přáteli. Vstup volný.

středa 14. 5. v 18 h: History of Hasidism: 
New Trends. Přednáška Marcina Wod-
zińského z Wrocławské univerzity se zaměří 
na nedostatky stávajícího výzkumu chasidis-
mu. Na úvodní analýzu problémů výzkumu 
navážou návrhy na jejich řešení spojené s tá-
záním po nejpodstatnějších charakteristikách 
tohoto hnutí, které míří až k nové definici 
chasidismu. V tomto tázání se Marcin Wod-
ziński soustředí na demografický a geogra-
fický rozsah hnutí, jeho ekonomické aspekty, 
parametry jeho šíření, funkci cadika aj. Před-
náška se koná v rámci semináře k moderním 
židovským dějinám, jehož garantem je ŽMP 
a Ústav soudobých dějin AV ČR, a proběhne 
v angličtině. Vstup volný.

Nedělní program pro děti a jejich rodiče -  
neděle 11. 5. ve 14 h: Lvíček Arje zve na 
svatbu. Pomůžete mu vybrat nevěstu a sepsat 
ketubu - svatební smlouvu? Společně si zatan-
cujeme, zazpíváme a ochutnáme něco dobré-
ho ze svatební hostiny. Prohlídka: Židovské 
město pražské. Vstupné 50 Kč.

Výstava v prostorách OVK: V proudu dia-
logu – výstava černobílých fotografií Nor-
berta Švarce zachycujících stopy židovské 
přítomnosti v dnešním ukrajinském městě 
Černovice. Černovice, dříve označované za 
„Vídeň východu“, byly před válkou mul-
tikulturní výspou východního židovství 
a kolébkou jednoho z nejvlivnějších filozo-
fických směrů 20. století – filozofie dialogu. 
Výstava potrvá do 22. 5. a je otevřena po–čt 
10–15 h, pá 10–12 h, během večerních pro-
gramů a po domluvě.

čtvrtek 24. 4. v 18 h: Poslední cesta krále: 
Objev hrobky Heroda Velikého. Přednáška 
PhDr. Dalibora Papouška, Ph.D., z Ústavu 
religionistiky Filozofické fakulty Masaryko-
vy univerzity je inspirována výjimečně roz-
sáhlou výstavou o Herodu Velikém, konanou 
v Izraelském národním muzeu v Jeruzalémě. 
Byla zahájena v únoru 2013 a pro velký zá-
jem návštěvníků prodloužena až do ledna 
letošního roku.

neděle 27. 4. od 10.30 h: Pesach. Dílna pro rodiče 
s dětmi od 5 let, během níž se účastníci seznámí 
s příběhem o vyvedení Židů z egyptského otroc-
tví. Ochutnají také některé z tradičních pochutin 
tohoto židovského svátku a vyrobí si tematické 
obrázky pomocí klovatiny a barevných tuší.

neděle 27. 4. v 14 h: Šoa – porajmos 
– holocaust. Ve spolupráci s Muzeem 
romské kultury je připraven interaktivní 
program nejen pro učitele, ale i laickou 
veřejnost. Obsahuje historický úvod do 
problematiky šoa, práci s deníky židov-
ských pamětníků, aktivitu přibližující pří-
pravy na transport, promítnutí výukového 
videoklipu Nedovedu pochopit a setkání 
s pamětníkem holocaustu. Program se 
uskuteční v rámci Dne vzpomínky na obě-
ti holocaustu – Jom ha-šoa, jehož hlavní 
část, předčítání jmen obětí holocaustu, 
proběhne v pondělí 28. 4. od 14 do 17 ho-
din na Moravském náměstí v Brně. Z dů-
vodu omezené kapacity programu (30 
účastníků) prosíme zájemce o předběžné 

přihlášení na e-mailu: katerina.suchanko-
va@jewishmuseum.cz.

úterý 6. 5. v 17 h: Obyčejní lidé v ne-
obyčejných časech – vernisáž putovní 
výstavy pojednávající o osudech vý-
znamných židovských osobností ze 
Šumperska v období holocaustu. Zahá-
jení výstavy a následné besedy se zú-
častní její autor Luděk Štipl. Současně 
se bude promítat filmový dokument 
Deník Otty Wolfa o mladém muži, jehož 
silný a pohnutý příběh se stal jednou 
částí výstavy. Vstup volný.

