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■  Krátce
Mnozí historikové, podobně jako Rav 
Šerira Gaon již v 10. století, ztotožňu-
jí podivnou epidemii, na niž zemřeli 
pouze žáci rabi Akiby s terorem, kte-
rý Římané rozpoutali po potlačení Bar 
Kochbova povstání roku 135 o. l. Vždyť 
rabi Akiva byl duchovním vůdcem pro-
tiřímské revolty, za což zaplatil mučed-
nickou smrtí. Není proto nic výjimečné-
ho na skutečnosti, že všichni jeho žáci 
se aktivně povstání zúčastnili, a tak se 
stali terčem římské pomstychtivosti.

Rabín Daniel Mayer

V rámci jednoho semináře jsem děla-
la takový minivýzkum. Do několika 
českých fi rem jsme rozeslali životopis 
s žádostí o zaměstnání. Životopisy byly 
ve všech případech naprosto totožné, 
jen k některým jsme připojili fotogra-
fi i ženy v šátku, hidžábu, a k jiným bez 
něj. Poslali jsme každý z nich 33 fi r-
mám. Na ten, kde byla žena bez šátku, 
jsme dostali šest pozvání na pohovor, 
na ten se šátkem ani jedno. Navíc jsme 
se pak dozvěděli, že v jedné fi rmě to 
potom kolovalo jako dobrý vtip – podí-
vejte, kdo tady žádá o práci.

Klára Popovová

V několika následujících hodinách jsme 
byli vystaveni „politickému školení“, 
aby z nás vykořenili naše kapitalistic-
ké myšlení a naučili nás socialistické-
mu způsobu života. Zakladatelé kibu-
cu vesměs odešli z Evropy, ze svých 
původních zemí, ještě před nástupem 
komunistických režimů, a neměli tudíž 
ponětí, jak vypadá komunismus v reá-
lu. Pro mě bylo velmi těžké pochopit, 
proč tito mladí idealisté, kteří unikli 
holocaustu, chtějí vyměnit nacismus 
za jinou formu tyranie.

Jakov Adler
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Ve třetí knize Mojžíšově 23,15 se uvádí: 
„Potom si odpočítáte ode dne po dni 

odpočinku, ode dne, kdy jste přinesli sno-
pek k oběti podávání, plných sedm týdnů. 
Až ke dni po sedmém dni odpočinku napo-
čítáte padesát dní a pak přinesete Hospo-
dinu novou přídavnou oběť.“ Den, kdy se 
přinášela nová přídavná oběť Hospodinu –
 je svátek Šavuot. Toto – מנחה חדשה לה‘
celé období, od druhého pesachového dne 
až do Šavuot, se nazývá sfi rat ha-omer – 
-Období sfi rat ha-omer je spoje .ספירת העומר
no s některými smutečními obyčeji. Smuteč-
ní tradice vychází z textu talmudického trak-
tátu Jevamot 62b, kde se uvádí, že v tomto 
období zemřelo dvanáct tisíc párů, tj. 24 tisíc 
žáků rabi Akivy. Příčinou jejich smrti měla 
být epidemie záškrtu, což byl trest za to, že 
si vzájemně neprokazovali patřičnou úctu – 
-Jedním ze smuteč .מפני שלא נהגו כבוד זה לזה
ních obyčejů bylo, že se mezi Pesachem 
a Šavuot nekonaly žádné svatby. Tento zvyk 
se poprvé objevuje v období Gaonů, později 
se uvádí i v halachickém kodexu Arba´a Tu-
rim a v Šulchan aruchu (§ 493). Podobně je 
tomu i s obyčejem nestříhat si v tomto obdo-
bí vlasy. Španělský rabín Jehošua ibn Šueib 
(asi 1280–1340) ve své Knize kázání (v ká-
zání na první pesachový den) o tomto obyče-
ji píše: „A takový je prostě u nás zvyk.“ Jedi-
ně třiatřicátého dne počítání omeru, na LaG 
be-Omer, nikdo z žáků rabi Akiby nezemřel, 
proto se tento den ruší veškeré smuteční 
zvyky. Na LaG be-Omer se konají svatby 
a můžeme si ostříhat vlasy. Mnozí historiko-
vé, podobně jako Rav Šerira Gaon již v 10. 
století, ztotožňují podivnou epidemii, na niž 
zemřeli pouze žáci rabi Akiby s terorem, 
který Římané rozpoutali po potlačení Bar 
Kochbova povstání roku 135 o. l. Vždyť rabi 
Akiva byl duchovním vůdcem protiřímské 
revolty, za což za-platil mučednickou smrtí. 
Není proto nic výjimečného na skutečnosti, 
že všichni jeho žáci se aktivně povstání zú-
častnili, a tak se stali terčem římské pomsty-
chtivosti.
Jedním z necelé desítky žáků rabi Akivy, kte-
ří zůstali naživu, byl i rabi Šimon bar Jochaj. 
Bar Jochaj byl významným tanaitou čtvrtého 
pokolení (135–170 o. l.), který se třináct let 
učil u rabi Akivy v jeho benejbracké ješivě. 
Podle tradice prý rabi Šimon bar Jochaj nále-
žel k mladým talmidej chachamim – moud-
rým žákům kruhu učenců v Javne. Byl to prý 
on, kdo položil otázku, zda večerní modlit-
ba – aravit – je dobrovolná, nebo povinná. 
Tato otázka pak zavdala příčinu k sesazení 
Rabana Gamliela z postu předsedy Sanhedri-
nu (Berachot 27b–28a). Rabi Šimon bar 

Jochaj tak velice miloval svého učitele rabi 
Akivu, že za ním přišel i do vězení, aby se 
z jeho úst učil slova Tóry (Pesachim 112a). 
Rabi Šimon bar Jochaj byl též člověkem vy-
nikajících morálních kvalit, například tak 
běžná špatná vlastnost jako závist mu byla 
zcela cizí. Proti závisti vystupoval i v kruhu 
svých nejbližších žáků, o čemž nám vypráví 
midraš Šemot Rabba 52:3: Jeden z žáků rabi 
Šimona bar Jochaje odjel do ciziny a vrátil se 
odsud s velkým bohatstvím. Jeho kolegové 
mu začali závidět a chtěli také zkusit štěstí 
v cizině. Rabi Šimon se to dověděl a všechny 

své žáky vzal do údolí za Meronem. Tam se 
modlil a vzkřiknul: „Údolí, údolí, přikazuji 
ti, aby ses naplnilo zlatými denáry!“ Celé 
údolí se začalo pokrývat zlatými mincemi. 
Tu se obrátil ke svým žákům a řekl jim: 
„Jestli chcete zlato, leží před vámi, vemte si 
ho. Vězte však, že ten, kdo si ho vezme nyní, 
bere si ho místo podílu na budoucím světě, 
neboť odměna za plnění micvot Tóry je pou-
ze tam, v budoucím světě.“
Bar Jochajovým současníkem byl též rabi 
Ruben ben Ictrobali. Jak se uvádí v traktátu 
Me´ila 17a–b, Římané zakázali Židům dodr-
žovat šabat, obřezávat své syny a přikázali 
jim mít styk s ženami i během jejich měsíč-
ního cyklu. Rabi Ruben ben Ictrobali chtěl, 
aby Římané tyto své zákony zrušili. Proto 
si ostříhal vlasy, jak bylo římským zvykem, 
převlékl se za Římana a odebral se do Říma, 
kde se seznámil s vlivnými osobnostmi 
a senátory. Díky svému přátelství s nimi se 
dostal i do senátu a účastnil se diskusí se zá-
konodárci. Když se začala projednávat ona 
protižidovská opatření, „Říman“ rabi Ruben 
požádal o slovo. Začal řečnickou otázkou: 
„Člověk, který má nepřítele, zdali chce, aby 
jeho nepřítel byl chudý nebo bohatý?“ Pří-

tomní Římané mu odvětili: „Samozřejmě, 
že chudý.“ Rabi Ruben na to řekl: „Je-li 
tomu tak, povolte Židům dodržovat šabat. 
Budou tak pracovat pouze šest dní v týdnu 
a o to méně vydělávat.“ Zákonodárcům se 
Rubenova slova zdála logická a rozumná, 
a tak zrušili zákaz dodržování šabatu. Rabi 
Ruben však pokračoval dále: „Člověk, kte-
rý má nepřítele, chce, aby jeho nepřítel byl 
zdravý, nebo nemocný?“ Odvětili mu: „Sa-
mozřejmě že nemocný.“ Navrhl jim tedy: 
„Tak jim povolte obřízku, a tím je oslabíte.“ 
Také tento návrh byl senátory přijat. Dále se 
rabi Ruben přítomných zeptal: „Zdali tako-
vý člověk chce, aby jeho nepřátel bylo více, 
nebo méně?“ Odvětili mu: „Méně!“ On jim 
řekl: „Je-li tomu tak, povolte Židům dodr-
žovat zákony rituální čistoty rodiny, které 
zakazují dva týdny v měsíci styk s ženou, 
tím se omezí jejich plození.“ Mezi Židy se 
velmi rychle rozletěla zpráva, že Římané svá 
protižidovská opatření zrušili. Radost však 
netrvala dlouho. Římané přišli na to, že onen 
výřečný Říman byl převlečeným Židem 
a svá protižidovská opatření uvedli znovu 
v platnost. Učenci nyní vyslali do Říma rabi 
Šimona bar Jochaje, aby se přímo u císaře 
pokusil o zrušení protižidovských opatření. 
Cestou do Říma Bar Jochaj potkal démona 
Ben Tamliona, který mu nabídl svou pomoc 
v jeho poslání. Rabín požádal démona, aby 
posedl císařovu dceru bláznovstvím. Teprve 
poté, když přijde on, rabi Šimon bar Jochaj, 
do paláce a nabídne se, že panovníkovu dce-
ru vyléčí, démon císařovu dceru opustí a ona 
se uzdraví. Tak se i stalo. Šťastný císař za-
vedl rabi Šimona bar Jochaje do pokladni-
ce a řekl mu, že si z ní může vzít, co chce. 
Rabi Šimon tam uviděl pergamen a na něm 
napsaná protižidovská opatření. Vzal perga-
men a na kousky jej roztrhal. Když se vrátil 
do Země Izraele, oznámil lidu, že jeho mise 
byla úspěšná.
Rabi Šimon bar Jochaj byl též velkým ži-
dovským vlastencem, který nemohl vystát 
římskou nadvládu v Judsku. Se svým ex-
trémně protiřímským postojem se nikterak 
netajil, což se mu stalo téměř osudným. Co 
bylo možná bezprostřední příčinou Bar Jo-
chajova pronásledování ze strany Římanů, 
osvětluje traktát Šabat 33b, kde se uvádí:
Jednou se setkali rabi Jehuda, rabi Josej, rabi 
Šimon a spolu s nimi tam byl Jehuda, syn 
proselytů. Rabi Jehuda zahájil slovy: „Jak 
krásné jsou činy tohoto národa (Římanů). 
Založili trhy, postavili mosty a vybudovali 
lázně.“ Rabi Josej mlčel. Rabi Šimon bar 
Jochaj odvětil: „Vše, co udělali, pro sebe 
udělali. Založili trhy, aby tam mohly vyse-

V neděli 18. května jsme oslavili LaG be-Omer neboli třiatřicátý den od přine-
sení oběti omeru – obilného snopku do Chrámu.

Radostný den mezi Pesachem a Šavuot –
LaG be-Omer

Hrob rabi Šimona bar Jochaje na hoře Meron navští-
ví každoročně na Lag be-Omer statisíce souvěrců.
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Program Bejt 
Simcha

květen – červen 
2014

NEDĚLE 25. KVĚTNA
od 18 h v klubu Wakata

Filmový klub Bejt Simcha
(viz pozvánka str. 11)

SOBOTA 31. KVĚTNA
od 10.30 h v Bejt Simcha

Ranní bohoslužba 
a společné studium 

týdenního oddílu Tóry

ÚTERÝ 3. ČERVNA
od 18.30 v Bejt Simcha

Šavuot – večerní 
bohoslužba se zpěvem 

liturgických písní
(viz pozvánka na této straně,

pravidelné kurzy se v tento den ruší)

PRAVIDELNÉ AKCE

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 hodin

Bejt Simcha 
Maiselova 4, 110 00 Praha 1

Telefon: 724 027 929
E-mail: kehila@bejtsimcha.cz

Web: www.bejtsimcha.cz

JAK ZÍSKÁVAT MASKIL?
a)  v elektronické podobě 

na www.maskil.cz
b) v tištěné podobě za cenu poštov-
ného a bal ného; pošlete, prosím, svoji 
žádost na adresu Bejt Simcha, Maiselova 4, 
110 00 Praha 1, telefon: 724 027 929, 
e-mail: redakce.maskil@maskil.cz; výše 
poštovného a balného je v ČR mini-
málně 250 Kč ročně; uvedený obnos 
nám laskavě zašlete složenkou nebo 
na bankovní účet číslo: 
86-8959560207/0100 u Komerční 
banky, variabilní symbol je 88888 (5x8), 
v popisu platby uveďte, prosím, své jméno.

dávat prostitutky, vybudovali lázně, aby si 
v nich pěstovali tělo, a postavili mosty, aby 
na nich mohli od každého, kdo po nich pře-
jde, vybírat clo.“ Jehuda, syn proselytů, pak 
vše vykládal doma. Jeho slova se nakonec 
dostala až k římským úřadům, které roz-
hodly: rabi Jehuda bude za svá slova chvály 
povýšen. Josej, který mlčel, půjde do vy-
hnanství do Cipori. A Šimon, který Římany 
haněl, bude popraven. Poté se rabi Šimon bar 
Jochaj a jeho syn Elazar skrývali v učebně, 
kam jim Bar Jochajova žena nosila denně 
jídlo. Když se zvýšilo nebezpečí prozrazení 
jejich úkrytu, skryli se v jeskyni v Peki´inu. 
Tam prožili plných třináct let. Tradice hovoří 
o zázraku, který Hospodin učinil, že se u jes-
kyně objevil pramen vody, kterou oba učenci 
pili, a vyrostl rohovník, jehož plody se ce-
lou dobu živili. Tak je tomu u Bar Jochajovy 
jeskyně v Peki´inu dodnes. Midraš uvádí, že 
se rabi Šimon bar Jochaj se synem Elaza-
rem ukrývali v jeskyni třináct let. Pozdější 
tradice uvádí, že Všemohoucí během těchto 
třinácti let odhalil rabi Šimonu bar Jochajovi 
tajemství skrytá v Tóře. Ten je zapsal, čímž 
vznikla mystická kniha Zohar, jejímž legen-
dárním autorem se stal.
Císař Hadrian nechal přejmenovat Jeruza-
lém na Aelia Capitolina, na počest římského 
boha Jupitera Kapitolinského, a zahájil jeho 
přestavbu v římské pohanské město. Přikázal 
též rozorat Chrámovou horu a odstranit zbyt-

ky druhého Chrámu, které tam zbyly po po-
tlačení prvního protiřímského povstání roku 
70 o. l. Na uvolněném místě začala stavba 
Jupiterova chrámu. Tento císařův krok byl 
jednou z příčin povstání Šimona bar Kochby. 
Po jeho potlačení se Římané krvavě mstili 
všem opravdovým i domnělým účastníkům 
povstání. Tyto represe trvaly až do Hadria-
novy smrti roku 138 o. l. Poté se začal život 
Židů Judeje, kterou nedávno Hadrian pře-
jmenoval na Palestinu, vracet do normálních 
kolejí. Jak vidíme, rabi Šimon bar Jochaj 
s Elazarem se skrývali před Římany ještě 
o devět deset let více. Rabi Šimon pak po-
kračoval v učení Tóry a je jedním z učenců, 
jimž židovský národ vděčí za svou duchov-
ní, tedy i fyzickou existenci. Tradičně je 18. 
ijar, tedy LaG be-Omer, považován za úmrt-
ní den rabi Šimona bar Jochaje. Podle své 
závěti zavázal své žáky, aby se v den, kdy 
jeho duše předstoupí před trůn Nejvyššího, 
radovali spolu s ní. Jak se jeho duše bude ra-
dovat v Hospodinově blízkosti na nebesích, 
tak oni se budou radovat spolu s ní na zemi. 
Tuto Bar Jochajovu závěť plní každoročně 
statisíce souvěrců, kteří se na Lag be-Omer 
sjíždějí do galilejského Meronu, kde je rabi 
Šimon pochován, aby modlitbami, zpěvem 
a tancem uctili památku vynikajícího učence 
a věrného syna židovského národa.

