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Nechtěla bych, aby se otevíraly staré 
rány, které třeba já znám jen z vyprávění. 
Neměli bychom být pořád zamrzlí na tom, 
kdo je jelínkovec a kdo nejelínkovec. Pro 
mne je to nepřehledné. Věnujme se raději 
aktuálním tématům. 

Irena Kalhousová

Nevím, jestli dokáže americká židovská 
komunita v současné podobě přežít, 
vzhledem k tomu, že tolik mladých Židů 
ztrácí víru v její velké instituce a vytváří si 
svá vlastní, menší a specializovanější spo-
lečenství. Nevím, jestli všichni dohromady 
dokážou zajistit stejné služby a pocit jed-
noty, jaký jsme zažívali v minulosti… Ale 
cítím se mezi nimi jako doma, takže je to 
možná krok správným směrem. Budování 
komunity znamená hledání optimálních, 
nikoliv dokonalých řešení.

Jacob Labendz

Málo platné – dějiny hovoří jasně. Vždy  
je třeba nejprve projít zřízením kmeno-
vým, diktátorským, případně absolutistic-
ko-monarchistickým, aby bylo možné do-
pracovat se k jakémusi stavu demokracie 
– to platí o lidských civilizacích i o drob-
ných komunitách a organizacích. 

Jiří Blažek

Tamara Moyzes (vlevo) zorganizovala 
kulturní performance a happening před 
místem shromaždiště pražských transpor-
tů (vzadu v dolní části pozemku). Upozor-
nila tak na existenci ohrožené nájemní 
smlouvy, jejímž závazkem je vypsat mezi-
národní soutěž a vybudovat zde důstojný 
památník obětem. 

foto: Pavel Kuča
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O tom, že Hospodin po šesti dnech 
svého tvořitelského díla vyvýšil sed-
mý den odpočinku – šabat a požehnal 
jej, se dovídáme v Gn 2,1-3. Proto také 
v kiduši pro erev šabat čteme pochopi-
telná slova: „  –  
na připomínku díla stvoření“. Šabat 
je dnem, k němuž se váže vzpomínka 
na stvoření světa. O něco dále násle-
dují však slova: „  – 
připomínkou vyjití z Egypta“. Mno-
zí z nás se právem mohou ptát, jaká 
je souvislost mezi šabatem a vyjitím 
z Egypta? Vždyť přikázání o šabatu 
je jedním z Desatera přikázání, které 
jsme obdrželi na hoře Sinaj až šestého 
dne druhého měsíce po vyjití z Egyp-
ta. Podle midraše byla Tóra jednou 
z deseti věcí, které Všemohoucí stvo-
řil ještě před stvořením světa, a byla 
určena pro národ synů Izraele. Kdyby 
totiž synové Izraele nevyšli z Egypta, 
jistě by se všichni zcela asimilova-
li a zmizeli by z povrchu zemského. 
V Egyptě taková úplná asimilace ne-
byla vůbec neobvyklou, neboť kolik 
porobených etnik a kmenů zmizelo 
v „tavicím kotli“ starověkého Egypta?! Na toto 
nebezpečí poukazují též slova našich učenců 
(Zohar chadaš, Jitro), kteří hovoří o tom, že 
synové Izraele sestoupili v Egyptě do 49 bran 
rituální nečistoty –  a hrozilo jim, 
pokud sestoupí ještě do brány padesáté, že se 
z Egypta již nikdy nedostanou.
Ještě před vyjitím z egyptské země hovořil Hos-
podin k Mojžíšovi a Áronovi (Ex 12,2) a stano-
vil, že měsíc nisan, v němž se uskuteční exodus, 
bude pro syny Izraele začátkem měsíců, prvním 
měsícem v roce. (Viz též Mišna, traktát Roš ha-
šana 1:1). Naši učitelé odvozovali název měsí-
ce nisan –  od slova „nes – “, tj. zázrak, 
neboť Všemouhoucí činil zázraky, když vyvedl 
svůj národ z egyptského otroctví.
Od pradávna je základem našeho židovského ka-
lendáře měsíční cyklus, tedy oběh Měsíce okolo 
Země, proto nazýváme náš kalendář lunárním. 
V midraši (Pesikta d‘rav Kahana 85:47) vy-
světluje rabi Levi slova Tóry „Budete svatí pro 

mne... Oddělil jsem vás od národů, abyste byli 
moji“ (Lv 20,26) tak, že Židé se v mnohém liší 
od ostatních národů, a to i v tom, že národy svě-
ta se řídí slunečním kalendářem a my lunárním. 
Proto je také Měsíc symbolem národa synů Izra-
ele. Díváme-li se na noční oblohu, vidíme, jak se 
Měsíc postupně zmenšuje a ztrácí, až zcela zmi-
zí našim očím. Všichni máme za to, že zmizel 
docela a již neexistuje. Po určité době však opět 
zazáří v plné síle. Podobně je tomu i s národem 
synů Izraele. Byly doby, kdy se Židé dostali až 
k branám pozemského inferna a všem se zdálo, 
že se neodvratně naplňuje fyzický i duchovní 
konec prastarého národa, když tu v posledním 
okamžiku přišla spása a židovský národ povstal 
z trosek a popela k novému životu a silou svého 
ducha dokázal, že je tím, čím ho Bůh učinil –  
světlem národů (Iz 42,6). Ne náhodou čteme  
v hagadě: „Avšak povstávají proti nám v každém 
pokolení, aby nás zničili, ale Svatý, buď požeh-
nán, nás zachraňuje z jejich rukou.“ V budouc-

nu bude světlo Měsíce tak silné jako 
světlo Slunce a tak pronikavé jako do-
sud skryté světlo sedmi dnů stvoření. 
Tak jasná budoucnost čeká židovský 
národ.
Naopak, národy světa, které svůj ka-
lendář určovaly podle doby oběhu 
Země okolo Slunce, mohou existovat 
a vzkvétat za předpokladu, že na ně 
svítí životodárné sluneční paprsky. 
Jakmile se však sluneční den chýlí ke 
konci a začíná se stmívat, tyto národy 
ztrácejí svou sílu a s nastupující noční 
temnotou nenávratně mizí v podsvětí 
dějin. (Příkladem mohou sloužit Su-
merové, Asyřané, Babylóňané, staří 
Egypťané, klasičtí Řekové a Římané  
a mnoho dalších starověkých vý-
znamných národů.) Kdežto národ 
živoucího Boha, po staletí pronásle-
dovaný, nenáviděný a systematicky 
ničený, je jako Měsíc, který svým 
světlem ozařuje i tu nejtemnější noc. 
V tomto duchu charakterizoval židov-
ský národ rabi Jehuda Arie Leib Alter 
(1847–1905), cadik chasidů z polské 
Góry Kalwarie.