čtvrtek 15. 5. v 18 h: Nové poznatky k dě-
jinám židovského Mikulova – beseda nad 

BRno: tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno, tel. 544 509 651, tel. i fax: 544 509 652
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kultura

knihou Mikulov. Historie – Kultura – Lidé, 
která vyšla na podzim 2013 v nakladatel-
ství Lidové noviny. Mgr. Pavel Kocman, 
autor kapitoly Židé v Mikulově, přítomné 
seznámí s novými poznatky k dějinám 
mikulovské židovské obce. V přednášce 
se zaměří nejen na její vznik a působení 
zemského rabína v Mikulově, ale dotkne se 
také pojmu historická paměť. 

neděle 18. 5. v 10.30 h: Jak vypadá ži-
dovská svatba? Jaké to je stát pod svateb-
ním baldachýnem? Co musí ženich nevěstě 
slíbit a jaký je význam svatební smlouvy? 

Účastníci se seznámí nejen s průběhem ži-
dovské svatby, ale pokusí se vytvořit také 
vlastní smlouvu (ketubu). Dílna pro rodiče 
s dětmi od 5 let. Vstupné 30 Kč.

V dubnu můžete v sále OVK ŽMP zhléd-
nout výstavu obrazů Josefa Hrubeše nazva-
nou Mám rád ty staré domy. Svými obrazy 
vzdává Josef Hrubeš úctu a hold rodnému 
městu Třebíč i dnes již nežijícím původním 
židovským obyvatelům. Právě ti dali vznik-
nout z dnešního pohledu neopakovatelnému 
půvabu židovských čtvrtí. Umělec v tomto 
specifickém prostředí, v domě svého otce 

a děda, dodnes žije a tvoří. Obrazy Josefa 
Hrubeše našly své příznivce jak v České re-
publice, tak i v zahraničí a jsou zastoupeny 
v soukromých sbírkách a galeriích v Ně-
mecku, Rakousku, Belgii, Anglii, Sloven-
sku, Mexiku, USA a v Austrálii. Výstava se 
koná ve spolupráci s KVC rabína Federa při 
Židovské obci Brno a je přístupná ve dnech 
programových akcí a po předchozí telefo-
nické domluvě. Vstup volný

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

IZRAELSKÁ KULTURA V ČR
Izraelské studentské filmy na FAMU: Téma imigrace – 17. dubna v 18 h, projekční 
sál FAMU (1. patro), Praha
Žijí a pracují v Izraeli. Dýchají stejný vzduch jako ostatní Izraelci. Když ale přijdou domů, 
mluví jiným jazykem, poslouchají jinou hudbu a jedí jídlo, které jim má připomenout vzdá-
lenou domovinu. Tyto filmové portréty zachycují muže a ženy, kteří přišli do Izraele na útěku 
za realitou, aby našli lepší život. Možná je to příběh všech imigrantů: cesta za lepším živo-
tem. Filmy, které vznikly jako závěrečné práce na Sapir College v jižním Izraeli, zachycují 
fenomén z různých úhlů pohledu. Projekce je za účasti zástupců Sapir College, se kterými 
mohou diváci o filmech diskutovat. Po projekci následuje občerstvení v izraelském duchu.

Assaf Kehati Trio: 25. a 26. dubna v 20.30 h, U malého Glena, Praha; 27. dubna 
v 19.30 h, JazzFestBrno, Alterna, Brno; 28. dubna v 19.30 h, Kulturní centrum, 
Valašské Meziříčí; 29. dubna v 19.30 h, Dům kultury, Kroměříž
I letos zve JazzFest Brno také izraelské hudebníky, tentokrát trio globálně úspěšného  
Assafa Kehatiho. Jeho kapela zahraje ve složení Assaf Kehati – kytara, Jonatan Marianer 
– kontrabas, Ronen Icik – bicí nástroje. Před brněnským vystoupením si Assafův styl ovliv-
něný tvorbou Hectora Berlioze, George Gershwina, Pata Methenyho a Kennyho Rogerse 
může užít i publikum v Praze, po JazzFestu pokračuje Assaf ještě do Valašského Meziříčí 
a Kroměříže. Nepropásněte ho, než se vrátí do svého newyorského domova!
Více informací o jednotlivých koncertech: www.jazzfestbrno.cz, www.malyglen.cz, 
www.alterna.cz, www.sklub.kzvalmez.cz, www.dk-kromeriz.cz