◗ Rabín Daniel Mayer
Foto: Wikipedia

se koná v úterý 3. června 2014 od 19 hodin

v Bejt Simcha (Maiselova 4, Praha 1)

večerní bohoslužba se zpěvem liturgických písní
čtení knihy Rút
Příspěvky k vegetariánsko-mléčnému pohoštění vítány.

OSLAVA SVÁTKU ŠAVUOT 
V BEJT SIMCHA

1. ČETBA SIDURU 2: Cílem kurzu, jenž navazuje na kurz z minulého roku, je důkladné seznámení s hebrej-
ským textem ranní šabatové bohoslužby podle siduru Hegjon lev. Jednotlivé modlitby budou zasazeny do his-
torického 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 filosofie 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 výklad 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 ukázek 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.

NOVÉ KURZY V BEJT SIMCHA 
V nejbližších týdnech plánujeme otevření nových kurzů, které povede náš kantor Ivan Kohout. 
Čas konání: středa po 18. hodině. Místo konání: Bejt Simcha, Maiselova 4, Praha 1
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Jak byste popsala cíle vašeho 
projektu a jak vznikl?

Projekt vznikl v době, kdy jsem se sezná-
mila s Lucií Sedláčkovou, která studovala 
český jazyk a napsala diplomovou práci 
o islámu v médiích. Konkrétně analyzovala 
kauzu o karikaturách proroka Muhammada 
v Mladé frontě Dnes. Později tato práce 
vyšla i jako knížka (Islám v médiích, vydalo 
nakladatesltví Bor v roce 2010 – pozn. red.). 
Já jsem tehdy zase psala svou bakalářskou 
práci o islamofobii. A vzhledem k tomu, že 
jsme obě psaly vlastně o něčem negativním, 
tak jsme se shodly, že nás to nebaví a že 
bychom chtěly udělat něco pozitivního. 
Osobně mám blízký vztah k dětem a ke stu-
dentům, sama pracuji v jedné mezinárodní 
škole, také učím cizí jazyky, hlídám děti… 
Napadlo nás tedy zaměřit se právě na stu-
denty a mládež. Tam je nejlepší začít, když 
chcete něco změnit. 

Na webu také zmiňujete negativní 
zkušenosti ze škol. 

Ano, třeba jeden učitel na naší škole se 
divil, že studuji islám, když přece muslimky 
samy vůbec studovat nesmějí (ve skutečnosti 
islám ženám studium nezakazuje – pozn. red). 

Setkáváte se s negativními reak-
cemi, když někomu řeknete, co 
studujete nebo na jakém projektu 
pracujete?

Mí přátelé a vůbec moje bližší okolí jsou 
většinou celkem vzdělaní lidé a dá se s nimi 
mluvit. Samozřejmě občas někdo řekne, že 
muslimy tak říkajíc „nemusí“, přičemž při 
další debatě zpravidla dospějeme k tomu, že 
ani žádného nezná. Nejhorší ale bývají dis-
kuse s různými kamarády kamarádů, kteří 
mají jasný názor a všechno vědí. Do těchto 
debat se většinou snažím ani moc nepouštět, 
protože to nikam nevede. Ale co mě nepře-
stává udivovat, je to, co všechno dokážou 
vymyslet lidé, které vůbec neznám a kteří 
neznají mě a nevědí nic o našem projektu. Ti 
jsou schopni si vymyslet svůj vlastní islám 
a svůj vlastní projekt, který s tím naším nemá 
zcela nic společného. Například náš projekt 
prezentují pod názvem Islám do škol, dávají 
mu přezdívku „šátková pohádka“ a tvrdí, že 
chceme studenty konvertovat na islám.

To se jedná o diskuse na internetu?
Ano. Jinak pokud jde o seriózní média, 

tak o našem projektu vyšel článek v Lido-

vých novinách, jehož autor mě předem kon-
taktoval, položil mi několik otázek, oslovil 
i další lidi a napsal článek, proti němuž 
nemůžu mít žádné výhrady. Vcelku dobře, 
vlastně neutrálně o nás napsaly také Učitel-
ské noviny. Ale pokud jde o různé blogy, to 
je něco jiného. 

Dostáváte třeba i urážky, 
výhrůžky?

Ano, mám krásnou sbírku asi sto dvaceti 
e-mailů a facebookových zpráv. Obvykle 
anonymních. Většinou jsou to spíše urážky, 
ovšem na různých xenofobních fórech jsou 
i výroky o kolaborantech, kteří by měli viset 
a podobně. Dokonce jsem se dozvěděla, že 
jsem „dědičkou nacistických kápí a komu-
nistických pohlavárů“. To je vskutku vtipné 
vzhledem k tomu, že babička z jedné strany 
byla v Terezíně a dědeček z druhé strany byl 
poslán na Sibiř za to, že po Velké říjnové 
revoluci emigroval. 

Setkáváte se i s pozitivními 
reakcemi?

No, pár jich bylo. Nicméně mám pocit, že 
lidé obecně, nebo minimálně Češi, neradi 
chválí. Takže pozitivní reakce dostávám 
spíše zprostředkovaně, málokdo mi přímo 
napíše, že se mu projekt líbí. 

Klára Popovová

Všichni muslimové 
nejsou stejní
Rozhovor s Klárou Popovovou o projektu Muslimové očima českých školáků

V těchto měsících míří do českých škol nový výzkumný a vzdělávací projekt Muslimové očima českých školáků. 
Povídali jsme si s jednou z jeho iniciátorek a koordinátorek Klárou Popovovou. Klára studuje religionistiku a uči-
telství pro střední školy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, přičemž se zaměřuje zejména na islám, arab-
štinu, indonézštinu a částečně sociologii. 

➤
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Jak dlouho projekt běží?
Otázka je, co znamená „běží“. V lednu 

tohoto roku jsme získali záštitu Ministerstva 
školství, což pro nás bylo dost zásadní. Čili 
skutečně nabízet program školám jsme 
začali až nyní v dubnu. Udělali jsme pilotní 
hodinu s několika studenty. Jinak kdyby-
chom počítali přípravnou fázi, tak na pro-
jektu pracujeme už asi dva roky. Na počátku 
byl nápad, potom jsme prováděli dotazní-
kové šetření, do kterého se zapojilo jedenáct 
českých a moravských gymnázií. Z tohoto 
dotazníkového šetření vyplynuly nějaké 
závěry, které nám pak pomohly při formo-
vání projektu, stejně jako při žádostech 
o granty. V červnu 2013 jsme získali grant 
od americké ambasády, který nám umožnil 
začít pracovat na webových stránkách. Dále 
jsme vedli jednání s Ministerstvem školství, 
s Evropskou komisí, sháněli posudky odbor-
níků (religionistů, islamologů), kterým jsme 
dali přečíst a opřipomínkovat příručku, která 
je v současnosti k dispozici na našem webu.

Jak vypadala zmiňovaná pilotní 
hodina?

Byla zaměřena na didaktické hry. My 
nabízíme školám takové tři balíčky. Jedno 
jsou vlastní informace – příručka, texty na 
našem webu s odkazy na další literaturu. 
V rámci dotazníkového šetření totiž učitelé 
mimo jiné uváděli, že nevědí, kde informace 
o islámu hledat, jak se zorientovat v množ-
ství dostupné literatury nebo kde sehnat 
kvalitní informace v kostce, když tématu 
islámu mohou věnovat třeba jen jednu nebo 
dvě vyučovací hodiny a nemůžou kvůli tomu 
načíst hromadu knih. Takže jsme se pokusili 
pro ně základní informace shrnout. Druhá 
věc, kterou nabízíme, jsou právě didaktické 
hry. Jedna z nich je zaměřena na kritické 
čtení, druhá se týká otázky zahalování 
v islámu a předsudků. Studenti dostali foto-
grafie různých typů zahalení, jejich název 
a krátký text, v němž konkrétní ženy vyprá-
vějí, proč se takto zahalují. Ty důvody jsou 
různé – vlastní svobodné rozhodnutí, žena se 

tak cítí dobře, nebo může být důvodem fakt, 
že je to běžné ve společnosti, kde dotyčná 
žije. Byla tam třeba žena, jejíž maminka byla 
dříve, když žila v Afghánistánu, k zahalo-
vání nucena a její dcera si to nyní chtěla 
vyzkoušet. A konkrétně tato žena se zaha-

lená cítila hrozně a nutit ženy k zahalování 
hodnotí jako odsouzeníhodné. Při této hře 
tedy chceme ukázat něco, co bychom ostatně 
rádi sdělili celým projektem – totiž že celý 
islám není stejný a uniformní, ale že každý 
muslim je jiný, každý může mít jiný důvod, 
proč něco dělá, i třeba proč se vůbec roz-
hodne stát se muslimem. 

Na jakém textu jste například 
zkoušeli kritické čtení?

Tady jsme právě na základě zkušební 
hodiny provedli změnu. Původně jsme pra-
covali se dvěma texty. Oba se zabývaly 
stejnou kauzou, která proběhla před rokem 
a něco, kdy se jedna učitelka z mateřské 
školky rozhodla konvertovat k islámu 
a začala chodit do školky zahalená. Strhla se 
kolem toho celkem vřava, zejména na inter-
netu, a vznikla řada článků. My jsme v rámci 
té zkušení hodiny četli texty dva – jeden, 
který přinášel velmi kvalitní informace, 
a druhý, který byl spíše tendenční. A na 
jejich srovnání jsme chtěli ukázat rozdíly 
a také to, na co je třeba si při čtení textů 
dávat pozor. Například zda obsahují nějaké 
sugestivní výrazy, jestli dostaly prostor 
k vyjádření obě strany, jestli jsou uvedeny 
zdroje, zda jsou správně uvedeni autoři cito-
vaných výroků. A také zda jsou uvedeni 
stejně – jestli se o jednom nehovoří třeba 
jako o „profesorovi“, zatímco druhý je ozna-
čován pouze jako „muslim“, i když třeba 
rovněž má akademický titul. Nicméně tato 
aktivita se ukázala jako příliš dlouhá, a proto 
v praxi nakonec budeme používat pouze 
jeden text, ten méně vyvážený. Jeho rozbo-

rem a otázkami se budeme snažit studenty 
navést na to, jak texty kriticky číst – napří-
klad aby dokázali vyhodnotit, zda jim text 
podsouvá hotový názor, nebo jim podává 
kvalitní informace a nechává jim prostor, 
aby si názor utvořili sami. Tato konkrétní 

aktivita není primárně o islámu, ač zde pra-
cujeme s textem, který se jím zabývá, ale je 
skutečně o tom, aby studenti dokázali praco-
vat s informacemi v médiích.

Třetí aktivita, kterou jsme v rámci pilotní 
hodiny vyzkoušeli, byla zaměřena na mus-
limy v Česku. Studenti se nejprve snažili 
spárovat zadané otázky a možné odpovědi, 
potom se podívali na krátké video o jedné 
z českých konvertitek. Zde se opět objevuje 
ona různost, protože jsou zde zmiňovány 
různé případy konvertitů, různé důvody 
ke konverzi nebo i případ ženy, která kon-
vertovala, aby posléze zjistila, že islám pro 
ni není tou správnou cestou. To jsou tedy 
aktivity, které jsme si ozkoušeli během 
pilotní hodiny se středoškoláky a snažili se 
je posléze vyhodnotit. Navíc jsme ještě na 
konci hodiny uspořádali malou diskusi – 
pozvali jsme dvě slečny z Malajsie, které tu 
studují, a čeští studenti se jich mohli zeptat 
v podstatě na cokoliv, co je zajímalo. 

Už máte nějaké ohlasy ze škol? 
Ozvalo se nám už pár učitelů, kteří si 

vyžádali bližší informace. A také jsme udě-
lali jednu zajímavou zkušenost. Pilotní 
hodina měla původně proběhnout v jedné 
škole, ta měla pouze zapůjčit prostory, 
neměli se do toho ani zapojit jejich studenti. 
Rozběhla se však organizovaná kampaň, na 
jedněch xenofobně zaměřených stránkách 
(czdl.cz) se objevil konkrétní text protest-
ního e-mailu a adresy, na něž má být zaslán, 
a škola nakonec den předem akci odvolala, 
a my jsme museli na poslední chvíli hledat 
náhradní prostory. Ráda bych zdůraznila, že ➤

➤

Studenti během pilotní hodiny

téma

Ijar 5774

➤

5

Muslimové očima českých 
školáků – co projekt 
nabízí: 
•  informační brožurku o islámu
•  devadesátiminutový základní 

program pro školy (didaktické hry 
zaměřené na znalosti o islámu, 
stereotypy a kritické čtení)

•  další možné aktivity: beseda 
s muslimy, umělecké workshopy

•  na webu je dále možné najít řadu 
textů nejen k dějinám islámu, ale 
i k aktuálním otázkám – např. 
muslimové v Evropské unii a v ČR, 
zahalování žen, džihád, terorismus, 
muslimové v médiích

Více informací i kontakty najdete 
na adrese www.muslimove.cz
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iniciativa nevzešla od rodičů studentů z této 
školy, ale proti akci protestovali lidé, kteří 
neznají ani školu ani nás, a jen si přečetli 
výzvu na internetu.  

Jak se školy k nabídce dostanou?
Budeme rozesílat letáčky poštou. 

A po pravdě řečeno budeme zřejmě přede-
vším využívat i osobní kontakty. Když 
jsme dělali dotazníkový výzkum, obeslali 
jsme nejprve zcela náhodné školy, a reakce 
byla nulová. Což docela chápu; školy 
dostávají spoustu různých nabídek, a toto 
je navíc téma, které může někdo považovat 
za kontroverzní. Takže jsme potom využili 
svých známých, spolužáků, kteří oslovili 
své bývalé učitele na střední školách. 
A podobně si myslíme, že to bude z počátku 
fungovat i s projektem – na základě osob-
ních doporučení. 

Jakou reakci byste považovali 
za úspěch?

Kdyby nabídku do konce školního roku 
využilo pět až deset škol, považovala bych to 
za obrovský úspěch. Když budou třeba tři, 
budeme také rádi. Když si škola zadá projekt 
do vyhledávače, vyjedou naše stránky, pak 
možná jeden dva seriózní články, a pak už ty 
blogy a fóra, která mohou mnohé odradit. 

Na webu také zmiňuje, 
že připravujete akce pro širokou 
veřejnost, kde se lidé budou moct 
setkávat s muslimy. Máte už něco 
konkrétního? 

Měla jsem představu, že bychom udělali 
třeba piknik. Když jsme fotili ilustrační 
fotky k projektu, tak se toho focení účastnili 
muslimky a nemuslimky, a potom jsme si 
právě udělali takový piknik, který byl pro 
české studentky, myslím, úplně nejpřínos-
nější, mohly se zcela neformálně zeptat na 
cokoliv. Něco takového jsem si představo-
vala. Většina Čechů, už s ohledem na to, jak 
málo muslimů zde žije, prostě žádného mus-
lima osobně nezná, a tak jsme jim chtěli dát 
možnost k neformálnímu setkání. 

Jak si představujete, s ohledem na 
poměrně rozšířené obavy z islámu, 
že byste lidi oslovili a přesvědčili? 