Jak jsme výše uvedli, naši učenci měli za to, že 
se synové Izraele sblížili s náboženstvím, kul-
turou a zvyky Egypťanů, a tak jim hrozila úpl-
ná asimilace – to je oněch  –  
49 bran rituální nečistoty, do nichž se naši 
předkové ponořili. Jiní učenci tvrdili však pravý 
opak, že slova „  – stal se tam 
velkým národem“ nás učí, že se tam stal Izrael 
výjimečným. V čem spočívala jeho výjimečnost? 
Synové Izraele žili odděleně od Egypťanů a díky 
tomu, že zůstali věrni svému jazyku, nezměnili 
své tradiční oblečení, neodhalili svá tajemství 
a nezrušili obřízku, byli hodni toho, aby je Hos-
podin vysvobodil z egyptského otroctví (midraš 
Lekach tov, Šemot 6:6). Jinde například učenci 
uvádějí, že si synové Izraele nezměnili v Egyp-
tě svá jména a navzájem se nepomlouvali, pro-
to byli hodni osvobození (midraše Šir ha-širim 
Raba 4:12, Vajikra Raba 32:5).
Jako ve známé Werichově písničce Šaty dělaj 
člověka, tak i nás mnozí posuzují podle toho, 

Také oděv může člověka
přiblížit Hospodinu

(úvaha k Pesachu)
V pátek večer na erev šabat 15. nisanu (6. dubna) zahájíme sederovou večeří náš osmidenní 
svátek Pesach, kterým si každoročně připomínáme vyjití našich otců z Egypta – .  
Pesach má i další jména, například Svátek macesů – , Svátek jara –  nebo 
Svátek svobody – .

Měsíc je symbolem Izraele – postupně se zmenšuje a ztrácí, až máme někdy za to, že 
zmizel docela a již neexistuje. Po určité době však opět zazáří v plné síle...
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JAK ZÍSKÁVAT MASKIL?
a)  v elektronické podobě
 na www.maskil.cz
b)  v tištěné podobě za cenu poš-

tovného a balného; pošlete, pro-
sím svoji žádost na adresu Bejt Sim-
cha, Maiselova 4, 110 00 Praha 1,  
telefon: 724 027 929, e-mail: redakce.
maskil@maskil.cz; výše poštovného  
a balného je v ČR minimálně 250 Kč 
ročně; uvedený obnos nám laskavě 
zašlete složenkou nebo na bankov-
ní účet číslo: 86-8959560207/0100  
u Komerční banky, variabilní symbol 
je 88888 (5x8), v popisu platby uveď-
te, prosím, své jméno. 
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Program Bejt Simcha

duben 2012

PRAVIDELNÉ AKCE

Bejt Simcha

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

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

pátek 6. dubna 
od 18.30 hodin

v restauraci klub techniků

PeSachový Seder 
(viz pozvánka na této straně)

Ivrit – hodiny hebrejštiny 
pro mírně pokročilé 
každé úterý od 18.30 h 

kurz pro začátečníky 
ve čtvrtek od 18 h

Úvod do judaismu 
každé úterý od 19.45 h

Kabalat šabat 
každý pátek od 18 h

(v pátek 6. 4. se Kabalat šabat 
v Bejt Simcha nekoná –

viz pozvánka na pesachový seder)

jak jsme oblečeni, zda jsme bohabojní a plní-
me-li micvot. Můžeme říci, že náš oděv svědčí 
o míře naší asimilace či přizpůsobivosti větši-
novému nežidovskému okolí. Jistě, dnes v této 
souvislosti hraje oblečení mnohem menší roli, 
než tomu bylo koncem 18. a počátkem 19. sto-
letí, kdy Mendelssohnovy myšlenky židovského 
osvícenství začaly pronikat a zapouštět kořeny  
i v českých zemích a na Moravě. Samozřejmě 
tato skutečnost vyvolávala v tradičních židov-
ských kruzích a v jejich představitelích mnohdy 
oprávněné obavy, že hnutí haskaly povede k po-
stupné sekularizaci židovské společnosti, což se 
projeví opouštěním tradičních hodnot judaismu  
a v krajních případech to může vést až k opuštění 
víry samé, ke křtu. (Příkladem takového vývoje 
jsou potomci samotného Mosese Mendelssohna.)
V Boskovicích působila skupinka židovských 
osvícenců, která svým chováním velmi roz-
čilovala bohabojné souvěrce. Jeden ze sku-
pinky však svým provokativním a chucpedik 
chováním vynikal nad ostatní a nic mu nebylo 
svaté. Časem se městečkem rozletěla zpráva, 
že právě tento výkvět haskaly se chce vrátit 
na správnou a bohabojnou cestu, s níž v mi-
nulosti sešel, prostě chce se kát ze svých činů 

. Tento kajícník se šel nejdříve 
poradit k rabínovi Benjaminu Wolfovi ha-Levi-
mu Boskovicovi (1740–1818), aby mu poradil, 
jak nejlépe lachzor bi-tšuva. Tu se pod oknem 
rabínova domu shromáždilo mnoho Židů, kte-
ří chtěli vidět a slyšet, jak bude rabi Benjamin 
Wolf osvícence kárat a jaké tresty mu uloží za 
jeho činy. Co však nevidí a neslyší?! Rabín ho 
přijal velmi vlídně, mile s ním rozmlouval a na-
konec ho požádal o jedno, aby odložil své gójiše 
šaty a aby se napříště oblékal jako pravověrný –  
charedí Žid. Toť vše. Když tento odešel, lidé se 
nahrnuli k rabínovi do světnice a chtěli, aby jim 
vysvětlil své jednání. On jim odvětil: „Ano, naši 
svatí učenci v souvislosti s herezí a nezřízenou 
touhou po moci (traktát Avoda zara 17a) hovořili 
o tom, že „nikdo z těch, kdo k ní vcházejí, se 
nevrátí...“ (Př 2,19), avšak dveře k pokání ne-
jsou uzamčeny. Těžko říci, zda to myslel upřím-