Cvi Hecker: Cesta hledání: do 27. dubna, Dům umění, Ostrava
Ikona současné architektury před-
staví na čtyřech vybraných pro-
jektech invenční způsoby hledání 
správného řešení tématu architek-
tonického zadání. Cvi Hecker je 
izraelský architekt, jehož realizace 
najdeme na čtyřech kontinentech. 
Vytvořil celou řadu pozoruhod-
ných experimentálních budov, při-
čemž na pomyslně nejvyšší příčce 
se nachází spirálovitý dům v Ra-
mat Gan v Tel Avivu. V jeho díle 
je patrný příklon k organické me-
tabolistické větvi a fascinace spi-
rálovitými formami. Cvi Hecker 
přednášel na předních univerzitách 
v USA a jeho myšlenky ovlivnily 
několik generací architektů.
Více informací na www.gvuo.cz/
vystavy_aktualni.htm#zvi

Židovská obec v Praze, 
společenský sál,  
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PoDVeČeR YVon- 
ne PřenoSILoVÉ

„Na některé věci jsem pověrčivý. 
Třeba nešlapu na kanály. Nevím 

tedy proč, ale nedělám to.“

říká 

MoJMÍR 
MaDĚRIČ

herec mnoha tváří, známý  
ze seriálů (ulice), muzikálů 

(hello Dolly), dabér (Simpso-
novi) a také výborný kuchař 
(Mňam aneb prima vařečka)

úterý 29. dubna od 15 h

Káva o čtvrté:
Benjamin Kuras

Anglo-český spisovatel, dramatik 
a publicista. Kritik Evropské unie, 

multikulturalismu a islamismu.

Mění se Evropa v totalitní super-
stát? Je evropská demokracie pro-
hraná? Směřujeme ke kulturnímu 

zániku západní civilizace?

středa 23. 4. 2014 v 15.30 h

Připravil a moderuje: 
Honza Neubauer 

(jan@neub.ch, 602 364 682)
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Židovská obec v Praze srdečně zve:

MIDDLE EAST JUDAICA 
1. dubna – 10. června 2014

Autor tohoto graffiti naráží na známý výrok Theodora 
Herzla o myšlence vzniku židovského státu: „Pokud to 
budete chtít, není to pohádka.“ Telavivský writer má 
zřejmě pochybnosti o věrnosti národa původním ideá-
lům, neboť pod portrét poněkud zamračeného otce sio-
nismu napsal: „Nechcete – není třeba.“

Při prohlídce telavivských graffiti si počtete, i pokud neovládáte hebrejštinu. Angličtiny je tu mini-
málně stejně, pokud ne víc. Toto stvoření se rozhodlo, že dnes nespasí svět.

Pod tímto názvem má 
návštěvník Jeruzalém-
ské synagogy možnost 
shlédnout výstavu barev- 
ných fotografií reno- 
movaného americké-
ho fotografa Davida 
Aschkenase. Jméno 
není členům pražské Ži-
dovské obce neznámé, 
David Aschkenas již 
vystavoval na Židovské 
radnici a právě proto, 
že se jeho fotografie 
líbily, nabídli jsme mu 
možnost  uspořádat 
výstavu v krásných 
prostorách Jeruzalém-
ské synagogy a dát tak 
možnost zhlédnout jeho 
fotografie nejen členům 
obce. David Aschkenas 
již vystavoval, a jistě 
ještě vystavovat bude, 
v mnoha renomova-
ných amerických ga-
leriích. Jeho fotografie 
jsou ve sbírkách Mu-

zea současného umění 
v Pittsburgu, Carnegie 
Museum Pittsburgh, 
nacházejí se v mnoha 
soukromých sbírkách 
a jeho práce byla oce-
něna Národním fondem 
umění i společností Po-
laroid.
Ale nechme promluvit 
samotného autora této 
výstavy: „Největším 
potěšením mého života 
je fotografování. Nepo-
važuji se za příliš po-
božného, ale synagogy 
mě celý život fascinují. 
Tyto stavby, ať už pros-
té, pokorné nebo honos-
né, budují lidé na počest 
B-ha a pro mě je ctí, že 
se o svůj pohled nejen 
na ně, ale třeba i na ži-
dovské hřbitovy mohu 
podělit s návštěvníky Je-
ruzalémské synagogy.“
Určitě se přijďte na vý-
stavu podívat.