To bude asi opravdu problém. V době, 
kdy jsem tuto informaci psala, jsem ještě 
neměla osobní zkušenost s reakcemi lidí, 
ještě jsme neměla tu „krásnou“ složku se sto 
dvaceti e-maily. Tudíž jsem byla mnohem 
optimističtější, než jsem dnes. Dnes si mys-
lím, že by se to dalo realizovat snad pro 
nějakou omezenou skupinu, třeba studentů, 
nikoliv úplně pro veřejnost. A také by se asi 
informace musela rozšířit nějak přirozeně. 
Pokud dám plakátek na Facebook nebo 
do časopisu pro maminky, tak to vyvolá 
lavinu negativních reakcí. A vlastně bych se 
i trochu bála účastníky takové akce vystavit 

riziku, že se stanou terčem nějakého protestu 
lidí, kteří bojují proti všemu islámskému. 

Kromě toho bychom třeba rádi pořádali 
přednášky pro veřejnost. Nicméně myslím, 
že se nyní zaměříme hlavně na školy, a na 
širší veřejnost bychom se zaměřili až poté, 
co se projekt etabluje.

Odvoláváte se na spolupráci 
s odborníky, jejichž přednášky 
můžete zprostředkovat, a kteří 
také odborně posuzují vámi publi-
kované texty. Můžete uvést nějaká 
konkrétní jména? 

Tak spolupracujeme nejvíc asi s dokto-
rem Bronislavem Ostřanským, což je 
výzkumný pracovník Orientálního ústavu. 
Dále je to třeba doktor Martin Klapetek 
z Teologické fakulty Jihočeské univerzity. 
Texty nám také kontroloval doktor Pavel 
Ťupek z Ústavu blízkého východu a Afriky 
Filozofické fakulty, doktor Ondřej Beránek, 
současný ředitel Orientálního ústavu. 
A samozřejmě profesor Kropáček, bez nějž 
se asi v Čechách neobejde nic, co se týká 
islámu. Spolupráce se všemi těmito odbor-
níky pro nás byla velmi přínosná. Nejen že 
nás upozornili na drobné faktické chyby, ale 
třeba i na to, že jim nějaká formulace nepři-
padá úplně šťastná či objektivní. 

Říkala jste, že celá myšlenka 
vlastně vznikla proto, že vás 
nebavilo jen to negativní, že jste 
chtěli bojovat s předsudky 
a stereotypy. Přitom samozřejmě 
v textech na vašem webu se musíte 
negativními stereotypy zabývat – 
píšete o terorismu, postavení žen 
apod. Co byste uvedla jako 
pozitivní příklad? Co se třeba vám 
osobně na islámu či muslimech líbí, 
co stojí za to vyzdvihnout?

Minimálně ze své zkušenosti – navštívila 
jsem mnoho muslimských zemí, převážně 
asijských, tak ač je to možná ohrané, tak 

bych vyzdvihla vztah k lidem, k cestovate-
lům, pohostinnost. Přesně takovou, o jaké 
píše profesor Kropáček a o níž jsem moc 
nevěřila, že to může skutečně existovat. Lidé 
jsou tam k vám milí, protože chtějí pozitivně 
prezentovat sebe a svoji kulturu. Samo-
zřejmě zase nejsou všichni muslimové stejní. 

Nicméně mnozí si uvědomují, že si o nich 
lidé myslí leccos negativního, a oni se právě 
proto snaží být vstřícní a dokázat, že nejsou 
takoví, jak si o nich lidé myslí. Setkala jsem 
se s tím i v souvislosti s naším projektem. 
Když jsem si stěžovala, jak je to těžké, 
s jakými negativními reakcemi se setká-
váme, tak mi někteří muslimové říkali: Ale 
vždyť děláš dobrou věc, tak jim ukaž, že jsi 
dobrá, odpověz jim slušně a mile, a oni pak 
nebudou vědět, co na to říct. Tak jsem to 
začala dělat, a skutečně. Pokud jsem někomu 
jako odpověď na nenávistný e-mail napsala: 
„Děkuji za váš zájem o projekt a pevně dou-
fám, že rozšíří vaše obzory,“ tak mi nikdy 
nepřišla žádná odpověď. Tedy snad tento 
pozitivní přístup. A pak samozřejmě, to je 
také známé, vztah k rodině.

Muslimská komunita v Čechách je 
poměrně malá. S kým se vy osobně 
nejvíce setkáváte a kolik asi celkem 
u nás žije muslimů? A jak jsou mezi 
nimi zastoupeni čeští konvertité? 

V rámci svého studia jsem dělala výzkum 
o českých konvertitkách, těch bylo asi dva-
cet. Z rodilých muslimů tu znám lidi z Jeru-
zaléma a pak malajské studentky. Těch je tu 
asi čtyřicet. Malajská vláda jim platí studium 
medicíny u nás, protože ho považuje za kva-
litnější. Až dostudují a vrátí se domů, budou 
pak na oplátku pracovat v nemocnicích na 
místech, která jim stát určí. Obecně se spíše 
setkávám se ženami, muslimkami. 

Pokud jde o statistiky u muslimů, kteří 
v ČR žijí, tak podle posledního sčítání lidu 
je tu 3385 muslimů. Ale ne všichni se 
k tomuto vyznání při sčítání hlásí. Takže ➤

6 Květen 2014

➤

Zahalování muslimek je častým tématem k diskusi, i v rámci projektu Muslimové očima českých školáků

Maskil_kveten_2014_5.indd   6 26.5.14   13:21



reálný počet je asi někde mezi deseti a dva-
ceti tisíci. To, že ne všichni uvedou islám 
jako svoje náboženství, podle mě také sou-
visí s negativními náladami vůči islámu. 
V rámci jednoho semináře jsem dělala 
takový minivýzkum. Do několika českých 
firem jsme rozeslali životopis s žádostí 
o zaměstnání. Životopisy byly ve všech 
případech naprosto totožné, jen k některým 
jsme připojili fotografii ženy v šátku, 
hidžábu, a k jiným bez něj. Poslali jsme 
každý z nich 33 firmám. Na ten, kde byla 
žena bez šátku, jsme dostali šest pozvání na 
pohovor, na ten se šátkem ani jedno. Navíc 
jsme se pak dozvěděli, že v jedné firmě to 
potom kolovalo jako dobrý vtip – podí-
vejte, kdo tady žádá o práci. Také jsem 
víckrát zažila, když jdu po ulici s muslim-
kou, že na ni někteří cosi pokřikují. Zní to 
asi hrozně, ale mám pocit, že zatímco třeba 
Židé jsou, vzhledem k událostem 20. sto-
letí, přece jenom svým způsobem chráněni 
a veřejně je napadat, třeba i verbálně, si 
dovolí skutečně jen ta nejhorší spodina, tak 
nadávat na muslimy je obecně společností 
tolerováno. 

Čím myslíte, že může být téma 
tohoto projektu zajímavé pro čte-
náře židovského časopisu či pro 
Židy obecně?

Určitě to, co se my v rámci našeho pro-
jektu snažíme ukázat, totiž že nejsou všichni 
v rámci jednoho náboženství stejní. Sama 
mám částečně židovský původ a příbuzné 
v Izraeli a vím, že tam je rovněž určitý stere-
otypní pohled, a že tedy pro Židy může být 
přínosné uvědomit si, že ne každý muslim je 
Palestinec s kamenem či něčím horším 
v ruce. Za prvé samozřejmě Palestinci tvoří 
v celkovém počtu muslimů na světě jen 
zanedbatelnou skupinu a ani v okolních 
zemích není tolik muslimů jako v těch vzdá-
lenějších asijských zemích, které proti 
Židům vcelku nic nemají a nevědí, proč by 
mít měli. A že tedy těch nepřátelsky naladě-
ných muslimů je jen malá menšina. Sice 
menšina, která upoutá spoustu pozornosti, 
ale pořád menšina. A Žid, který se vyzná 
v židovské komunitě, přece dobře ví, že 
nejsou všichni Židé stejní. A je dobré si uvě-
domit, že tedy určitě ani muslimové nejsou 
všichni stejní. Zajímavým styčným bodem je 
také třeba srovnání předválečných antisemit-
ských karikatur s některými dnešními kari-
katurami, které zobrazují muslimy. Židé 
i muslimové na nich vypadají naprosto 
stejně – nosatí, fousatí. A připisují se jim 
i podobné vlastnosti a atributy – podivné 
rituály, krvelačnost… 

Děkujeme za rozhovor a přejeme 
vašemu projektu úspěch.

◗ Ptali se: Šachar Elis, Kateřina Weberová
Foto: archív projektu

V rámci příprav projektu Muslimové 
očima českých dětí (viz rozhovor na 
str. 4–5) byl realizován dotazníkový 
průzkum na jedenácti gymnáziích, 
jehož cílem bylo zjistit, odkud stu-
denti čerpají informace o islámu, co 
o něm vědí a jaké mají představy 
o muslimech. Na třech jednodu-
chých otázkách si nejprve můžete 
vyzkoušet, jak jste na tom vy. 

1)  Největší muslimskou zemí (respektive 
zemí s největším počtem muslimů) je: 
a. Saudská Arábie
b. Egypt
c. Bangladéš 
d. Indonésie

2) Procento Arabů mezi muslimy je: 
a. 25 %
b. 50 %
c. 75 %
d. 90 %

3)  Jaký mají muslimové postoj k Ježíšovi 
a Marii:
a. neuznávají 
b. uznávají pouze Ježíše
c. uznávají Ježíše i Marii

Jak je to správně a jak dopadli 
středoškoláci? Celkem jich odpoví-
dalo 789, a toto jsou výsledky:

Nejlidnatější muslimskou zemí je Indo-
nésie (s více než 200 milióny muslimů), což 
vědělo či tipovalo jen necelých 14 % stu-
dentů. Téměř 70 % respondentů naproti 
tomu zvolilo Saudskou Arábii (s mnohoná-
sobně menším počtem zhruba 25 miliónů).

Arabů je mezi muslimy asi 25 %, což 
správně odhadlo jen něco málo přes 11 % 
studentů. Většina (přes 38 %) se domnívala, 
že jich je 75 %, kolem 15 % respondentů si 
dokonce myslí, že jich je 90 %.

Je tedy zřejmé, že většina dotazovaných 
studentů představuje za typického předsta-
vitele islámu Araba a „hlavní zemí“ muslim-
ského světa je pro ně Saudská Arábie, ačko-
liv ve skutečnosti je islám nejrozšířenější 
v nearabských asijských zemích.

U třetí otázky se téměř 42 % studentů 
domnívalo, že islám neuznává ani Ježíše 
ani Marii, dalších zhruba 38 % připustilo, 

že islám uznává pouze Ježíše. Správnou 
odpověď, že své místo mají v islámu oba 
(tedy i žena – Marie), trefilo jen 20,5 % 
respondentů.

A jak to bylo se získáváním infor-
mací a představami o muslimech?

Hlavním zdrojem informací jsou média – 
jako svůj zdroj je uvedlo 688 studentů. Na 
druhém místě byla škola, kterou jmenovalo 
557 studentů. Další zdroje (rodina, přátelé, 
odborná literatura) již uvedlo výrazně méně 
než 200 respondentů.

Výuku o islámu na školách považuje 
za důležitou 77,3 % studentů. Ovšem pouze 
polovina z nich uvádí, že se jejich škola této 
výuce také věnuje. 

Pokud jde o osobní zkušenost, zhruba 
46 % studentů uvedlo, že nemají vůbec žád-
nou, ale rádi by ji měli. Naopak těch, kteří ji 
nemají a ani o ni nestojí, bylo něco kolem 
17 %. Téměř 22 % studentů navštívilo někte-
rou muslimskou zemi a jen necelých 15 % 
má muslimského kamaráda.

U obrázků těchto tří žen 
měli studenti jednak napsat, 
zda danou ženu považují 
za muslimku, jednak měli 
uvést, jaké u ní předpokládají 
dosažené vzdělání a rodinný 

stav (respektive počet dětí), 
a nakonec zda by tuto ženu 
chtěli mít za sousedku.

U první otázky se asi 
příliš nepozastavíme nad 
tím, že zahalená žena je 
považována za muslimku, 
zatímco u ženy nezahalené 
si téměř polovina studentů 
není jista, a z těch zbývají-
cích ji více než polovina 
za muslimku nepovažuje. 
Mnohem zajímavější jsou 

další dvě otázky, kde se ukazuje, že čím je 
žena zahalenější, tím nižší vzdělání a naopak 
vyšší počet dětí u ní studenti předpokládají. 
Zatímco u nezahalené ženy odhaduje téměř 
sedm set studentů, že se jedná o vysokoškol-
sky vzdělanou ženu, ženě na třetím obrázku 
stejné vzdělání přisuzuje jen 57 studentů. 
A naopak téměř polovina respondentů se 
domnívá, že tato žena nemá vzdělání vůbec 
žádné (tedy ani základní školu). Pokud jde 
o rodinný stav, první ženu většina studentů 
považuje za svobodnou, druhé přidělují nej-
častěji dvě děti a třetí ženě už šest dětí. 

První ženu by si za sousedku přálo téměř 
300 studentů, druhou jen 115 a třetí pou-
hých 45.

◗ red

Muslimové očima českých školáků
průzkum na českých gymnáziích

téma

Ijar 5774

➤

7

ani Marii, dalších zhruba 38 % připustilo, 

mě
zda
za 
uvé
dos

s
a
ch

př
tím
po
za
si 
ne
cíc
za
M

Maskil_kveten_2014_5.indd   7 26.5.14   13:21



Izrael
Po neklidné plavbě přes Černé moře, 

Dardanely a Bospor, jsme 22. června 1949 
přistáli v Haifě. Pohled na horu Karmel, 
město rozprostřené na jejím úbočí a přístav 
byl úchvatný. Když jsem se po příjezdu 
registroval jako nový přistěhovalec, rozhodl 
jsem se vzdát svého původního jména Fritz 
(nebo česky Bedřich) a přijmout jméno 
nové – Jakov, po mém dědečkovi.

Všichni členové Ha-šomer ha-ca´ir, kteří 
přijeli s námi a patřili ke skupině již v Čes-
koslovensku, byli rovnou odvezeni na 
náklaďácích do kibucu Merchavija v Jiz-
re´elském údolí, poblíž Afuly. Já a ještě 
jeden Slovák, kteří jsme se k nim připojili až 
později, jsme si mohli vybrat, ve kterém 
kibucu se chceme usadit. Merchavija byl 
velmi levicový kibuc a já jsem se rozhodl 
poohlédnout se po nějakém liberálnějším 
místě. Spolu s mým slovenským souputní-
kem Cvi Kalinou jsme navštívili asi tři různé 
osady a nakonec jsme se rozhodli zůstat 
v kibucu Ha-ogen, který leží mezi Netanjou 
a Chaderou v šaronské oblasti. Byl založen 
na konci Války za nezávislost v roce 1948 
lidmi z Čech, Slovenska a Maďarska, kteří 
přežili holocaust, a z nichž mnozí byli cestou 
do Izraele zadrženi v britských internačních 
táborech na Kypru.

Kibuc
Do kibucu jsme dorazili po vlastních, já 

jsem vedl své švédské kolo naložené kufry, 
a rovnou jsme se vydali ke stodole, kde se 
dala sehnat studená voda k pití. Tam jsme se 
setkali s několika dětmi zhruba našeho věku, 
které nedávno přišly z Československa 
a Maďarska. Hned jsem se jich zeptal, jestli 
jsou místní kibucníci zarytí komunisté. 
Řekli, že ne, a tak jsme rozhodli tu zůstat. 
Valné shromáždění kibucu nás potom ofici-
álně přijalo za členy. Později jsem se dozvě-
děl, že v doporučujícím dopise, který jsme 
s sebou přinesli, stálo, že jsme nebyli pře-
dem důkladně proškoleni v sionistickém 
hnutí, a že bude tedy nutné nás převychovat.