ně, nebo ne, ale toto bude jeho zkouška. V jednu 
chvíli ho opravdu mohla napadnout upřímně 
míněná myšlenka na nápravu. Prvotní nadšení 
ho však po krátké době může opustit. Potom se 
mu začne stýskat po společnosti jeho vykutále-
ných kamarádů a on se k nim opět vrátí. Pokud 
se však začne oblékat jako bohabojný Žid, bude 
mu nepříjemné se ukázat v takových šatech mezi 
svými bývalými kamarády. Nehledě na to, že 
oni sami se mu začnou posmívat a nebudou se 
s ním chtít již přátelit. Tak bude schopen jít dále 
po nastoupené cestě a já ho pomalu a postupně 
povedu opět k Tóře, bohabojnosti a k úplnému 
pokání.“ (podle Hagada šel Pesach – maase rav, 
Benej Brak 2001, str. 110–111).
Pravda, téma návratu k židovství a k plně-
ní micvot je spíše aktuálním pro Roš ha-šana 
nebo Jom kipur. Avšak ani o Pesachu neztrácí 
toto téma na své aktuálnosti, ba naopak. Pokud 
chceme slavit Pesach podle všech pravidel, ne-
můžeme se omezit pouze na duchovní přípravu 
k svátku, ale současně s ní musíme vynaložit ne-
malé fyzické úsilí, abychom uvedli celý náš byt 
a zvláště kuchyň se všemi jejími náležitostmi do 
stavu „košer na Pesach – “. Důklad-
ný úklid celého bytu i nebytových prostor, které 
nám patří, výměna nádobí za pesachové, koše-
rování hrnců, pánví atp., košerování skleněných 
pohárů a talířů, je nutné se zásobit košer potra-
vinami na Pesach (maso, víno, macesy, koření 
atp.), pesachová očista prostor lednice a mrazá-
ku, mikrovlnky, vyčistit sporák a vykošerovat 
troubu, prodej chamecu (kvašeného), ve čtvrtek 
večer (5. dubna) konáme doma bedikat chamec, 
v pátek dopoledne doma nalezený chamec mu-
síme spálit, a to jsme nemluvili o přípravě sede-
rových a šabatových jídel v  hrncích a pekáčích, 
které musí být košer již na pesach. Pokud to vše 
poctivě vykonáme, budeme již před Pesachem 
na dobré cestě k návratu k našim židovským tra-
dicím a plnění přikázání Tóry.
Všem čtenářům a příznivcům Maskilu přejí  

  – košer a veselý Pesach!

ª Rabín Daniel Mayer

Bejt Simcha zve na

PeSachový Seder
v pondělí 6. dubna 2012 od 18.30 hodin v restauraci klub techniků 

(Novotného lávka 5, Praha 1 – u Karlova mostu)

Vstupné – pro členy FŽO: dospělí 250 Kč, studenti 200 Kč; 
pro nečleny FŽO: dospělí �50 Kč, studenti �00 Kč; děti do 10 let vstup zdarma

Přihlášky v Bejt Simcha (e-mail: kehila@bejtsimcha.cz, telefon: 724 027 929)
nejpozději do 29. �.
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Vámi moderované Diskuse v Maise-
lovce si získaly obrovskou populari-
tu a vnesly do obecního života nový 
rozměr. Jak je hodnotíte vy sama?
 Jsem ráda, že na ně přicházejí lidé, kteří by 
jinak nepřišli, jako například pán, který mi řekl, 
že se deset let bál na obec vstoupit. Právě proto 
jsem si přála, aby diskuse byly právě v Maise-
lově 18. Ten barák by měl být otevřený prostor, 
kde se lidé potkávají bez ohledu na to, jaké mají 
názory a k jaké náležejí denominaci. Obec mi 
v tom vyšla velmi vstříc. Debatní večery fungují 
už tři roky. Je to mix témat politických (Izrael, 
arabské jaro), kulturních (např. židovští spisova-
telé) a obecních (jaký by měl být rabinát, obec, 
nyní diskuse k volbám). A také setkání osob-
ností – např. večer s rektorem VŠE Richardem 
Hindlsem, premiérem Janem Fischerem, hercem 
a moderátorem Janem Krausem a spisovatelkou 
Irenou Douskovou. Rovněž debata mezi Val-
trem Komárkem a Ivanem Klímou byla velmi 
zajímavou konfrontací dvou lidí, kteří mají něco 
za sebou. Jsem moc ráda, že až na malé výjimky 
se diskuse daří držet v poměrně přátelské atmo-
sféře. Lidé říkají, co chtějí, ale naštěstí respek-
tují, že mi jde o to, aby nedocházelo k nějakým 
osobním invektivám. Je, myslím, důležité, že 
konečně existuje platforma, kde se diskutují 
témata relevantní pro obec. Nechtěla bych, aby 
se otevíraly staré rány, které třeba já znám jen 
z vyprávění. Neměli bychom být pořád zamrzlí 
na tom, kdo je jelínkovec a kdo nejelínkovec. 
Pro mne je to nepřehledné. Věnujme se raději 
aktuálním tématům. Ač věci minulé samozřej-
mě nelze ignorovat a mnohé dnešní problémy 
se těch minulých velmi týkají.

Jaký máte názor na stále aktuální 
obecní témata jako uznání reform-
ního judaismu či členství tzv. tatín-
kovců?
 Nevím, já asi nejsem ta, které by měla po-
suzovat, jestli by tatínkovci měli obdržet plné 
členství. Ale měli by určitě dostat příležitost 
aktivně se zapojit. Také by se mi líbilo, kdyby 

v rámci obce působilo více rabínů, kteří by re-
prezentovali různé proudy judaismu. Neměl by 
dominovat jeden náboženský směr a určovat 
politiku. Rabinát má příliš velký vliv na volené 
představitele obce. Rabinát by měl spadat pod 
vedení, ne naopak. Nový rabín David Peter před-
stavuje šanci. Je ortodoxní, ale otevřený, a svojí 
osobností se snaží lidi k sobě přitáhnout. Mám 
také naději v jeho ženu, která je ze židovské ro-
diny, židovství pro ni není něco, co by si osvojila 
až v dospělém věku. Doufám, že jednou ji lidé 
budou brát jako opravdovou rebecin.

Rabín David Peter se vrátil do Pra-
hy po letech studií a života v Izraeli.  
Co si myslíte o současném pnutí me 
zi zbožnými a sekulárními Izraelci?  
A jaké máte vzpomínky na vaše stu-
dia v Jeruzalémě?
 Mám strach z propojení státu a nábožen-
ství. Státní instituce mají být naprosto nezávislé 
na náboženství. Kdo chce, ať si jezdí odděleně 
v autě, ale ne ve veřejné dopravě. Ale sekulár-
ní Izraelci se začínají probouzet a uvědomovat 
si to. Doufám, že se podaří najít nějaký model, 
ve kterém budou moci vedle sebe žít ortodoxní  
a sekulární Izraelci, aniž by jedna skupina ome-
zovala druhou. Na svá studia na Hebrejské uni-
verzitě vzpomínám jako na nejdůležitějších pět 
let svého života. Je to místo, kde jsem získala 
velmi dobré akademické vzdělání a především 
léta v Izraeli pro mě představovala školu života. 
Ptáte-li se na jeden z nejsilnějších zážitků, tak 
bohužel rok 2002, kdy vybuchla bomba v cafe-
terii univerzity, kam jsem chodila skoro denně 
na jídlo.