Hlavním zdrojem příjmů bylo v té době 
zemědělství. Melouny Ha-ogen byly naším 
nejsladším a nejznámějším vývozním artik-
lem. Později tu vznikla také továrna na 
plasty.

Všechny nové děti bydlely ve stanech, 
vybavených jenom postelemi a policemi 
na uskladnění věcí. Náš denní program začí-
nal ve čtyři hodiny ráno skromnou snídaní, 
která se podávala v prostorné jídelně, a sklá-
dala se ze sladkého čaje a chleba s margarí-
nem a džemem. Někdy jsme také dostali 

malá vejce, dovážená z Polska. Ta bylo často 
několik týdnů stará a po rozbití smrděla jako 
sirovodík. Ale stejně jsme je snědli. Po sní-
dani jsme šli pracovat na pole, kde jsme 
vytrhávali plevel. Kolem jedenácté hodiny 
jsme měli krátkou pauzu na kávu nebo čaj 
a potom v poledne oběd. Po obědě, v době, 
kdy byl největší žár, jsme měli přestávku, 
během níž jsme chodili na hodiny hebrej-
štiny. Většina z nás hebrejsky neuměla, 
a vzhledem k tomu, že většina členů kibucu 
mezi sebou mluvila svým mateřským jazy-
kem – tedy česky nebo maďarsky, učili jsme 
se pomalu. V několika následujících hodi-
nách jsme byli vystaveni „politickému ško-
lení“, aby z nás vykořenili naše kapitalis-
tické myšlení a naučili nás socialistickému 

způsobu života. Zakladatelé kibucu vesměs 
odešli z Evropy, ze svých původních zemí, 
ještě před nástupem komunistických režimů, 
a neměli tudíž ponětí, jak vypadá komunis-
mus v reálu. Pro mě bylo velmi těžké pocho-
pit, proč tito mladí idealisté, kteří unikli 
holocaustu, chtějí vyměnit nacismus za jinou 
formu tyranie. Snažil jsem se situaci v zemi, 
z níž jsem právě po komunistickém převratu 
uprchl, vysvětlovat při práci na poli jak 
dětem, tak starším kibucníkům1. Potom si 
mě zavolali do sekretariátu kibucu, a nabídli 
mi práci na odloučenějším místě, v dílně 
u garáže, kde jsem jim nemohl kazit jejich 
levičáckou propagandu. Všichni mi záviděli, 
že jsem se od těžké zemědělské práce dostal 

1 Několik dětí se, v důsledku socialistické 
indoktrinace, jíž byly vystaveny, a také ze stesku 
po domově, rozhodlo později vrátit zpátky 
do střední Evropy. Po procesu s Rudolfem 
Slánským v Československu a po maďarském 
povstání na počátku 50. let, postihla izraelské 
levicové hnutí, jehož základnou byly kibucy, vážná 
ideologická krize. Hnutí se potom distancovalo 
od ortodoxního komunismu.  

k práci mechanika, v chladnější dílně. Dostá-
val jsem pak individuální ideologické ško-
lení, které na mě mělo ovšem přesně opačný 
efekt než si moji učitelé přáli. Satisfakce se 
mi dostalo při mí návštěvě kibucu o mnoho 
let později, když mnozí z jeho členů uznali, 
že jsem měl tehdy pravdu. 

Jednoho dne jsem dostal telegram 
od otcova dobrého přítele, profesora 
Gruschky, který byl vedoucím katedry soci-
ální medicíny Hebrejské univerzity. V tele-
gramu s datem 15. 7. 1949 stálo: „Tvůj otec 
dostal výjezdní povolení. Mazal tov!“. 
Nemohl jsem té skvělé zprávě ani uvěřit, ale 
později mi přišel další telegram od mých 
rodičů, kde se psalo, že „teta přijede toho 
a toho dne do Haify lodí Acma´ut z italského 
Bari“. Vzhledem k tomu, že teta Ida žila 
v Americe, pochopil jsem skrytý význam 
této zprávy. 

V den očekávaného příjezdu mých rodičů 
a sestry jsem se brzy ráno vydal do Haify. 
Loď přirazila k molu, na které se ale nesmělo 
bez speciální propustky. Trpělivě jsem 
vyčkával, a když se nikdo nedíval, přelezl 
jsem vysoký plot a běžel k lodi. Ptal jsem se 
lidí, kteří se mačkali u lodního zábradlí, 
jestli někdo znal nebo viděl Adlerovic 
rodinu. Konečně se rodiče a sestra k mé 
obrovské radosti objevili! 

Po obvyklých vstupních procedurách 
byla moje rodina na pár dní odeslána 
do absorpčního centra (Bejt olim) poblíž 
Haify. Od našich jsem se dozvěděl, že 
vytoužené výjezdní povolení nakonec zís-
kali díky jednomu z otcových pacientů 
z Žárů, který byl vysoce postaveným komu-
nistickým funkcionářem. Otec mu řekl, že já 
jsem již v Izraeli, a jestli zbytek rodiny 
nedostane povolení vycestovat, pokusí se 
utéct ilegálně.

Profesor Gruschka zatím zařídil pro otce 
dočasnou práce v plicním sanatoriu Bejt 
Lowenstein v Raananě, malé vesnici poblíž 
Kfar Saba, asi 30 kilometrů na sever od Tel 
Avivu. Sestra se přistěhovala za mnou 
do kibucu Ha-ogen a matka se ubytovala 
u přátel v sousedním kibucu Giv´at Chajim. 
Pracovala tam v zemědělství a moc se jí to 
líbilo. Po několika měsících nám přidělili 
malý byt (30 m2) v dřevěné prefabrikované 
buňce. V bytě byly dva pokoje, sprcha a toa-
leta. Tyto buňky se stavěly pro nové přistě-
hovalce v Magdielu, vesničce poblíž Rama-
tajim. V buňce bylo v létě horko a v zimě 
zima, neměli jsme tam žádné topení. Kolem 
buňky byla malá zahrádka, na které maminka 
pěstovala čerstvou zeleninu, která byla 
v oněch skromných časech nedostatkovým 

V Magdielu si dnes můžete prohlédnout repliku buňky 
z počátků státu. V takové bydleli po příchodu do 
Izraele i Adlerovi.

VZPOMÍNKY JAKOVA ADLERA
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zbožím. Z kibucu jsme se tam přestěhovali 
i já se sestrou, a tak byla celá rodina po více 
než roce zase pohromadě. 

Střední škola
V Magdielu jsme zůstali asi rok. Potom 

byl otec jmenován hlavním lékařem větší 
plicní nemocnice v Raananě. Šlo o nové 
zařízení, kde byla hospitalizována asi stovka 

pacientů s tuberkulózou2. Přestěhovali jsme 
se do jednoho z malých bytů, které nemoc-
nice poskytovala svým lékařům.  

Během doby, co jsme bydleli v Magdielu 
a později v Raananě, jsme se sestrou navště-
vovali střední školu Berla Katznelsona 
v Kfar Saba, jejímž zřizovatelem byly 
odbory. Já jsem nastoupil do sedmého roč-
níku a sestra do pátého. Byl jsem překvapen, 
jak neformální tu byli vztahy mezi učiteli 
a studenty. Když učitel vstoupil do třídy, 
studenti nevstávali a oslovovali učitele vlast-
ními jmény. Disciplína byla oproti mým 
předchozím školám velmi uvolněná.

Studium však pro nás bylo velmi obtížné, 
protože jsme moc neuměli hebrejsky 
a museli jsme chodit na soukromé doučování 
k naší učitelce literatury Pnině. Všechna 
nová slova jsem si zapisoval do malého 
sešitku a během školních přestávek se mi je 
spolužáci snažili anglicky vysvětlit. (Což byl 
někdy problém, protože jejich angličtina 
byla velmi chabá.) Nedocenitelnou pomoc 

2 V 50. letech přicházelo do Izraele mnoho 
přistěhovalců, kteří si tuberkulózu přinesli z kon-
centračních táborů. Můj otec inicioval celostátní 
očkovací kampaň, která byla zásadní pro boj 
s touto chorobou a jejím šířením. 

mi poskytl Reuben Steinhardt, který se stal 
mým nejlepším přítelem, a jeho matka. Žili 
v zemědělské osadě Ramot ha-šavim, kterou 
založili na počátku třicátých let přistěhovalci 
z Německa, kteří neměli před příchodem 
do země vůbec žádné zkušenosti se zeměděl-
stvím. (Reubenův otec, statný muž, prodával 
dříve v Norimberku parfémy.) V Ramot 
ha-šavim vybudovali kuřecí farmu a jejich 

vejce se stala jedním z nejpopulárnějších 
zemědělských produktů v zemi.

Během pesachových prázdnin v roce 
1950 se všichni studenti středních škol 
z šaronské oblasti zúčastnili výletu po 
východním Negevu. Výlet organizovala 
polovojenská mládežnická organizace Gad-
na, pod záštitou Ministerstva školství. Výletu 
se zúčastnilo více než tisíc studentů a dopro-
vázeli nás instruktoři Gadny, vesměs vojáci. 
Nákladní auta nás odvezla na místo nad 
západním břehem Mrtvého moře, asi deset 
kilometrů od úpatí Masady. Odtud jsme 
pokračovali pěšky. Slunce žhnulo a naši 
instruktoři brzy zjistili, že nádrže s vodou, 
které byly po cestě, jsou vyschlé. Většina 
studentů už vypila vodu, kterou měla s sebou 
v láhvích, a brzy byli dehydrovaní. Já jsem si 
vodu šetřil na výstup na Masadu. Také jsem 
měl starou britskou tropickou přilbu a tak 
jsem horko snášel o něco lépe. Během dlou-
hého a obtížného sestupu (tak zvanou Hadí 
stezkou) z Masady už byl nedostatek vody 
skutečně akutní a někteří studenti začali 
omdlívat. Nechali jsme je u cesty a instruk-
toři jim slíbili, že pro ně brzy přijdou 
záchranné týmy s vodou. (Jednu studentku 
transportovali letecky do nemocnice, kde 
později zemřela.) Nejbližším vodním zdro-

jem byl pramen Um Bareq (dnes Ejn Bokek) 
asi deset kilometrů na jih. Ani nevím, jak 
jsem tu vzdálenost ušel, jen si vzpomínám, 
že jsem se opíral o pušku jednoho z našich 
instruktorů, který už sám nedokázal v cestě 
pokračovat. Když jsme konečně dorazili 
k prameni, strčil jsem do vody celou hlavu 
a vypil najednou tolik vody, jako nikdy 
v životě.

Po roce intenzivního studia se mi poda-
řilo složit maturitní zkoušku, dokonce jsem 
zvládnul i závěrečnou zkoušku z Bible. Mé 
odpovědi byly asi velmi neortodoxní (vzhle-
dem k mým nedostatečným znalostem) 
a na mém diplomu byla připsána poznámka: 
„originální a unikátní interpretace Bible“.

Povinná vojenská služba
V létě 1950 nastoupil celý náš ročník 

dvouapůlletou povinnou vojenskou službu. 
Byli jsme přiděleni do Sarafandu – velkého 
tábora poblíž Ramly, který vybudovala 
během druhé světové války britská armáda. 
Vojáci základní služby bydleli v kasárnách 
a domů jezdili většinou jednou za dva týdny. 
Vojáci z povolání žili v oddělené části 
základny i se svými rodinami. Uprostřed 
byly obchody, kavárny a kina, kde se večer 
scházeli vojáci.

Základní výcvik probíhal v táboře číslo 
čtyři. Budíček byl ve čtyři hodiny, následo-
vala ranní hygiena a stlaní postelí (což byly 
dřevěné pryčny se slaměnými matracemi 
a vojenskými dekami). Ty musely být podle 
britské armádní tradice ustlány tak, že 
všechno muselo být na všech postelích srov-
náno stejně. Natáhli jsme provaz z jednoho 
konce místnosti na druhý, abychom postele 
zarovnali přesně. Pokud se nám je nepoda-
řilo ustlat dokonale, čekalo nás pak v noci 
několik cvičných nástupů. Disciplína byla 
přísná, a když vstoupil náš velitel, všichni 
jsme okamžitě stáli v pozoru. Setkání s veli-
telem tábora nadrotmistrem Nadlerem bylo 
vždy traumatickým zážitkem. Tento čtyřicát-
ník nosil veliký, zakroucený knír, krátké 
kalhoty, tlusté podkolenky a nablýskané 
černé boty. Na ramenou se mu blýskaly zlaté 
výložky a vždy nosil černou hůl se zlatou 
rukojetí. Museli jsme si stoupnout do pozoru, 
kdykoliv kolem nás prošel. Jednou, když 
jsme stáli ve frontě na jídlo, někdo nestál 
přesně v zákrytu a všichni jsme se za trest 
museli plazit drenážní rourou u vchodu 
do jídelny. A pochopitelně než jsme si pak 
mohli konečně dojít pro jídlo, museli jsme 
nejdřív běžet na ubikace, umýt se a kom-
pletně převléknout.

Na cvičišti jsme dělali pochodová cvičení 
a stávali celé hodiny na rozpáleném slunci, 
s puškami v rukách. Velmi často někdo 
omdlel. Pak zůstal ležet na zemi až do konce 
cvičení. Později nás čekal výcvik v terénu, 
v pustých horách severně od tábora, blízko 
hranice s Jordánskem. Spali jsme po dvoji-
cích na kamenité zemi v jednoduchých sta-

vzpomínky

Ijar 5774

➤

➤

9

Jeden z izraelských táborů pro nové přistěhovalce v roce 1950. Jakov Adler se během své vojenské služby setká-
val hlavně s imigranty ze severní Afriky.
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nech z celty, kompletně obutí a oblečení. 
Naši instruktoři nás budívali uprostřed noci 
tak, že nám hodili do stanu světlici. Náhlý 
výbuch a oslepující světlo donutily jednoho 
z vojáků k bezhlavému úprku, který skončil 
v pichlavém keři kaktusu zvaného sabra. 
Výcvik pokračoval ráno, celý den a znovu 
do noci. Stále jsme s sebou nosili batoh se 
dvěma kanystry vody. Litr na den nám musel 
vystačit na mytí a druhý litr na pití. Několik 
vojáků z našeho družstva postihly vážné 
srdeční problémy, s nimiž museli být hospi-
talizováni3. Po ukončení šestitýdenního zá -
kladního výcviku jsme byli převeleni k růz-
ným jednotkám. Požádal jsem o přidělení 
k dělostřelectvu, protože jsem si myslel, že 
odtud se snáz dostanu do důstojnického 
kurzu. Poslali mě k 402. dělostřeleckému 
bataliónu na základnu Džalama u Haify. Asi 
jsem tu udělal dojem svojí disciplinovaností 
a pořádkumilovností, a tak mě udělali stráž-
ným u vstupu na základnu. Jiní byli přiděleni 
třeba k úklidové četě nebo na pomocné práce 
v kuchyni, takže moje zařazení nebylo vůbec 
špatné.