Kladu si otázku, nakolik se k li- 
dem dostávají objektivní informa-
ce o dění v Izraeli. Někteří lidé mají 
v oblibě např. internetový server 
eretz.cz, čtete ho?
 Snažím se číst co možná nejširší škálu 
informačních zdrojů. Zprávy o Izraeli si beru 
z Haaretz, Jerusalem Post, Ynetnews. Sledu-

ji rovněž mezinárodní servery: New York Ti-
mes, BBC, Christian Science Monitor, studie 
amerických think-tanků, čtu libanonské Daily 
Star a egyptský Al Ahram. Samozřejmě není 
možné vynechat Al Jazeeru. Ale Arutz Sheva, 
odkud přebírá články eretz.cz, nečtu. Arutz 
Sheva není kanál, jehož forma a obsah by mi 
něco dávaly. Přijde mi, že zužují realitu na pou-
hé dvě dimenze, je zřejmé, kdo je pro ně dobrý 
a kdo zlý. Skutečnost je komplikovanější.

Mají se vedoucí představitelé čes-
kých židovských organizací vyjadřo-
vat k současné politice Státu Izrael? 
Mám na mysli např. vystoupení ředi-
tele Židovského muzea v Praze, pana 
doktora Leo Pavláta, na demonstraci 
proti žádosti Státu Palestina o přijetí  
do OSN.
 To je citlivá otázka. Židé v diaspoře mají 
k Izraeli někdy až nekriticky blízko. Avšak 
obec by měla být neutrální. Neměla by být po-
litickým hráčem, protože někteří její členové 
mohou mít jiný názor. Navíc by se obec mohla 
stát terčem odvety. Jednotlivci se ale samozřej-
mě mohou vyjadřovat, k čemu chtějí.

Diskutujme 
o aktuálních tématech
  rozhovor s Irenou Kalhousovou
Irena Kalhousová (ročník 1979), jejíž židovští prarodiče pocházejí původně z Maďarska, vyrostla 
v Praze. Vystudovala politické vědy na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě a soudobá evropská stu-
dia v Cambridgi. Pracuje jako analytička v Pražském institutu bezpečnostních studií (Prague Securi-
ty Studies Institute) a přednáší na Anglo-americké univerzitě (Anglo-American University) v Praze. 
Specializuje se na politiku na Blízkém východě a otázky evropské integrace. Členům Židovské obce 
v Praze je známa především jako moderátorka diskusních večerů na obci.
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rozhovor

➤ Mezinárodní politika je spojena s va-
ší profesí. Čemu se věnuje Prague 
Security Studies Institute, ve kterém 
pracujete? A co si myslíte o arabském 
jaru, co o problémech Evropské unie?
 Prague Security Studies Institute je nezá-
vislý think-tank, který se specializuje na trans-
atlantické vztahy a otázky bezpečnosti. Pořádá-
me konference, výukové programy pro studenty 
vysokých škol o bezpečnostních otázkách ad. 
Věřím v evropskou integraci, je to jediná možná 
cesta. Dezintegrace a posílení národních států 
by změnu k lepšímu nepřinesly. Nic lepšího 
než myšlenka politické a ekonomické integra-
ce podle mě v tuto chvíli neexistuje. Neválčíme 
spolu, žít a pracovat můžu, kde chci. To je vel-
ký úspěch Evropské unie. Co se týká arabského 
jara, nemám radost, že v Egyptě vyhrála jedna 
středně konzervativní a jedna silně konzervativ-
ní islamistická strana, ale nemohlo to dopadnout 
jinak, protože oni byli jedinou uznanou opozicí, 
kterou Mubarak částečně toleroval.

Vliv islámu je často skloňovaným té-
matem také v Evropě. Vnímáte mus-
limy v Evropě jako hrozbu?
 Vnímám to jako potencionálně veliký pro-
blém. Evropané dlouho měli špatný přístup 

s heslem „nechceme po vás nic, nemusíte re-
spektovat kulturu, do které jste přišli.“ Evropa 
může být multikulturní, ale ti, co tu chtějí žít, 
by měli sdílet základní hodnoty, které vyznává-
me. Bohužel např. průzkumy ve Velké Británii 
ukazují, že mladí muslimové se stavějí pozitiv-
ně k právu šaríja. Všeobecně tu pak existuje so-
ciální vyloučení – děti přistěhovalců nechodily 
do kvalitních škol, připadají si na okraji, což 
je vede k radikalismu. Místo represe bychom 
se měli snažit ty lidi zapojit a integrovat, např. 
nenechat je studovat na čistě islámských ško-
lách. To se už naštěstí mění. Zákaz burky však 
nepodporuji. Nezakazovala bych náboženské 
symboly ve veřejných institucích.  

Jako hosta jedné debaty v Maiselov-
ce jste přivedla íránskou ženu žijící 
v České republice. Které z diskusních 
večerů hodnotíte zpětně jako nejdů-
ležitější?
 Denise Ajiri je perská křesťanka, sama tedy 
v Íránu žila v postavení menšiny. V ČR žije 
teprve tři roky. Povídala o životě v Íránu, jak 
Íránci vnímají arabský svět, jak Izrael. Myslím, 
že pro mnohé byla zajímavá i diskuze s Čecho-
palestincem Šádí Shanaáhem – lidé měli mož-
nost vyslechnout si pohled z druhé strany. Pro 

mě byl nezapomenutelný večer s pány Hindl-
sem, Fischerem, Krausem a paní Douskovou, 
shodou okolností všichni tatínkovci. Čtyři vý-
razné osobnosti, které však nedominovaly jedna 
nad druhou. Také Valtr Komárek a Ivan Klíma 
– bylo pro mne moc zajímavé vidět bývalé ko-
munisty, jak tu dobu reflektují každý jinak, pod-
le jednoho ztracená příležitost, podle druhého 
zhoubný režim. Setkání s celou plejádou režisé-
rů, spisovatelů a herců jsou vždy velmi inspira-
tivní. Ale za asi nejdůležitější považuji diskuse 
o obci, protože její budoucnost mně vážně leží 
na srdci.

Co připravujete?
 Nyní moderuji debaty k volbám do vedení 
ŽOP, vize těch, kteří se chystají kandidovat, re-
flexi, čeho dosáhla současná reprezentace. Také 
jsem chtěla udělat diskusi se dvěma českými 
velvyslanci v Izraeli, Milošem Pojarem a jeho 
synem Tomášem. To už bohužel nebude možné. 
Vypadá to ale, že by mohlo vyjít povídání se tře-
mi velvyslanci tady v ČR, kteří jsou Židé.

Děkuji za rozhovor.
ª Ptal se: Pavel Kuča

Foto: blog Ireny Kalhousové 
(http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/irena-kalhousova.php)

V Židovském muzeu v Praze si tito mladí lidé 
vyslechli přednášku historika Michala Frankla 
a po pražských synagogách je provedla orga-
nizátorka setkání Irena Nováková, předsedky-
ně Kulturního sdružení občanů ČR německé 
národnosti. V Domě národnostních menšin 
ve Vocelově ulici je přivítali ředi-
tel Jakub Štědroň, jeho zástupce  
a člen ŽOP Andrej Dan Bárdoš  
a Michaela Marksová Tominová, 
místostarostka Prahy 2 a stínová 
ministryně pro lidská práva. Stu-
denti si zde vyslechli např. vy-
právění přeživších Tomana Broda  
a Oldřicha Stránského a přednášku 
Marty Malé, ředitelky Nadačního 
fondu obětem holocaustu. Ředitel 
Sudetoněmecké kanceláře v Praze 
a spoluorganizátor akce Peter Bar-
ton k tomu řekl: „Vzdělávací semi-
nář pro mladé Němce a Čechy měl 
přivést účastníky k zamyšlení, jak 
obrovskou ztrátu české země utrpě-
ly za holocaustu, kterým byl jasně 
vinen německý nacismus. Židé, ať 

už německy či česky mluvící, patřili navíc po 
většině k elitě této země. Jinou ztrátou pro čes-
ké země bylo vyhnání sudetských Němců. Další 
generace by měly prostě vědět, co všechno se 
zde stalo.“ Vedoucí německé delegace Steffen 
Hörtler k tomu dodal: „Je úžasné, že se po-

dařilo naplnit motto Heiligenhofu: Celý život 
je setkáváním.“ Jan Jech, student z Varns- 
dorfu, zhodnotil dva dny strávené v Praze 
slovy: „Naše škola je zapojena do projektu 
s názvem Mezinárodní den prodavačů cibule  
(http://cibule.bgvprojekt.cz). Díky němu se 

více studentů zabývá židovskými 
dějinami, ale i celkově obdobím 
druhé světové války a obdobím 
poválečným. Snažíme se shro-
máždit co nejvíce informací z té 
doby, protože na takové události 
by se rozhodně nemělo zapomínat  
a v dějinách je toho ještě spousta 
neodhaleného. Právě tento semi-
nář nám poskytl další informace, 
které můžeme použít.“ Studenti 
byli přijati také v Senátu Parlamen-
tu ČR jeho místopředsedou Petrem 
Pithartem a senátorem Václavem 
Koukalem, který se ještě jako sta-
rosta Svitav zasadil o různé formy 
připomínky Oskara Schindlera ve 
městě.

ª Text a foto: Pavel Kuča

Němečtí a čeští studenti objevovali 

ž iDovské  stopy  v  praze
Ve dnech 1�. a 14. února se uskutečnil společný seminář studentů Biskupského gymnázia 
ve Varnsdorfu se studenty Akademie Mitteleuropa, kterou založili sudetští Němci a provo-
zují ji ve svém kulturním středisku Heiligenhof v dolnofranckém Bad Kissingenu. Tématem 
semináře byly minulost a současnost židovské komunity v Čechách.

Steffen Hörtler (stojící) děkuje Petru Pithartovi, který studenty přivítal v Zeleném salon-
ku Kolovratského paláce na Malé Straně a seznámil je s pohnutou historií sálu. V noci 
na 30. 9. 1938 se zde československá vláda dozvěděla o podepsání Mnichovské dohody  
a v noci na 15. 3. 1939 již vláda česko-slovenská o kapitulaci Emila Háchy před Hitlerem 
a vytvoření Protektorátu Čechy a Morava.
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Bohemia patřila mezi nejdéle kontinuálně vychá-
zející německé deníky v našich zemích. Za 110 
let své existence však prodělala mnoho ideových 
i organizačních kotrmelců, které nemusely být 
vždy ke škodě kvality listu, spíš dle našeho názo-
ru svědčí o snahách flexibilně reagovat na změny 
čtenářských preferencí a v neposlední řadě na 
výkyvy v politické orientaci rakouského, později 
československého státu. Nejmarkantnějším vněj-
ším projevem častých změn byly četné změny 

oficiálního názvu listu. Bohemia, založená na-
kladatelstvím Gottlieb Haase und Söhne v roce 
1828, nejprve vycházela pod titulem Unterhal-
tungsblätter jako příloha periodika Prager Zei-
tung. O dva roky později, stále ještě „pouhá“ pří-
loha nese mírně krkolomný název Bohemia oder 
Unterhaltungsblätter für gebildete Schichten. Již 
roku 1832 zkracuje Bohemia své plné jméno na 
Bohemia ein Unterhaltungsblatt. V době její nej-
větší slávy za „popřevratového“ působení Johan-
nese Urzidila a Egona Erwina Kische bylo mož-
né Bohemii číst pod oficiálním názvem Deutsche 
Zeitung Bohemia (1918–1938).
Pozorného čtenáře jistě zaujala poslední dvě 
jména, která sama o sobě evokují směr, kterým 
se po roce 1918 ubíral pražský německy psaný 
tisk. Nejen Bohemia, ale, a to především, Pra-
ger Tagblatt ustupují od převážně informativní 
linie ve prospěch novin literárních, možná spíš 
novin literátů. S trochou nadsázky můžeme říci, 
že nebylo velkého středoevropského německy 
píšícího spisovatele té doby, který by určitou 
dobu svého tvůrčího života nestrávil v redakci 
tohoto listu. Herrengasse ústící do pražského 
německého korza Na Příkopech byla v mezivá-
lečných letech centrem německého liberálního 
myšlení, jehož význam především po roce 1933 
významně překračoval hranice masarykovské re-
publiky. Panská 16, sídlo listu, zažívala plodná 
setkávání Maxe Broda, Egona Erwina Kische, 
Alfreda Polgara, Alexandera Roda, Johannese 
Urzidila, Márai Sandora, Friedricha Thorberga  
a mnoha dalších. Každý z „tagblattovců“ věnoval 
část svého beletristického díla příběhům z redak-
ce. Jistě nejpůvabnějším opusem tohoto druhu je 