A zřejmě jsem se osvědčil, protože poz-
ději mě ustanovili správcem táborového 
vězení. V padesátých letech přišlo do Izraele 
mnoho Židů ze severní Afriky, Persie 
a Iráku. Mnozí z nich byli velmi chudí 
a nevzdělaní a západní zvyky a civilizace 
jim byly cizí. Ti, kteří byli rovnou odvedeni 
do armády, přišli do naprosto neznámého 
prostředí, což vyvolávalo řadu disciplinár-
ních problémů. A tak se mnozí z těchto 
vojáků dostali do vězení. Byl jsem přísný, 
ale s vojáky ve vězení jsem si dobře rozu-
měl. Jednoho dne byl jeden z vězňů poslán, 
v doprovodu stráže, na lékařské vyšetření 
do Haify. Vězni se podařilo přesvědčit stráž-
ného, aby si nejprve zašli do nevěstince 
a teprve potom k lékaři. Strážný vešel 
do pokoje prostitutky jako první a vězně 
nechal přede dveřmi, i se svojí pistolí. Vězeň 
se pak sebral a i se zbraní se sám vrátil 
na základnu. Když se pak vrátil i nešťastný 
strážný, poslali ho rovnou do cely a původ-
ního vězně ustanovili pro změnu jeho stráž-
ným! Po tříměsíční kariéře žalářníka jsem 
byl povolán do důstojnické školy v Binja-
mině. Kurz začal v zimě roku 1951, která se 
do historie zapsala jako jedna z nejstudeněj-
ších a nejdeštivějších v izraelských dějinách. 
Neustávající vydatný déšť zaplavil nejen 
naši základnu, ale také blízké tábory pro 
nové přistěhovalce. Byli jsme vysláni, aby-

3  Koncem 60. let provedli izraelští vojenští 
lékaři několik výzkumů zaměřených na výkon 
vojáků , kteří nemají dost vody. Teprve poté se 
upustilo od tohoto typu tréninku a vojáci v terénu 
naopak dostávali každých 45 minut rozkaz dát si 
přestávku a vypít láhev vody. Testy také prokáza-
ly, že během horkých dnů a při zvýšené fyzické 
aktivitě může člověk ztratit až dvacet litrů vody 
za den. 

chom jim pomohli s evakuací a záchranou 
toho nepatrného majetku, který měli. Večer 
jsme se vraceli na základnu a spali v mok-
rých, zablácených uniformách.

Jednou jsme se vydali na pochod do polí, 
až jsme došli k řece Chadera, která se rozlila 
do šíře nějakých padesáti metrů. Náš instruk-
tor mi řekl (byl jsem velitelem čety), že 
na druhém břehu je nepřítel. Odpověděl 

jsem: „Žádný problém, vezmeme motorový 
člun a zaútočíme, s podpůrnou palbou.“ Ale 
instruktor bez jediného slova skočil do řeky 
a začal plavat na druhou stranu. Pochopil 
jsem to jako rozkaz a zeptal se svých vojáků, 
jestli umí všichni plavat. Jeden se přiznal, že 
není moc dobrý plavec, ale tvrdil, že zvládne 
řeku přeplavat. Vstoupil do proudu a oka-
mžitě se začal topit. Plaval jsem rychle 
k němu a podařilo se mi ho zachránit. Jeho 
puška se ale utopila. Konečně, po třech těž-
kých a mokrých měsících, jsem se dočkal 
vytoužených výložek poručíka.

Čekalo nás ještě čtyři a půl měsíce dalšího 
důstojnického výcviku v Sarafandu, a poté 
byl každý z nás převelen k nové bojové jed-
notce. Mě poslali na základnu Bilu poblíž 
Rechovot, k 332. minometné jednotce při páté 
dělostřelecké brigádě. Stal jsem se druhým 
důstojníkem baterie C a užíval si zodpověd-
nost i nezávislost, kterou mi nová pozice 
nabízela. Byl jsem přísný a důsledný, ale 
udržoval jsem si dobré vztahy s vojáky i niž-
šími veliteli. Byli to vesměs noví imigranti ze 
severní Afriky – Maroka a Tuniska, a také 
z Íránu a Kurdistánu. Během prvního terén-
ního cvičení, které jsem absolvoval ve funkci 
velícího důstojníka, v severním Negevu, mě 
jednou v noci vzbudil seržant. Zašeptal mi 
do ucha: „Pane, na břehu řeky se v křoví 
skrývá nahý muž s kopím.“ Řekl jsem mu, ať 
jde spát a neotravuje mě s výmysly. Ale za pár 
minut se vrátil se stejnou historkou. Měl jsem 
toho dost a šel jsem se podívat na místo 
onoho údajného zjevení. Nejdřív jsme nevi-
děli nic a já jsem se vrátil do stanu. Ale asi 

po čtvrt hodině na mě najednou seržant vzru-
šeně zavolal: „Pojďte, podívejte se, teď vylezl 
z úkrytu!“ Vyběhl jsem ze stanu a na vlastní 
oči uviděl nahou postavu, která utíkala pryč 
a v ruce měla železnou tyč, která opravdu 
vypadala jako krátké kopí. Když se nám muže 
podařilo chytit, zjistili jsme, že je to jeden 
z našich vojáků, který se zřejmě pomátl. 
Nasadili jsme mu pouta a hlídali ho až 

do rána, kdy jsme ho 
poslali na vyšetření k psy-
chiatrovi. Ten ho nakonec 
osvobodil od další vojen-
ské služby. Když pak 
odjížděl, přišel se se 
mnou rozloučit. Říkal, že 
svého předčasného pro-
puštění lituje, a zval mě 
do své marocké restau-
race v Jaffě.

Po několika měsících 
jsem byl povýšen a stal 
se velitelem baterie C. 
Naším úkolem bylo pat-
rolovat a případně prová-
dět útoky ze zálohy 
podél izraelsko-jordán-
ské hranice v blízkosti 
Kalkílije, strážit úložiště 
zbraní v jeruzalémské 

oblasti a provádět cvičení v jižní a severní 
části země.

Během dvou měsíců, které jsme strávili 
v jeruzalémském koridoru, byl naší základ-
nou Mt. Castel, kde jsou zbytky starobylé 
římské pevnosti, která kontrolovala přístup 
k městu. Tady nás také zastihl listopad 1952, 
kdy zemřel náš první prezident Chaim Weiz-
mann. Přišlo za mnou několik učitelů, kteří 
se v blízké vesnici Castel starali o děti 
nových přistěhovalců. Požádali mě, zda by 
se mohli se svými žáky zúčastnit vojenského 
vzpomínkového aktu, který jsme pořádali, 
stejně jako všechny ostatní jednotky po celé 
zemi. Akt se skládal z malé vojenské pře-
hlídky, stažení vlajky na půl žerdi a vzpo-
mínkového projevu velitele jednotky. Pro-
blémy začaly při stahování vlajky. Zasekla 
se nám na vrcholku žerdi a veškeré pokusy 
o její uvolnění byly marné. Musel jsem 
vyšplhat nahoru a stáhnout ji ručně. Moje řeč 
byla velmi improvizovaná a krátká, protože 
moje vědomosti o životě Chaima Weiz-
manna byly velmi omezené (vždyť jsem 
vlastně sám byl stále ještě nový přistěhova-
lec). Po pietním aktu mě učitelky z mateřské 
školky pozvaly na koláč a horkou čokoládu. 
Jedna z učitelek, štíhlá, vysoká dáma s brý-
lemi, zaujala moji pozornost. Nabídl jsem jí, 
že ji odpoledne odvezu domů, a postupně se 
z nás stali dobří přátelé. Náš vztah se pak 
dále vyvíjel, až jsme se nakonec 19. června 
1955 vzali.

◗ Jakov Adler 
Přeložila Kateřina Weberová 

Foto: Wikipedia, Jewish Agency

➤

David Ben Gurion na návštěvě základny Gadna v Be´er Ora v roce 1957. 
O sedm let dříve absolvoval Jakov Adler s touto mládežnickou organizací, 
která připravuje mladé Izraelce na službu v armádě, náročný studentský výlet 
do Negevu.
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představujeme
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„Jsem ženatý se svojí prací. Mám ji nesmírně rád,“ prozradil hned 
na úvod s úsměvem Ronnie, který má po matce židovské kořeny 
a po otci německé z Čech. 

O své rodině vypráví: „Rodina mojí matky odešla ještě před vzni-
kem Státu Izrael z Ukrajiny do tehdejší Palestiny. Otcova rodina 

pocházela z moravského Slezska, z Troppau (dnešní Opava). Dlouhá 
léta fungovala v Opavě kavárna Niedermeyer, dnes se jmenuje Cafe 
Kramer (www.remark.cz/kramer.html). Podle slov mého dědy Hel-
muta se v kavárně setkávali Češi i Němci. Můj pradědeček Alexander 
nepatřil k sympatizantům nacistického režimu, bojoval v odboji a byl 
vězněný v koncentračním táboře Sachsenhausen. Dědovi Helmutovi 
bylo tehdy jen 12 let. Ještě v Opavě se vyučil fotografem. Po vydání 
Benešových dekretů musela rodina opustit Československo a usadila 
se v Rakousku. Děda Helmut si tu v roce 1957 otevřel první obchod 
s rentgenovým, foto a filmovým materiálem, který se později rozrostl 
na firmu a nakonec na velký koncern.“ Koncern rodina v roce 2004 
úspěšně prodala. Ten pak pod názvem Niedermeyer fungoval ještě 
do roku 2013, přičemž vystřídal několik majitelů. Dnes již jsou 
zavřené filiálky Niedermeyer jen připomínkou nenávratné minulosti.

„Mým vzorem je Franz Kafka, který dokázal rozvinout svůj talent 
bez komerčních ambicí. Na chléb si vydělával úřednickou prací. 
Chci, aby moje fotografie přinášely silné lidské poselství. Nejsem 
nucený fotit, abych se uživil. Jsem na volné noze a mohu si již dnes 
dovolit vybírat takové projekty, které mě zajímají a mají vnitřní lid-
ský rozměr. Vedle fotografování působím také jako galerista, coach 
a pomáhám jiným při vytváření jejich fotografických podkladů.

Čtenářům Maskilu bych rád představil svůj velký projekt, na němž 
jsem pracoval osm let a který jsem nazval Čas, Prostor a Duch. 
S pojmem čas spojuji proměny města Vídeň, kde jsem se narodil, 
mám k němu blízký vztah a v současnosti tu i žiji. Prostor mě spojuje 
s městem Lipsko, kde jsem dva roky působil a snažil se fotograficky 
zachytit estetiku prázdných opuštěných domů a objektů, které tu 
zůstaly jako němí svědkové socialistického Německa. Třetí cyklus 
s názvem Duch jsem věnoval Jeruzalému, městu, kde jsem prožil pět 
let v době mé rané mladosti a kde jsem i maturoval, než jsem se jako 
osmnáctiletý vrátil zpět do Vídně. Fotografie z Jeruzaléma, města, 
kde se setkávají všechna tři abrahamitská náboženství (židovství, 
křesťanství a islám), jsou černobílé a vystihují můj neutrální pohled 
pozorovatele na toto historické město. V přípravě je výstava fotogra-
fií z Jeruzaléma s názvem Jerusalem Spirit v Galerii West 46.

V současnosti pracuji na projektu o matkách, které samy vycho-
vávají své děti. Chci ukázat, jak široké spektrum rakouské společ-
nosti tato skupina představuje. Mám v úmyslu vydat portréty knižně 
a možná i zorganizovat výstavu.“

◗ Ptala se Jana Tchabana-Löwbeer, Vídeň
Foto: Ronnnie Niedermeyer

Výstava Jerusalem Spirit bude probíhat ve dnech 5. až 
17. října v Galerii West 46, Westbahnstrasse 46, 
7. obvod, Vídeň. Galerie je otevřena denně mimo 
neděle od 11 do 18 hodin.
Bližší informace a kontakt na Ronnieho Niedermeyera 
je možné získat na stránce www.rn.co.at

Jedna z jeruzalémských fotografií Ronnieho Niedermeyera.

Jana Tchabana-Löwbeer a její syn Schlomi, který si ve Vídeňském židovském muzeu 
zkouší kipu.

Představujeme:
Ronnie Niedermeyer
Čtenářům Maskilu bych chtěla představit mladého sympatického rakouského fotografa Ronnieho Niedermeyera 
(33), s nimž mě pojí nejen přátelství, ale také spolupráce na projektu věnovaném ženám, které samy, bez partnera, 
vychovávají děti. Na jeden z portrétů jsem se nechala vyfotit se svým synem Šlomem (Schlomo).
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Couchsurfing, Izraelci a já

Na Couchsurfingu se může zaregistrovat 
kdokoli, komu už bylo osmnáct let. Každý 
registrovaný člen neboli couchsurfer má 
svůj profil. Součástí profilu jsou i obdržené 
reference.

A jak lze Couchsurfing konkrétně využí-
vat? Můžete nabízet krátkodobé ubytování 
zdarma u sebe doma pro couchsurfery – ces-
tovatele. Rozhodně nemusíte ubytovat kaž-
dého, kdo se na vás obrátí. Když cestujete, 
můžete naopak požádat o ubytování místní 
couchsurfery, kteří ho nabízejí. Couchsur-
fing můžete na cestách využívat i v případě, 
že sami ubytování nenabízíte. Ani nejste 
povinni poskytnout ubytování vašemu 
couchsurfingovému hostiteli, když následně 
navštíví vaše město.

Co se týče dalších možností využití 
Couchsurfingu, v mnoha větších městech 
organizují místní couchsurfeři různé aktivity, 
např. společná posezení v hospodě, výlety 
nebo procvičování cizích jazyků. Těchto 
aktivit se mohou spolu s místními účastnit 
i couchsurfeři odjinud, kteří v daném městě 
zrovna pobývají. Můžete si také domluvit 
setkání s konkrétními couchsurfery a něco 
s nimi společně podniknout.

U mě bylo zatím ubytováno 25 couchsur-
ferů a sedmkrát jsem využila ubytování přes 
Couchsurfing na svých cestách. Docela 
dlouho jsem ubytovávala jen holky, protože 
představa cizího muže v mém bytě mi nebyla 
úplně příjemná. Ale potom jsem ubytovala 
i několik kluků a byla to pěkná setkání. Roz-
hodla jsem se, že budu svým hostům věřit 
a vždycky jsem jim dala klíče od svého bytu. 
Žádný z nich moji důvěru nezklamal.

Couchsurfing je u mě od začátku tak tro-
chu spojen s Izraelem, protože jsem o něm 
poprvé slyšela od svého izraelského kama-
ráda Sariga, světoběžníka, který jej hodně 
využíval při cestování stopem napříč Kana-
dou. A potom jsem díky Couchsurfingu 
poznala několik dalších Izraelců. Následující 
řádky jsou o setkáních se dvěma z nich.

Jael
Jael, studentka fotografie na jeruzalém-

ské Becalelově akademii umění a designu, 
u mě bydlela čtyři dny v lednu roku 2012. 
Zrovna končila studijní pobyt ve skotském 

Glasgow a před návratem do Izraele ještě 
trochu cestovala po Evropě.

Víkend jsme strávily celý společně. Jael 
chytila nějakou virózu a necítila se ve své 
kůži. Vždycky prospala celé dopoledne 
a pak jí bylo aspoň natolik dobře, abychom 
spolu mohly vyrazit do města. Jeden večer 
pro nás Jael uvařila večeři, a potom jsme si 
navzájem pouštěly videa na serveru You-
tube, abychom jedna druhé trochu předsta-
vily českou, respektive izraelskou hudbu.

O izraelsko-palestinském konfliktu jsme 
spolu nemluvily ani jednou. Jael o tom sama 
nezačala a mně připadalo hloupé ptát se jí 
na názor, když přijela poznávat Prahu 
a tohoto tématu si jistě užije dost doma 
v Izraeli. O Palestincích se tedy Jael ani 
nezmínila, zato si opakovaně stěžovala na 
ultraortodoxní Židy, mezi nimiž jsou i agre-
sivní jedinci napadající sekulární ženy, a to 
nejen verbálně, ale i fyzicky, např. pliváním. 
Jael říkala, že by ji docela lákalo bydlet 
v jeruzalémském Starém Městě, ale zatímco 
jeho arabští obyvatelé by nepředstavovali 
problém, kvůli tamějším ultraortodoxním 
Židům by to nešlo.

Tušila jsem, že o židovské památky 
v Praze asi Jael nebude mít moc zájem, nic-
méně o existenci pražského Židovského 
Města jsem ji informovala. Z reakce Jael 
bylo zřejmé, že ji Židovské Město vůbec 

neláká. Později jsem zjistila, že mezi seku-
lárními Izraelci není nezájem o slavné praž-
ské židovské památky nic výjimečného. 
Jeden Izraelec mi k tomu řekl, že je ze židov-
ského státu a tam si všeho židovského užije 
dost. U Jael jsem také měla pocit, že se cítí 
daleko víc Izraelkou než Židovkou. Asi je to 

i tím, že všichni její prarodiče se už narodili 
v Izraeli, což je, jak Jael sama říkala, v její 
generaci ještě velmi neobvyklé. Podle Jael 
by Izrael neměl být „židovský a demokra-
tický stát“, jak je deklarováno v jeho základ-
ních zákonech, ale prostě demokratický stát.

O co méně Jael zajímaly židovské 
památky, o to více ji zajímaly galerie. Spo-
lečně jsme navštívily centrum současného 
umění MeetFactory, kam jsem tehdy zavítala 
vůbec poprvé. Dá se říci, že díky Jael a dal-
ším couchsurferům jsem lépe poznala své 
vlastní město.

Na konci února loňského roku, skoro 
přesně rok po návštěvě Jael v Praze, jsem se 
vydala na pětidenní návštěvu Izraele, jejímž 
hlavním důvodem byla moje účast na půl-
maratónu v Jeruzalémě. A Jael byla tak 
hodná, že mi poskytla ubytování ve svém 
telavivském bytě. Ani pro ni nebyl problém, 
že jsem přiletěla do Tel Avivu ve čtvrt 
na čtyři ráno. Nechala kvůli mně otevřené 
dveře od bytu a dokonce nakreslila plánek, 
ze kterého jsem po příchodu zjistila, kde je 
v bytě koupelna a kde najdu svoji postel. Jael 
a její přítel Itamar byli ti nejlepší hostitelé, 
jaké jsem si mohla přát.

Assaf
V létě loňského roku jsem vyrazila 

do Izraele znovu, tentokrát na více než dva 

týdny. Na poslední chvíli jsem se rozhodla, 
že se před odletem zpátky domů vrátím 
na víkend do Tel Avivu, na první noc se tam 
ubytuji v hostelu a na druhou si zkusím najít 
ubytování přes Couchsurfing. Preferuji uby-
tování u holek nebo skupin lidí (páry, rodiny 
apod.), ale tentokrát jsem sháněla „gauč“ ➤

12 Květen 2014

Na podzim roku 2011 jsem se 
stala couchsurferkou. Co to 
znamená? Couchsurfing je 
sociální síť určená lidem, 
kteří se rádi setkávají 
s lidmi z jiných zemí a kultur.

Tento pár se na svých cestách zastavil přímo v americké centrále Couchsurfingu. Patří mezi sedm miliónů 
couchsurferů z více než dvou set zemí světa.
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Cyklus 
varhanních 
koncertů 
v Jeruzalémské 
synagoze
v roce 2014

I. koncert: 21. 5. 2014
Jan Kalfus (J. S. Bach, 
J. Rheinberger, B. Martinů, 
L. Vierne, A. Kalejs)

II. koncert: 11. 6. 2014
Josef Popelka (J. S. Bach, 
W. A. Mozart, 
F. Mendelssohn-Bartholdy, 
L. Vierne, L Boëllmann)

III. koncert: 9. 7. 2014 
Drahomíra Matznerová 
(J. S. Bach, F. Mendelssohn-
-Bartholdy, G. Bélier, E. Hasley, 
Ch. Pardini, E. Bloch)

IV. koncert: 13. 8. 2014
Jan Hora (J. S. Bach, 
F. Mendelssohn-Bartholdy, 
J. B. Foerster, J. Weinberger, 
F. Musil)

V. koncert: 10. 9. 2014
Václav Peter (J. N. Seeger, 
J. K. Kuchař, J. Löw, M. Deutch, 
O. Kvěch, J. Alain, C. Franck)

VI. koncert: 1. 10. 2014
Bohumír Rabas (L. Boëllmann, 
C. Franck, J. Klička, 
A. Guilmant)

Začátky koncertů v 18 h. 
Vstupné dobrovolné. 
Místo konání: Jeruzalémská 
synagoga, Jeruzalémská 7, 
Praha 1.

Cyklus koncertů se koná 
za finanční podpory Ministerstva 
kultury České republiky, Nadace 
Židovského muzea v Praze, 
Magistrátu hl. města Prahy 
a Městské části Praha 1.

Filmový klub Bejt Simcha a klub 
Wakata vás zvou na 

promítání izraelského filmu 

Na velikosti záleží
(Sipur gadol)
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

na poslední chvíli, a proto jsem do okruhu 
potenciálních hostitelů zahrnula i muže. 
Výsledkem bylo, že jsem si domluvila ubyto-
vání s novinářem jménem Assaf. 

Dorazila jsem k němu druhý den 
v poledne, jak jsme se domluvili. Assafův 
byt je v prostorách, které dříve sloužily jako 
sklad, a byla jsem trochu překvapená, když 
jsem z ulice vešla rovnou do pokoje. Na oběd 
jsme šli do populární restaurace, kde serví-
rují chumus. Hlavními ingrediencemi tohoto 
pokrmu, velice oblíbeného na celém Blíz-
kém východě, jsou uvařená a rozmačkaná 

cizrna, sezamová pasta (tchina, tahini), čes-
nek, olivový olej a citrónová šťáva.

Před restaurací stál shluk lidí. Assaf jen 
suše poznamenal: „Vidíš, Izraelci prostě ne-
 umějí stát ve frontě.“ To mi připomnělo, jak 
moji izraelskou kamarádku Jael naprosto 
fascinovalo, že v pražském metru na eskalá-
torech většinou skutečně ti, co chtějí stát, 
stojí vpravo, a ti, co chtějí jít, procházejí 
vlevo. Stoupli jsme si tedy s Assafem 
na místo, které vypadalo jako konec fronty, 
a čekali. U dveří restaurace stál chlápek, 
který podle toho, kolik lidí zrovna vyšlo ven, 
vyvolával čísla, kolik lidí má jít dovnitř. 
Tento systém kupodivu docela fungoval. 
Po chvíli jsme se s Assafem usedli ke stolu 
a pochutnali si na chumusu.

Po obědě mě Assaf provedl po Jaffě. 
Když jsme procházeli její arabskou částí, 
Assaf mi říkal, že na pracovním trhu jsou 
Arabové pořád diskriminovaní. A že vlastně 
mezi Araby nemá žádné kamarády, což je 

škoda. Potom si tak povzdechl, že sami Ara-
bové chtějí žít spíše odděleně od Židů.

Když jsme přišli z procházky domů, 
zeptal se mě Assaf, co bych teď chtěla dělat. 
Odpověděla jsem, že chci jít k moři vykou-
pat. Šli jsme tedy na nedalekou pláž. Plavat 
se kvůli vlnám prakticky nedalo, proto jsme 
se ve vodě jen trochu osvěžili a potom jsme 
seděli na dece a povídali si. Dozvěděla jsem 
se, že Assafova rodina z obou stran se přistě-
hovala do Izraele po druhé světové válce 
z Polska. Od své babičky Assaf ví, že ona 
a její rodina předtím žádali o víza do Ame-
riky. Ta ale nedostali a v Polsku zůstat 
nechtěli, tak šli do Izraele.

Řeč přišla i na obřízku. Jak mě Assaf 
upozornil, v Izraeli v poslední době sílí hnutí 
jejích odpůrců. Mluvili jsme i o nedávném 
rozsudku jednoho německého soudu, podle 
kterého je obřízka nepřípustným zásahem do 
práv dítěte. „A to je snad správně, ne?“ řekl 
k tomu Assaf. Já jsem začala vyjmenovávat 
argumenty, proč s tím rozsudkem zcela 
zásadně nesouhlasím. Assaf nakonec ne -
ochotně uznal, že obřízku snad lze akcepto-
vat, pokud je prováděna lékařem.

Bavili jsme se také o České republice. Assaf 
vidí nás Čechy jako národ statečných bojov-
níků za svobodu. Před několika lety strávil celý 
týden v Praze a rozhodl se, že vůbec nebude 
fotit, aby si pořádně vychutnal její krásu.

Najednou jsme zjistili, že už je skoro tma. 
Šli jsme tedy domů a pak ještě na večeři. 
Když jsme se potom vrátili, Assaf mě požá-
dal, jestli bych mu na Youtube neukázala 
nějaké zábavné video, ze kterého by se 
dozvěděl něco o České republice. Nejdřív 
jsem byla bezradná, ale pak jsem dostala 
nápad. Assaf byl předtím celou dobu takový 
posmutnělý a sotva se usmál, ale slavné video 
s vrávorajícím prezidentem Milošem Zema-
nem u korunovačních klenotů ho rozesmálo.

A co se potom ještě dělo do mého odletu 
druhý den odpoledne? Assaf projevil svůj 
smysl pro humor, když mi potom do couch-
surfingové reference napsal: „Hanka neztrácí 
čas a stihla asi 1000 věcí za 24 hodin.“

◗ Hana Nenutilová
Foto: www.couchsurfing.org

cestování
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Festival zakázané hudby Terezín je part-
nerským festivalem Mezinárodního festi-
valu zakázané hudby, který vznikl z inicia-
tivy Asociace pro Kulturní rakouské fórum 
uvnitř Rakouského konzulátu v Marseille 
ve spolupráci s Kulturním rakouským fórem 
v Paříži a Operou v Marseille.

Od roku 2004 se festival zasazuje o reha-
bilitaci významných děl a autorů zakázaných ve Třetí říši. Dalším cílem je rozevřít své 
aktivity směrem k veškeré totalitními systémy perzekuované umělecké produkci, zejména 
hudební. Vedle umělecké produkce se festival zabývá také občanskou osvětou.

V roce 2007 započala spolupráce mezi Rakouským kulturním fórem a Rakouským 
konzulátem a českým partnerem reprezentovaným občanským sdružením Česká kultura. 
Prvním společným projektem byl koncert v Marseille a Terezíně v červenci 2007, na němž 
se představila díla autorů perzekuovaných ve Francii (Kahn, Glanzberg, Weil) – koncent-
rační tábor v Milles (internován I. Kahn) – a v Terezíně (H. Krása).

Festival zakázané hudby Terezín je pravidelně pořádán pod záštitou prezidenta České 
republiky.
Program pro rok 2014

neděle 15. 6. 2014 v 19 h, kostel Vzkříšení Páně – Severočeská filharmo-
nie Teplice, Giampiero Sobrino (Itálie) – klarinet, Gudni A. Emilsson (Island) – dirigent; 
program: W. A. Mozart – předehra k Figarově svatbě, předehra ke Kouzelné flétně, 
G. Finzi – Koncert pro klarinet a orchestr, E. Shulhoff – Symfonie č. 2 
neděle 29. 6. 2014 v 19 h, Kulturní dům – Veronika Hajnová – mezzosoprán, 
Martin Kasík – klavír; program: P. Haas – 7 písní op. 18, P. Haas – Suita pro klavír op. 13, 
H. Krása – Fünf Lieder, G. Klein – 3 písně pro vyšší hlas op. 1, V. Ullmann – Klavírní 
sonáta č. 7, P. Haas – Šest písní op. 1

Vstupné dobrovolné. Jako každý rok bude k dispozici doprava autobusem zdarma, tam 
i zpět. Rezervace místa v autobusu u pořadatele, tel.: 777 616 888, e-mail: hronkova@
ceskakultura-os.cz Více informací na www.ceske-kulturni-slavnosti.cz

Sjezd řeky Berounky 15. 6. 

Sportovní hry: Rezervujte si víkend 12. až 14. září 2014. Všichni se letos 
sejdeme v Karlových Varech.

Hrajte tenis: Připomínáme možnost pravidelných tréninků s trenérem. Všichni, kdo se 
chcete zlepšovat pod odborných dohledem, hlaste se na info@hakoach.cz.

Petra Nichtburgerová, která každou středu od 19 h vede pravidelný běh s Hakoach, zve 
aktivní sportovce, aby se společně s ní zapojili do letošního ročníku extrém-
ního závodu Eko-Challenge. Jde o soutěž čtyřčlenných smíšených týmů, trať je 
rozdělena na pěší, cyklo a raft. Závod trvá přibližně 4 dny a 3 noci nonstop. Jede se sice 
až na konci července, ale registrace týmů probíhá. Zájemci hlaste se na info@hakoach.cz.

JudaFest
Česká unie židovské mládeže 

pořádá i letos festival židovských 
organizací. Bude se konat

22. června od 13 hodin 
na náměstí Míru, Praha 2. 

Všichni jste srdečně zváni!

Nadační fond obětem holocaustu 

srdečně zve pracovníky židovských 
a partnerských organizací 

na seminář 

Judaismus 
a výzvy současného 

světa. 
Termín konání: 24. června 2014

Více informací a přihlášky 
na www.fondholocaust.cz

Festival zakázané hudby Terezín 
7. ročník hudebního festivalu v Terezíně

      Sportovní klub Hakoach

Mezi naše pravidelné aktivity patří volejbal, tenis, badminton, plavání. 
Více informací na www.hakoach.cz.

14 Květen 2014

Sidur HEGJON LEV
Modlitby progresivního směru pro šabat, svátky a všední dny 
Uspořádali: rabín Tomáš Kučera, Jan David Reitschläger, vydala: Bejt Simcha, formát: A5, 216 stran. Sidur je v pevné vazbě a na každé dvoustraně najdete hebrejský text, 
český překlad, transkripci do latinky a anglický (případně slovenský) text. Prodejní cena je 400 Kč při osobním odběru (po dohodě), 450 Kč na dobírku (včetně poštovného 
a balného). Zaslání na dobírku je možné i na Slovensko za celkovou cenu 570 Kč. 

Objednávky na adrese reform@volny.cz nebo na telefonu 724 027 929. Sidur je nyní možné zakoupit rovněž v ŽO Děčín a ŽO Liberec.

u

u

u

u

u

u
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Letní kurzy 
moderní 
hebrejštiny 
v Ulpanu 
Začátečníci: Kurz je určen naprostým 
začátečníkům a slouží především jako úvod 
do studia moderní hebrejštiny. Studenti se 
seznámí s hebrejskou abecedou, naučí se 
základy čtení a psaní, proberou základní 
slovesa v přítomném čase, fráze a nejdůleži-
tější konverzační obraty. Budou mít příleži-
tost seznámit se s hebrejštinou i s hravým, 
interaktivním stylem výuky v ulpanu. Kurz 
probíhá ve stodvacetiminutovém bloku 
(s přestávkou) a vede jej česká lektorka. 
V kurzu je maximálně 14 studentů. Kurz 
začíná 8. 7. a končí 2. 9. Místo: Langhans, 
Centrum Člověka v tísni, Vodičkova 37, 
Praha 1. Čas konání: úterý 18–20 h (celkem 
9 setkání). Cena: 2800 Kč (studijní materiály 
jsou v ceně kurzovného).
Mírně a středně pokročilí: Udržo-
vací kurzy určené studentům, kteří nechtějí 
přes léto ztratit kontakt s hebrejštinou a udr-
žet si nebo mírně prohloubit stávající jazy-
kovou úroveň. Kurzy jsou zaměřeny přede-
vším na komunikaci a praktické procvičování. 
V kurzech se střídají čeští lektoři s rodilými 
mluvčími. Maximální kapacita je 15 stu-
dentů. Oba kurzy začínají 16. 7. a končí 
21. 8. Místo: Bejt Simcha, Maiselova 4, 
Praha 1. Čas konání: středně pokročilí středa 
17–18.30 h, mírně pokročilí 18.45–20.15 h 
(celkem 6 setkání). Cena: 1200 Kč (studijní 
materiály jsou v ceně kurzovného).
Letní konverzační klub: Konver-
zační kurz je určen velmi pokročilým stu-
dentům, je vhodný pro absolventy letošních 
kurzů Dále a Konverzace v Ulpanu, nebo pro 
zájemce, kteří ovládají hebrejskou grama-
tiku na dobré úrovni, jsou schopni číst bez 
potíží texty v denním tisku, plynule hovořit 
s rodilým mluvčím a vyjádřit svůj názor. 
Kurz vede rodilá mluvčí. Konverzační klub 
začíná 4. 7. a končí 22. 8. Místo: Langhans, 
Centrum Člověka v tísni, Vodičkova 37, 
Praha 1. Čas konání: čtvrtek 18.30–20 h 
(celkem 8 setkání). Cena: 1650 Kč (studijní 
materiály jsou v ceně kurzovného).
Více informací a přihlášky 
na www.ulpan.cz.

z obcí
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 Výchova Židů v Čechách  
 Jak, k čemu, kým a kde mají být vedeny židovské děti? 