Thorbergova staropražsko-židovsko-pragertag-
blattová mozaika Teta Joleschová aneb Zánik 
západní civilizace v anekdotě, dnes už klasické 
dílko stavěné na těžko zařaditelném humoru, pro 
který by snad nejpřiléhavějším označením bylo 
„posmrtné dozvuky starorakouské satiry“. Hu-
moristický akcent Prager Tagblatt je v Tetě Jole-
schové jasně postřehnutelný, některé příhody se 
týkají přímo kolegů redaktorů, mnohdy je těžké 
rozlišit mezi skutečností a mystifikací. Přesto 
Tante Jolesch zůstává pro zájemce o Prager Tag-
blatt neocenitelným zdrojem informací, avšak 
především reálií a atmosféry.
Vzpomínali i další. Např. Max Brod se ve svém 
díle Prager Tagblatt, Roman einer Redaktion vy-
daném v roce 1968 zamýšlí:
„Byla to plantáž bludiček. Velké deníky v Pa-
říži atd. si potrpěly na fasádu. Prager Tagblatt 
odmítal cokoliv, co by byť jen vzdáleně připo-
mínalo impozantní fasádu neboli monstrózní 
serióznost (jak jsme říkávali my). Prager Tag-
blatt byl pozoruhodností, která nikde neměla 
sobě rovnou. […] Byl to výtečně informativní, 
spolehlivě psaný list, chytře a temperamentně 
liberální, aniž by zrovna šturmoval, pestrý, ně-
které příspěvky se vyznačovaly vysokou literár-
ní úrovní, téměř prostou kýče. Každý, kdo na 
listu spolupracoval, sázel veškerou profesionál-
ní čest na perfektní práci, přesně, bez balastu,  
s nasazením nervů. Přitom jsme se tvářili, ja-
koby bylo všechno bez námahy a jako bychom 
práci dělali jen pro zábavu.“

ª Jan B. Schanelec-Jankowski, germanista
Foto: Wikipedia

Jedním z pamětníků, který své zážitky z předválečných pražských redakcí také sepsal, byl František R. Kraus. 
I když poznámka z úvodu předchozího článku platí i zde – jeho díla zůstala českému čtenáři většinou skryta. 
„Nebýt jeho knih, mohlo by se dneska zdát, že nikdy nežil… Byl vlastně zapomenut dvakrát, česky i německy. 
Takže je a zároveň není, jako v pohádce... Svědectví F. R. Krause je pravda. Jak tomu bylo s pravdou v Čechách, 
tak tomu bylo s jeho pracemi. Samozřejmě vzhledem k dějepisu země ne vždycky a ne pro každého. Snad až 
zase nyní.“ (Arnošt Lustig, � x18)

BohemIa a Prager TagBlaTT
pražské židovsko-německé noviny
Žurnalistická krajina předválečného Československa překvapí dnešního zájemce svojí pest-
rostí. Nejedná se pouze o předpokládané bohatství jazykové a o širokou škálu tematických 
zaměření, nýbrž o nečekané vzájemné přesahy dobového tisku. Českému intelektuálnímu 
prostředí je známé působení Karla Čapka v Lidových novinách. Svět německy psaného tis-
ku českých zemí zůstává však, dle našeho názoru, českým čtenářům do značné míry skryt. 
Přičemž můžeme s jistotou vyjádřit přesvědčení, že pražská německá žurnalistika patří  
k nejlepšímu, co bylo v tomto oboru v období mezi dvěma světovými válkami vytvořeno. 
Vysoká úroveň nastavená po první světové válce byla ve třicátých letech ještě posílena 
přispěním německého exilu, který v Československu nacházel hmotné i intelektuální úto-
čiště. Mezi německojazyčnými periodiky vycházejícími v prvorepublikovém Českosloven-
sku vynikají svojí uměleckou kvalitou především Bohemia a Prager Tagblatt.

Titulní strana Prager Tagblattu z 29. července 1914 zvěs-
tuje začátek první světové války

➤



Nisan 5772 7

továrny na potravinářské výrobky, seznámil 
s doktorem Albertem Einsteinem… V Berlíně 
o vánocích 1932 jsem chtěl navštívit i další-
ho svého přítele, kamaráda a učitele Egona 
Erwina Kische. Před časem jsem u něj delší 
dobu bydlel v pražském domě „U dvou zla-
tých medvědů“ – a byl to právě on, kdo mne 

na počátku dvacátých let jako osmnáctileté 
novinářské nemluvně přivedl do redakce Bo-
hemie v tehdejší Liliové ulici coby stenografa 
a eléva-soudničkáře... Kische jsem však ten-
tokrát v Berlíně nezastihl. Odjel prý kamsi na 
reportážní cestu.
…
Je 14. březen! Devět hodin večer.
Na Wilsonově nádraží stojí vlak připravený k od-
jezdu do Stockholmu. Kolem něj se tísní stovky 
příbuzných a známých i těch, kteří na odjezd 

čekají v nejbližších 
dnech. Za měsíce 
společného strádání 
se všichni navzájem 
sblížili. Slzy, dojetí, 
loučení těch, kteří 
se vydávají na cestu 
do neznáma, i těch, 
kteří se s nimi lou- 
čí. Vedoucí pales-
tinského úřadu Ja-
kub Edelstein běhá 
kolem vlaku a udílí 
poslední rady, loučí 
se se známými.
V Praze již mezi-

tím vlají první vlajky s hákovým křížem! Prv-
ní z nich se objevila už v neděli 12. března 
na německém kasinu Na příkopech. Pražská  

téma

Je to tak, jak píše Arnošt. Můj otec byl před 
válkou poměrně úspěšný novinář. Začínal 

jako lokálkář a soudničkář právě v Bohemii  
a později v Prager Tagblatt a v Laurinově Pra-
ger Presse. Při této práci se spřátelil zejména 
s Františkem Gelem a Karlem Poláčkem, vzpo-
mínal často, jak v soudních síních spolu sedá-
vali na lavicích určených novinářům a komen-
tovali dění nebo si vyprávěli anekdoty.
Arnošt měl však na mysli hlavně jeho kníž-
ky, v nichž se věnoval událostem, kterým se 
dnes říká holocaust. První se jmenovala Plyn,  
plyn, … pak oheň a sepsal ji na konci války v již 
osvobozené Budapešti, kam se dostal poté, co 
se mu podařilo utéct z koncentračního tábora 
v Blechhammeru. Líčí v ní ve formě reportáže 
vše, co se událo od jeho deportace z Terezína do 
Osvětimi. Vyšla už v září 1945 a nevím o jiné 
české knize popisující hrůzy šoa, která by byla 
vydána dříve. Byla to vlastně jen druhá polovi-
na jeho vyprávění, celé vyšlo – paradoxně – až 
o rok později pod názvem A přiveď zpět naše 
roztroušené… Nejedná se už však o pouhou re-
portáž, objevují se tu i úvahy o smyslu života,  

o náboženství, o společnosti. A také je tu mno-
ho místopisných detailů. To bylo typické pro 
jeho pozdější tvorbu.
Vydal pak ještě několik titulů, z nichž svého 
času byl mezi členy pražské židovské nábo-
ženské obce nejpopulárnější David bude žít. 
Původně se kniha jmenovala Šemarjáhu hledá 
boha a věnoval ji Janu Masarykovi, se kterým 
se dobře znal. Vyšla ale až po únoru 1948, a tak 
jí doboví cenzoři bez vědomí autora přidali po-
slední kapitolu, kde místo odjezdu do tehdejší 
Palestiny zůstává hlavní postava, houslový vir-
tuos David, v československých továrnách, aby 
pomáhal budovat socialismus.
Tohle je ale povídání o době předválečné a vás 
zajímá spíš dění kolem Prager Tagblattu a Bo-
hemie. Jak už jsem řekl, otec na to rád vzpomí-
nal a něco dokonce publikoval. Byly to povět-
šinou jednotlivé povídky nebo črty a vycházely 
časopisecky koncem padesátých a začátkem 

šedesátých let. Dokonce platil svého času za 
jakéhosi experta a znalce díla Egona Erwina 
Kische. Ten byl, i přes svůj židovský původ, 
totalitní kulturou tolerován, protože zůstal ko-
munistou. A tak mohl otec občas napsat něja-
kou vzpomínku, i když se musel držet v me-
zích tehdejší nejen cenzury, ale i společenské 
slušnosti. Takže povídání  
o tom, jak spolu vymetali 
kdejaké hampejzy a nevěs-
tince v tzv. Páté čtvrti, tedy 
v Židovském městě, se ob-
jevit nemohlo. Něco z toho 
pak ale přece jen zakompo-
noval do svého dalšího ro-
mánu. Ten se jmenoval Kat 
beze stínu, ale za jeho živo-
ta nikdy nevyšel. Až mně 
se podařilo jej vydat jako 
jeden z dnes tolik oceňova-
ných titulů, které vydávala 
Jazzová sekce ve své „sa-
mizdatové“ edici Jazzpetit. 
To bylo ale až v roce 1984. 
V Katovi se objevuje právě 
mnoho žánrových obrázků 
ze staré Prahy. Jejich idyla je postavena do pro-
tikladu k depresivnímu prostředí Terezína.
Po roce 1989 byl Kat vydán v nakladatelství 
Bystrov a synové jako reedice. Nedávno pak 
vydalo nakladatelství P3K další knížku, která 
ležela několik desetiletí v šuplíku. Vyšla pod 
titulem Tisíce obyčejných smrtí a je to vyprá-
vění postavené na rozhovorech, které s mým 
otcem natočil v šedesátých letech známý pub-
licista Roman Cílek. Z přepisů a z fragmentů, 
které jsem měl doma já, jsme společně sesta-
vili „svědectví novináře, který viděl počátky  
i konce“. I tady je spousta místopisných detailů, 
drobnokreseb a črt, které oceňují jednak znalci 
staré Prahy, ale také všichni ti, kteří se zajímají 
o pražskou německou literaturu a kulturu.
Takže si dovolím na závěr přidat dvě krátké 
ukázky:

Pracoval jsem tehdy jako redaktor listu Pra-
ger Abendblatt, který měl své malinkaté sídlo 
v pražské Karmelitské ulici číslo 6. Přijel jsem 
do Berlína na několikadenní zimní dovolenou. 
Pozval mne můj přítel Kurt Gasparius, se kte-
rým jsem se před sedmi lety dočista náhodou 
seznámil ve Staronové synagoze v Praze. Na 
Karlově mostě jsme si o několik hodin pozdě-
ji podali ruce na přátelství a od té doby jsme 
se občas navštěvovali. V roce 1930 mne Kurt 
v Grünewaldu, v domě svého otce, majitele 

Pasové fotografie Františka R. Krause s manželkou

František R. Kraus jako rozhlasový komentátor, mezi rokem 1945 a 1950

František R. Kraus se svou 
knihou Proměněná zem (vyšla 
v roce 1957)

Jak to tedy bylo s dílem F. r. KrauSe?
zeptali jsme se jeho syna tomáše krause, 
tajemníka Federace židovských obcí v Čr.
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Z historických pramenů, které mi poskytl pu-
blicista Petr Brod, vybírám pasáže z brožury 
Koncentrační tábor v Praze 7 – Radiotrh od Ja-
roslava Šandy z roku 1987: „V Praze bylo shro-
maždiště na někdejším trhu rozhlasových přijí-
mačů… V době, kdy transporty do těchto dřevě-
ných baráků nastupovaly, byly budovy 
ve zchátralém stavu, pršelo do nich,  
v zimě nebyly vytápěny, byla tam špína, 
špatný vzduch a naprosto nedostatečná 
hygienická zařízení… Celý komplex byl 
hlídán pražskou policií, uvnitř pak ko-
nali službu esesáci. Jakmile předvolaní 
nastoupili na shromaždiště, byli nejdří-
ve přikázáni na svá místa. Leželo se na 
zemi, jeden vedle druhého podle čísel, 
muži, ženy i děti pohromadě. Postupně 
podle čísel byli předvoláváni k mnoha 
stolům. U jednoho museli odevzdat 
klíče od bytu, u druhého potravinové 
lístky, jinde kmenové listy, jinde peníze, 
jinde ostatní cennosti, osobní doklady, 
dotazníky, ostatní formuláře… Obvykle 
po třech dnech byly procedury skonče-
ny a transport nastoupil na svou cestu. 
Byl odveden na dráhu, zpravidla ještě 
před ranním svítáním, aby ho vidělo co nej-
méně lidí. Doprovázen byl esesáky, německou 
pořádkovou policií, někdy také ještě policií pro-
tektorátní nebo četníky.“
Dřevěné stavby v trojúhelníku byly používány  
i po válce a za komunismu. Od jejich stržení (ve 
dvou fázích) na části pozemku stojí Parkhotel, 
část je nevyužita. V roce 2002 na ni a na poze-
mek v horní části trojúhelníku uzavřela radnice 
Městské části Praha 7 pod vedením starosty 
Tomáše Duba nájemní smlouvu se společností 
SEN developement, s. r. o., se záměrem posta-
vit zde nové sídlo radnice Prahy 7 a obchody. 
Později došlo k převodu nájemní smlouvy na 
jiné developery. Dosud stále platná smlouva 
obsahuje i podmínku vybudovat zde veřejně 
přístupný památník obětem transportů, citu-
ji: „Památník bude pietně umístěn uprostřed 
dispozice v pohledově exponovaném místě. 
Předpokládá se, že vzhled pietního místa bude 
výsledkem celosvětové výtvarné soutěže, která 
bude pro tento účel investorem zorganizována. 
Pro výslednou podobu památníku budou oslo-
veni jak zahraniční, tak čeští umělci. Koncept 
památníku bude koordinován pěti představiteli 