POŘÁDAJÍ

KONTAKTNÍ OSOBA:   IRENA KALHOUSOVÁ, DISKUSEVMAISLOVCE@GMAIL.COM

DATUM:  11.06.2014  18:00 

FEDERACE ŽIDOVSKÝCH OBCÍ V ČR  HLAVNÍ PARTNER:  
ŽIDOVSKÁ OBEC V PRAZE
BEJT PRAHA
BEJT SIMCHA

.06

2
0
1
4

TÉMA:

MODERUJE: JAN FINGERLAND
novinář Českého rozhlasu

MÍSTO KONÁNÍ: MAISELOVA 18, 110 01 PRAHA 1, 3. PATRO

HOSTÉ: Gafna Váňová (lektorka, učitelka v Lauderových školách)

Kateřina Weberová (lektorka, učitelka v Lauderových školách)

Eva Wichsová (organizátorka programů pro děti a mládež)

DISKUZ 
NIVECE
  RVMAI
SL              VCE
R
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V pondělí 7. dubna proběhlo v kavárně Krásný ztráty autor-
ské čtení a beseda se spisovatelem, dramatikem a vrchním zemským 
a pražským rabínem Karolem E. Sidonem s doprovodným hudebním 
programem Petry Ernyeiové. Akce se konala v rámci cyklu společen-
sko-kulturních večerů EPES RARES pod laskavou záštitou Magis-

trátu hl. m. Prahy. Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili. A těšíme 
na další setkání ještě v hojnějším počtu.

◗ (- mel -, foto: Elisa Speváková)

V pátek 18. dubna jsme měli v Bejt Simcha čest přivítat 
židovskou mládežnickou skupinu z Congregation Temple Emanuel 
(Kensington, Maryland, USA) i s jejich dospělým doprovodem. 

Předchozí dny svého pobytu v Praze strávili návštěvou významných 
turistických památek a prohlídkou pražského Židovského Města. Na 
Kabalat šabat dorazili v počtu přibližně patnácti osob. Přestože jsme 
v tuto dobu byli nuceni z důvodů rekonstrukce užívat náhradní míst-
nost, jejíž prostorová kapacita je nevelká, naše společné přivítání 
šabatu se velice vydařilo. Děkujeme Dr. Itziku Eshelovi, vedoucímu 
výpravy, za pronesení zajímavé draši k Parašat Kedošim a všem 
našim hostům za účast a milou společnost. Podle jejich nadšeného 
vyprávění se jim Praha líbila a určitě se budou chtít vrátit. Jste u nás 
vždy vřele vítáni!

◗ (- max -, foto: Olga Melzochová)

Židovská přítomnost 
v Praze a zejména pak 
její tak zvaný zlatý věk 
v druhé polovině 16. 
století a na počátku 17. století představuje 
od vzniku židovské historiografie jednu 
z přirozených křižovatek zájmu badatelů, 
navíc je inspiračním zdrojem urbánního 
folklóru a umělecké tvorby. Nepřerušená 
linie výzkumu a jeho odrazy ve sféře popu-
larizující a populární znamenají na straně 
jedné přítomnost silného diskursu, na 
straně druhé v sobě skrývají nebezpečí 
ustrnutí a zpětné převzetí pop-kulturních 
představ do diskursu akademického nebo 
jeho zlenivění. 

V posledních desetiletích jsme svědky 
mohutného rozvoje výzkumu na poli raně 
moderních židovských kulturních dějin, 
stejně jako v oblasti „pražské“ literatury 
a umění, zahrnující i problematiku reflexe 
židovské Prahy. Cílem 3. výroční konfe-
rence Pražského centra židovských studií je 
pokusit se o syntetický pohled na nejnovější 
akademický výzkum v obou dotčených 

oblastech a pojmenovat 
nejvýznamnější otázky 
a problémy, jejichž for-
mulace nebo řešení je 

třeba v jeho světle změnit. 
Přijímáme návrhy příspěvků dotýkajících 
se zejména následujících okruhů:

Židovská Praha v renesanční době: urba-
nismus, architektura, společnost, ekonomika

Intelektuální život židovské renesanční 
Prahy v širším kontextu středo-východní 
Evropy a Itálie: literární produkce, židovské 
tiskárny, čtenářské publikum, rabínští 
a ne-rabínští autoři

Reflexe židovské renesanční Prahy 
v moderní době: česky a německy psaná 
literatura, výtvarné umění, film, folklór 
a pop-kultura

Délka příspěvku je 20 minut, jednacím 
jazykem je čeština, slovenština a angličtina. 
Návrhy příspěvků zasílejte docentu Pavlu 
Sládkovi na e-mail: pav.sladek@gmail.
com do 30. června 2014. Posouzení návrhů 
bude uzavřeno 31. července. 

Těšíme se na vaši účast!

    Zprávy z Bejt Simcha

Pražské centrum židovských studií
Výzva k účasti na 3. výroční konferenci Pražského centra židovských studií 

Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Židovská Praha pozdní renesance a její reflexe: 
nové pohledy, 23. – 24. října 2014

Více informací o Pražském centru judaistických studií naleznete 
na http://pcjs.ff.cuni.cz

Gratulujeme!
Předseda Židovské obce v Děčíně 
a několikanásobný mistr světa 
veteránů Vladimír Poskočil se 
zúčastnil Mistrovství světla v atletice, 
které se tentokrát konalo v březnu 
v Budapešti. V letošní silné 
konkurenci se umístil na 4. místě 
a odjížděl se svým výkonem v hodu 
oštěpem spokojený. Gratulujeme. 
Mirka Poskočilová, ŽO Děčín

16 Květen 2014
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Milenec, 25. května, 
2. a 6. června, vždy od 20 h, 
MeetFactory, Praha 

První divadelní uvedení úspěšného 
románu A. B. Jehošuy Milenec, zdramatizo-
vaného Matějem Samcem. Haifa roku 1974 
a příběh neobyčejné lásky, která se vymyká 
všem pravidlům a normám, avšak pro kterou 
stojí za to žít. Hrají: Robert Nebřenský, 
Ivana Uhlířová, Anita Krausová, Jan Cina, 
Miluše Hradská, Petr Šmíd. Režie: Radim 
Špaček. Více informací na www.meetfac-
tory.cz, rezervace vstupenek na e-mailu: 
rezervace.divadlo@meetfactory.cz.

Izrael na světě knihy, 
15. – 18. května, 
Výstaviště, Praha-Holešovice

Jako každý rok, i letos bude mít izraelská 
literatura svůj stánek v centrální hale Prů-
myslového paláce. Přijďte se podívat na nej-
novější nakladatelské počiny, udělat si kvíz 
o Izraeli nebo se vzdělat v hebrejské abe-
cedě. Více informací na http://sk2014.sve-
tknihy.cz.

Etgar Keret, 
16. května od 13 h, Svět knihy – 
Sál autorů, Výstaviště; od 17 h, 
Knihkupectví Academia, Praha

Setkání s jedním z nejznámějších izrael-
ských spisovatelů. Prostředí, v němž žije, 
ilustrují osudy jeho sourozenců – zatímco 

ortodoxní sestra je matkou jedenácti dětí, 
bratr se hlásí k anarchistům protestujícím 
proti izraelské přítomnosti na Západním 
břehu a v pásmu Gazy a zasazujícím se 

o legalizaci marihuany. Podle vlastních slov 
začal Keret psát proto, aby svým způsobem 
unikl životu. Záhy se stal kultovním autorem 
mladých Izraelců, přičemž kritika na jeho 
tvorbě oceňuje zejména sarkastický vtip, 
šokující upřímnost a překvapivé zápletky. 
V Praze Keret představí český překlad své 
knihy Najednou někdo klepe na dveře 
(vychází v nakladatelství GplusG v překladu 
Terezy Černé a Magdaleny Křížové). Na lite-
rárním festivalu Svět knihy bude mluvit 
o procesu tvorby, v nakladatelství Academia 
pak podepíše čerstvé výtisky.

Ulpan uvádí…: „Jiný Izrael: 
Fenomén burekas filmů 
v kinematografii 60. let“, 
23. května od 19 h, Galerie 
Langhans – Centrum člověka 
v tísni, Praha

Fenomén burekas filmů vznikl na sklonku 
šedesátých let jako projev napětí mezi růz-
nými etnickými skupinami v Izraeli, jež 
tehdy v Izraeli existovalo (a které stále přetr-
vává). Filmová vědkyně Ruth Ben Hadar 
ve své přednášce osvětlí pozadí, na němž 
burekas filmy vznikaly, ukáže jejich typické 
znaky a nastíní možné interpretace tohoto 
žánru, jež bývá obecně považován za 
pokleslý, ale přesto (nebo možná právě 
proto) má své nesporné kouzlo. Chybět 
samozřejmě nebudou ani filmové ukázky. 
Více informací na www.ulpan.cz.

Omer Klein, 29. května od 21 h, 
JazzTime (Krakovská 19, Praha 1)

Po úspěšném vystoupení na Mezinárod-
ním festivalu jazzového piana přijíždí Omer 
Klein opět do Prahy, tentokrát i se svým 
triem (kromě Omera Kleina – piano, 

vystoupí ještě Haggai Cohen Milo – kontra-
bas a Amir Bresler – bicí). Pianista a sklada-
tel Omer Klein (30) je médii označován 
za jednoho z nejzajímavějších a nejoriginál-
nějších mladých muzikantů. Svoji meziná-
rodní kariéru nastartoval už ve 23 letech 
a dnes má na svém kontě již čtyři úspěšná 
alba a vystoupení ve více než patnácti 
zemích celého světa. Více informací na 
www.jmw.cz.

Městská část Praha 2 ve spolupráci 
s Židovským muzeem v Praze zvou 

na výstavu: 

Stopy židovské 
přítomnosti v Praze 2

Výstava je instalována v prostorách Máz-
hausu Novoměstské radnice (Karlovo 
nám. 1, Praha 2). Jejím autorem je doku-
mentarista Martin Šmok. 
Výstava je věnována historii vinohradské ži-
dovské komunity, jejíž existenci tragickým 

způsobem ukončila druhá světová válka. 
Na patnácti informačních panelech se ná-
vštěvníci mohou seznámit s dosud málo zná-
mými či zcela neznámými skutečnostmi 
a desítkami dříve nezveřejněných fotografií. 
K nejzajímavějším exponátům výstavy patří 
dlaždice, která se jako jediný pozůstatek za-
chovala z někdejší synagogy na Vinohra-
dech, a srdíčko z papíru a látky, které v Malé 
pevnosti Terezín vytvořila pro svého synovce 
Anna Pollertová, jež byla posléze popravena.
Organizátoři výstavy se obracejí s prosbou 
na všechny, kteří by doma objevili podobné 
artefakty, aby se o ně podělili s veřejností 
a zapůjčili je pro výstavní účely.
Výstava je pro veřejnost otevřena po celý 
květen denně od 10 do 18 hodin, vstup je 
volný.

◗ red – foto: MČ Praha 2, L. Prokopová

Izraelská kultura v ČR

z obcí

Ijar 5774 17

Autor výstavy Martin Šmok během slavnostní 
vernisáže
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Židovské muzeum 
v Praze, Oddělení pro 
vzdělávání a kulturu

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

úterý 20. 5. v 19 h
Enjoy the Music – Die Pianistin Edith 
Kraus. Uvedení stejnojmenného dokumentu 
(99 min) Wilhelma Rösinga a Marity Bar-
thel-Rösing o nedávno zesnulé klavíristce 
Edith Kraus. Edith Kraus (1913–2013) se 
narodila ve Vídni, vyrůstala v Karlových 
Varech, studovala v Berlíně a později půso-
bila jako klavírní pedagožka v Praze, odkud 
byla za nacistické okupace deportována 
do Terezína. Po válce emigrovala do Izraele 
a trvalo celých čtyřicet let, než znovu začala 
intenzivněji prohlubovat své kontakty 
s Němci. Plodem těchto nových přátelství je 
i tento dokument, v němž se vzpomínky 
Edith Kraus prolínají s rozhovory s jejími 
studenty z Německa, Izraele a Kanady, ale 
i s přáteli z válečných let, zejména Alicí 
Sommer-Herz, která zemřela ve svých 110 
letech v únoru tohoto roku. Projekce pro-
běhne za přítomnosti obou autorů a bude 
v němčině s anglickými titulky.

středa 21. 5. v 18 h
Přepsali se – a tak jsem tady: příběh Dag-
mar Lieblové. Prezentace nedávno vydané 
knihy vzpomínek Dagmar Lieblové, překla-
datelky a dlouholeté předsedkyně Terezínské 
iniciativy. V knize, kterou na základě jejích 
vzpomínek zpracoval Marek Lauermann, 
reflektuje své radostné dětství v židovské 
středostavovské rodině lékaře, podává svě-
dectví o hrůzách holocaustu, ale dává také 
nahlédnout do svého života v poválečných 
letech. Kniha vychází jako pocta k jejímu 
významnému životnímu jubileu. Hosty D. 
Lieblové budou Věra Dvořáková a Adéla 
Hořejší, potomci přátel z předválečné židov-
ské komunity v Kutné Hoře. Moderuje pub-
licistka Zoja Franklová. Vstup volný

pondělí 26. 5. v 18 h
Učenci v dobách teroru. V souvislosti 
s řáděním nacistů v českých zemích si často 
připomínáme umělce, kteří i v podmínkách 
terezínského ghetta pokračovali v kreativní 
činnosti. Méně už je známo o vědcích, jež 
také zničila mašinérie Třetí říše. Osudem 
téměř padesáti z nich se zabývá biografický 
lexikon, vydaný v angličtině pod názvem 
Disappeared Science (Pavel Mervart, 2014) 
Kabinetem dějin vědy Ústavu pro soudobé 

dějiny AV ČR. S editory knihy Antonínem 
Kostlánem a Michalem V. Šimůnkem se nad 
nenávratnými ztrátami, které vědě způsobila 
německá okupace našich zemí, bude zamýš-
let publicista Petr Brod.

čtvrtek 29. 5. v 18 h
„Židé jsme a nic židovského nám nesmí 
zůstat cizí.“ Týdeník Selbstwehr v prv-
ních letech své existence. Přednáška Olgy 
Zitové, doktorandky Ústavu germánských 
studií FF UK, představí významný němec-
kojazyčný židovský týdeník Selbstwehr, 
který vycházel v letech 1907 až 1938 
v Praze. Soustředí se zvláště na programové 
a obsahové formování týdeníku v prvních 
letech jeho existence.

pondělí 2. 6. v 18 h
Rodinný tábor. Vernisáž výstavy přibližující 
osud vězňů, kteří byli v září 1943 transpor-
továni z Terezína do vyhlazovacího tábora 
Osvětimi-Birkenau. Zde byli v noci z 8. 
na 9. března 1944 zavražděni. Tato událost 
byla největší masovou vraždou českosloven-
ských občanů v letech nacistické okupace. 
Výstavu uvedou její autoři Vojtěch Blodig 
a Tomáš Fedorovič z Památníku Terezín. Vstup 
volný 

středa 4. 6. v 18 h
„We Live as Though Entombed“: Jews 
Hiding in Family Bunkers in Eastern 
Galicia. Přednáška Natalie Aleksiun z Touro 
College v New Yorku zaměřená na Židy, 
kteří se za války ukrývali v rodinných bun-
krech východní Haliče. Výklad se soustředí 
na každodenní život těchto lidí, strategie 
přežití a zejména na vztahy k nežidovským 
Polákům a Ukrajincům, jejich bývalým sou-
sedům, obchodním partnerům, spolužákům 
nebo zákazníkům, bez jejichž pomoci by jen 
těžko přežili. Přednáška se koná v rámci 
semináře k moderním židovským dějinám, 
jehož garantem je ŽMP a Ústav soudobých 
dějin AV ČR, a proběhne v prostorách 
Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR (Vlašská 
9, Praha 1). V angličtině. Vstup volný

Nedělní program 
pro děti a jejich rodiče
neděle 8. 6. ve 14 h
Lvíček Arje čte židovské legendy. Lvíček 
Arje bude vyprávět o staré Praze, o stvoření 
Golema, o životě na císařském dvoře 
a o tom, jak se dá moudrostí vyzrát nad 
zlem. Prohlídka: Židovské Město. Vstupné 
50 Kč

pondělí 9. 6. v 18 h
Československá exilová vláda a terezín-
ský rodinný tábor. Co věděla Benešova 

exilová vláda o osudu Židů deportovaných 
do Osvětimi a o terezínském rodinném 
táboru? Jaké byly jejich zdroje informací 
o osudech deportovaných? Jak její předsta-
vitelé reagovali ve chvíli, kdy se dozvěděli 
o likvidaci zářijových transportů v březnu 
1944? Na tyto a další otázky odpoví ve své 
přednášce historik Jan Láníček z University 
of New South Wales v Sydney, který při této 
příležitosti představí svou publikaci Czechs, 
Slovaks and the Jews, 1938–1948: Beyond 
Idealisation and Condemnation, která loni 
vyšla v nakladatelství Palgrave Macmillan. 
Přednáška je součástí cyklu připomínajícího 
sedmdesáté výročí vyvraždění terezínského 
rodinného tábora v Osvětimi. Vstup volný

středa 11. 6. v 18 h
Rabi Azriel a kabalistické centrum 
v Geroně. Přednáška Josefa Blahy zamě-
řená na osobnost a dílo rabína Azriela 
z Gerony (12.–13. stol.). Rabi Azriel je auto-
rem komentáře k talmudickým příběhům 
a komentáře ke Knize stvoření (Sefer 
Jecira), který byl až donedávna mylně připi-
sován jeho nejslavnějšímu žáku Mošemu 
ben Nachmanovi. Jedná se o jednoho z nej-
pronikavějších a nejhloubavějších myslitelů 
kabaly, který dokázal na poli mystiky zúro-
čit plody židovské racionalistické filozofie.

čtvrtek 12. 6. v 18 h
Music at Auschwitz: Aid to Survival or 
Dehumanizing Degradation? (Hudba 
v Osvětimi: pomoc k přežití, či dehumani-
zující degradace?) Přednáška Laurence 
Sherra z Kennesaw State University věno-
vaná významu vězeňských orchestrů v Os vě-
timi a jejich dopadu na vězně i táborovou 
správu. V angličtině se simultánním tlumo-
čením do češtiny.

pondělí 16. 6. v 18 h
Židovská Praha: Sborník pražského 
židovství mezi liberalismem otců a národ-
ním porozuměním synů. Přednáška profe-
sora Milana Tvrdíka z Ústavu germánských 
studií Filozofické fakulty UK věnovaná 
německy psanému almanachu Das jüdische 
Prag (1917), v němž se zrcadlí přelom 
ve vnímání vlastního poslání židovské 
komunity v Praze a v českých zemích 
na sklonku habsburské monarchie.

čtvrtek 19. 6. v 18 h
Kibucy v džungli – Izraelský architekto-
nický export do třetího světa. V rámci 
cyklu věnovaného izraelské architektuře se 
Daniel Ziss zaměří na krátké období, během 
něhož Izrael dovážel do afrických a asij-
ských rozvojových zemí zemědělskou tech-
nologii, školil místní odborníky a organizo-
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Rada školy Lauderových škol vyhlašuje konkurzní řízení na pozici ředitel/
ředitelka Lauderovy mateřské školy, základní školy a gymnázia při Židovské obci v Praze.

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

val velkolepé stavební projekty. Architekti, 
kteří projektovali jídelny v kibucech, měli 
najednou na rýsovacím prkně celé univer-
zity (Nigérie, Pobřeží slonoviny), nemoc-
nice (Uganda) nebo národní knihovnu 
(Teherán). V africké džungli stavěli izraelští 
urbanisté nová velkoměsta, kibucy a hote-
lové komplexy.

středa 25. 6. v 18 h
Svátek darování Tóry. Přednáška praž-
ského a vrchního zemského rabína Karola 
Efraima Sidona věnovaná svátku Šavuot 
poukáže na paralely mezi Božím zjevením 
na Sinaji a Boží přítomností v pouštním 
přenosném svatostánku, který si Ten, jehož 
majestát naplňuje zemi a nebesa, nechal 
postavit, aby sídlil vprostřed svého lidu.

Výstavy v prostorách OVK

Do 22. 5.
V proudu dialogu – výstava černobílých 
fotografií Norberta Švarce zachycujících 
stopy židovské přítomnosti v dnešním ukra-
jinském městě Černovice
Od 2. 6. do 23. 10.
Rodinný tábor.
Výstavy jsou otevřeny po–čt 10–15 h, pá 
10–12 h, během večerních programů 
a po domluvě.

pobočka Brno:

tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 
Brno, tel. 544 509 651, 
544 509 652

úterý 20. 5. v 18 h
Noachidská smlouva (I. část). Je judaismus 
souhrn národních tradic, mýtů a pravidel, 
nebo náboženský systém s univerzálním 
etickým poselstvím? Koncept „noachidské“ 
smlouvy, historicky první projekt zahrnující 
celé lidstvo, je stejně závažnou součástí 
židovské tradice jako koncept národa oddě-
leného k Boží službě. Přednáška brněnského 
rabína Šlomo Kučery přítomné seznámí 
s historií a základními principy této teologie.

čtvrtek 22. 5. v 18 h
Jazyk jidiš a jeho historie – přednáška 
Mgr. Marie Krappmannové, Ph.D., z Filozo-
fické fakulty UP. Jidiš je nerozlučně spjato 
s historií a kulturou aškenázských Židů. 
V přednášce budou představena nejen speci-
fika, kterými se jidiš odlišuje od ostatních 
jazyků, ale zaměří se rovněž na jednotlivé 

vývojové fáze tohoto jazyka, na kulturně-
historický kontext, ve kterém se jidiš vyví-
jelo, a na jeho roli v moderních židovských 
dějinách.

úterý 27. 5. v 18 h
Dmitrij Dmitrijevič Šostakovič: Příběh 
rozhodného zastánce Židů. O pronikání 
citací klezmeru do Šostakovičovy hudby, 
o židovské lidové poezii a o provokativním 
připomenutí v SSSR cíleně opomíjeného 
masakru desítek tisíc Židů v roklině Babí Jar 
ve stejnojmenné vokální Symfonii č. 13 b 
moll op. 113 (1962) pojednává přednáška 
Mgr. Jana Špačka z Ústavu hudební vědy 
Filozofické fakulty MU. Přednáška bude 
doprovozena hudebními ukázkami.

neděle 1. 6. v 14 h
Orach chajim aneb Jak se žije (nejen) 
u rabínů? – vernisáž výstavy obrazů i užit-
ných předmětů, která provede návštěvníka 
rozličnými oblastmi života věřících židů. 
Vnímavý návštěvník může nahlédnout 
do světa autorky výstavy, manželky brněn-
ského rabína Ruth Kučerové. Vstup volný

pondělí 2. 6. v 18 h
Židovské ženy ve středověku. Cyklus Ženy 
v judaismu pokračuje přednáškou o židov-
ských ženách ve středověku. Jaký byl jejich 
život v diaspoře? Jaké bylo postavení židov-
ských žen ve středověké Evropě a jaký vliv 
na něj mělo většinové křesťanské nábožen-
ství? Jakou roli rabíni – zákonodárci – 
ženám přisoudili a jak ideál vytyčený nábo-
ženským právem (halachou) odpovídal 
každodenní realitě? Jakou roli hrály židov-
ské ženy v rodině či v podnikání svých 
manželů? Přednáší Terezie Dubinová, PhD., 
autorka knih Ženy v Bibli, ženy dnes 
a Kořeny ženské spirituality: Návrat a trans-
formace starověké moudrosti. Přednáška se 
koná ve spolupráci s KVC rabína Federa při 
ŽO Brno.

úterý 10. 6. v 18 h
Na slovíčko, Jene... Místopředseda brněn-
ské židovské obce Pavel Fried si k rozho-
voru tentokrát pozval svého přítele – kněze, 
publicistu, cestovatele a dokumentaristu 
Jana Hanáka. V jejich společném povídání 
zazní nejen téma křesťané a židé po dvou 
tisících letech, ale jejich dialog se bude ubí-
rat i po cestách světských.

neděle 15. 6. v 10.30 h
Co skrývají symboly? Jaké symboly 
a znaky naleznete na náhrobních kamenech 
židovského hřbitova a co znamenají? Dětská 

dílna pro rodiče s dětmi od pěti let nabízí 
nejen procházku po brněnském židovském 
hřbitově, ale také možnost si některý ze 
symbolů pod dohledem lektorky výtvarně 
ztvárnit. Sraz účastníků dílny v 10.30 h před 
židovským hřbitovem v Brně-Židenicích.

neděle 15. 6. v 13 h
Komentovaná prohlídka židovského hřbi-
tova v Brně-Židenicích. Výklad lektorky 
ŽMP Mgr. Kateřiny Suchánkové je zaměřen 
jak na osudy zde pochovaných významných 
osobností kulturního a společenského pro-
středí, tak příslušníků rodin význačných 
továrníků a průmyslníků. Prosíme o před-
běžné přihlášení jednotlivců na e-mailu: kate-
rina.suchankova@jewishmuseum.cz. Maxi-
mální počet účastníků prohlídky je třicet.

středa 18. 6. v 18 h
Děti Antonína Kaliny. Téměř neuvěřitelný, 
a přesto pravdivý příběh českého vězně, 
kterému se v krutých podmínkách koncent-
račního tábora Buchenwald podařilo zachrá-
nit tisícovku dětí, na něž čekala smrt. Anto-
nín Kalina z Třebíče, doma zapomenutý, 
ve světě, zejména pak v USA a Izraeli, 
vysoce vážený muž, se v roce 2012 stal 
zatím posledním Čechem oceněným v Izra-
eli titulem Spravedlivý mezi národy. Sezná-
mit přítomné s příběhem, který sám objevil 
a knižně zpracoval, přijede publicista 
a badatel Stanislav Motl. Pořad se koná 
ve spolupráci s KVC rabína Federa při ŽO 
Brno.

úterý 24. 6. v 18 h
Noachidská smlouva (II. část). Druhý díl 
přednášky o noachidské smlouvě podrobněji 
seznámí se základními pravidly, která mají 
v pojetí judaismu všeobecnou platnost a jsou 
určena celému lidstvu. Výklad se bude 
věnovat „sedmi přikázáním“, která předsta-
vují sedm dosti široce pojatých témat 
a dávají dostatečný prostor pro sebereflexi 
a duchovní růst každého, kdo je ochoten 
pokorně přijmout jejich závaznost a nachá-
zet v nich prostředek pro „službu Boží“. 
Přednáška brněnského rabína Šlomo Kučery.

Celý červen můžete v sále OVK Brno zhléd-
nout výstavu Orach chajim aneb Jak se žije 
(nejen) u rabínů? Jedná se o obrazy i užitné 
předměty, které vytvořila manželka brněn-
ského rabína Ruth Kučerová. Výstava je pří-
stupná ve dnech programových akcí a po před-
chozí telefonické domluvě. Vstup volný

Není-li uvedeno jinak, činí vstupné na jed-
notlivé programy 30 Kč.
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Výstava: 
Ivan Bukovský – 
Obrazy
Obřadní síň židovského 
hřbitova, Rakovnická ul., 
Louny
Výstava potrvá do 5. června a je 
přístupná na vyžádání na tel. 
607 729 848, 736 413 875

Židovská obec v Praze srdečně zve: 

Večerní 
komentované 
prohlídky 
Jeruzalémské 
synagogy

Na úvod prohlídky se vždy rozezní 
unikátní varhany pod rukama 
varhaníka Václava Petera. Prohlídky 
se konají vždy ve čtvrtek od 19 h, 
a to v následujících termínech:
29. května, 26. června, 
31. července, 28. srpna
Vstupné: dospělí 80 Kč, děti do 6let 
zdarma, děti 6–15 let a studenti 50 Kč
Jeruzalémská synagoga
Jeruzalémská 7
Praha 1 – Nové Město

MACHOL Čechia 2014 – mezinárodní seminář izraelských lidových tanců
Taneční skupina Besamim pořádá i letos výukový seminář izraelských lidových tanců s profesionálními učiteli 

z Izraele. Seminář je vhodný pro pokročilé tanečníky, stejně jako pro úplné začátečníky.
MACHOL Čechia se uskuteční v termínu od 23. do 27. července 2014 v Nymburce.

Bližší informace a přihlášky na www.besamim.cz, besamim@volny.cz, tel.: 603 852 917.

Sdružení SERPENS si vás dovoluje pozvat na slavnostní zahájení cyklu 
programů Via Hrabal v libeňské Synagoze na Palmovce: 

Výstava ProHrabala:deda.mama.syn 
Zdeněk Tolar, Eva Myslínová, Jakub 
Myslín – tři generace jedné rodiny malířů, 
tři pohledy na svět zahrnující spektrum 
výtvarného vidění světa, tak jak to bylo 
Bohumilu Hrabalovi blízké – od moderny 
k poetismu, od obrazu ke koláži a asambláži, 
vždy ale s upřímností a čistým srdcem. 
Výstava je otevřena od 12. května 
do 30. června 2014, pondělí až pátek 
od 13 do 21 hodin.

Cyklus projekcí fi lmů Hrabal na plátně
(vždy v pondělí od 20 hodin):

19. května – Perličky na dně (režie: J. Menzel, J. Němec, E. Schorm, 
V. Chytilová, J. Jireš; 1965, 105 minut); od 18 h divadelní představení Via Hrabal

26. května – Slavnosti sněženek (režie: J. Menzel; 1983, 83 minut), Fádní 
odpoledne (režie: I. Passer; 1964, 14 minut); od 18 h doprovodný program

2. června – Ostře sledované vlaky (režie: J. Menzel; 1969, 92 minut); 
od 18 h vernisáž fotografi í s Bohumilem Hrabalem

9. června – Bohumil Hrabal „Takže se stalo, že…“ (dokument O. Maliny-
-Morgensterna; 2014, 72 minut); od 18 h doprovodný program

16. června – Požehnaný prokletý básník Bohumil Hrabal (dokument 
O. Sommerové; 1998, 58 minut), Sběrné surovosti (režie: J. Herz; 1965, 
31 minut); od 18 h doprovodný program

26. června – Postřižiny (režie: J. Menzel; 1980, 93 minut); od 18 h doprovodný 
program

Zároveň vás zveme do příležitostné „Kavárny Svět“ s nabídkou fair trade kávy, 
ovocných moštů či cidru a s venkovním posezením u synagogy, která bude otevřena vždy 
ve všední dny od 13 h.

Synagoga na Palmovce, Praha 8, Ludmilina 601/4, stanice metra B – 

Palmovka. Více informací na www.sdruzeniserpens.cz

Nad projektem 
převzal záštitu 
náměstek primátora 
hlavního města Prahy 
Ing. Václav Novotný. 

Projekt podpořili: 
Hlavní město Praha, 
ing. Miroslav 
Kalousek, Židovská 
obec v Praze, 
Dopravní podnik 
hl. m. Prahy, B&B 
Systems plus
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