české politické i kulturní sféry.“ U vzniku plánů 
nového památníku stál i tehdejší předseda Ži-
dovské obce v Praze Tomáš Jelínek: „S nápa-
dem vybudovat památník přišel Eugen Roden. 
Já jsem inicioval schůzku s Dagmar Lieblovou 
z Terezínské iniciativy, Helgou Hoškovou-Weis-

sovou, autorkou v té době již existující pamětní 
desky, a s dalšími přeživšími. Chtěl jsem, aby 
právě přeživší byli přípravám památníku od za-
čátku přítomni. To oni mají právo rozhodnout. 
Shodli jsme se, že to místo si památník zaslou-
ží,“ uvedl Jelínek. 
Současné vedení Prahy 7 v čele se starostou 
Markem Ječménkem však upustilo od záměrů 
budovat zde nové sídlo radnice a na jednání za-
stupitelstva městské části v pondělí 27. února 
zařadilo návrh schválení záměru prodat dotyč-
ný pozemek současnému investorovi ze skupi-
ny Lordship. Ten zde plánuje nákupní centrum 
sítě TESCO. Prohlašuje, že v rámci projektu 
chce pamatovat i na nějakou připomínku obě-
tí holocaustu, zatím ale neví jakou formou. 
Návrh prodeje pozemku vyvolal odpor něko-
lika občanských iniciativ. Umělkyně Tamara 
Moyzes ve stejný den ráno uspořádala kulturní 
performanci a happening: „Předpokládám, že 
kromě developerů a radnice jsem byla pravdě-
podobně jediná, kdo o dodatku k smlouvě věděl.  
A proto považuji za svoji povinnost informovat 
veřejnost. Myslím si, jako třetí generace šoa, 
že by se o těchto věcech mělo veřejně disku-

tovat,“ řekla Moyzes. Performeři s nákupními 
vozíky a Davidovými hvězdami na kabátech 
tiše stáli před pozemkem, na který jen několik 
dní před plánovaným prodejem najela nákladní 
auta a bagr. Davidovu hvězdu si připnul také 
architekt Martin Kloda, který postup radnice 

kritizuje: „Lordship se snaží stavbu 
prosadit salámovou metodou – nej-
prve stavební povolení na provedení 
a zajištění stavební jámy, pak doda-
tečně pod tlakem proinvestovaných 
prostředků povolení na horní stavbu. 
Kromě toho zažádal o prodej parce-
ly. Město ale k prodeji nic nezavazuje 
a podle mého názoru by prodej byl 
chybou,“ prohlásil Kloda.
Happeningu se zúčastnilo vedle oby-
vatel Prahy 7 také přes tucet členů 
Židovské obce v Praze: „Pozemek 
za dnešním Parkhotelem v těsné blíz-
kosti Národní galerie v samém srdci 
Prahy 7 je zcela jedinečný. Myslím 
si, že by Praha 7 jako vlastník měla 
nejprve ideovou architektonickou 
soutěží získat představu o možnos-
tech, jaké to místo vůbec nabízí. Pro-

dej a výstavba obchodního domu se mi jeví jako 
jedna z nejhorších variant jeho využití. Vždyť 
Praze např. chybí muzeum, které by se tomuto 
tématu plně věnovalo. Památník v Pinkasově 
synagoze je unikátní, ale poskytuje velice malé 
možnosti na vystavení velkého množství do-
kumentů. Obecně bych uvažoval i o možnosti 
vytvoření nové budovy Židovského muzea, kte-
ré by mohlo expandovat ze synagog Starého 
Města,“ vyjádřil se Daniel Kolský. Sochař Aleš 
Veselý, který pozemek trojúhelníku vidí z okna 
svého bytu, dodává: „Z Veletržní ulice existova-
la boční vrata, kudy lidé do tábora vcházeli. To 
byla hranice mezi životem a smrtí. Dnes je tam 
tráva. Minimálně toto místo si zaslouží pietní 
úpravu. Tou branou prošlo několik mých pří-
buzných včetně mé sestry,“ řekl Veselý.
Na bouřlivé jednání zastupitelstva ve stejný den 
odpoledne se dostavil Oldřich Stránský, před-
seda Svazu osvobozených politických vězňů  
a pozůstalých ČR a předseda České rady pro 
oběti nacismu. V projevu k zastupitelům mj. 
řekl: „Ten památník není otázkou peněz, ale 
otázkou času, neboť již mnoho času jsme ztratili. 
Mnoho našich lidí, kteří přišli o život, již nemůže 

Sochař Aleš Veselý ukazuje místo, kde stála boční brána, kudy do tábora vstupovali 
Židé předvolaní do transportů

Bude na letné 

památník transportů z Prahy?
performance Tamary moyzes, projev oldřicha Stránského a slib starosty Prahy 7

Pozemek tzv. holešovického trojúhelníku se nachází mezi ulicemi Veletržní a Strojnickou  
v Praze na Letné. Místo má tragickou historii, za války zde bylo shromaždiště občanů 
židovského původu před transporty do koncentračních táborů. Celkem odtud bylo od  
16. 10. 1941 do 16. �. 1945 deportováno 44 688 lidí.

➤
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podat svědectví o tom, co se zde začalo odehrá-
vat. A bohužel jejich varování už nikdo neuslyší. 
Je smutné, že důstojný památník obětem nacis-
mu ani po sedmdesáti letech stále neexistuje.“ 
Stránského na zastupitelstvu podpořila rovněž 
architektka, urbanistka a historička Lenka Bur-
gerová: „Stavba radnice na pozemku holešovic-
kého trojúhelníku by byla důstojným využitím 
poměrně strategického pozemku a nevylučuje se 
s architektonicky kvalitním ztvárněním památní-
ku. Radnice samozřejmě může stát i jinde, avšak 
projekty vybrané radou městské části jsou draž-
ší a objemnější, než Praha 7 potřebuje. Výhody  
a nevýhody různých řešení by měla prokázat ově-
řovací studie, kterou se budou zabývat studenti 
Ústavu urbanismu Fakulty architektury ČVUT  
v příštím semestru,“ uvedla Burgerová. Součas-
né vedení Prahy 7 totiž pro stavbu radnice hodlá 
zakoupit jiný pozemek v Argentinské ulici. Proti 
těmto plánům existuje dokonce petice za refe-

rendum o radnici, 
kterou před kon-
cem února pode-
psalo 3865 obča-
nů Prahy 7, tedy 
12 % obyvatel 
této městské části. 
Podpisová akce 
stále pokračuje.
Návrh prodeje ho-
lešovického trojú-
helníku místosta-
rosta Tomáš Kaš-
tovský nakonec 
pod vlivem udá-

lostí z programu zastupitelstva stáhnul. Starosta 
Marek Ječmének v reakci na projev předsedy 
svazu přeživších přislíbil uspořádat veřejnou 
diskusi na téma památníku na tomto pozemku. 
„Dosud však zůstalo v platnosti usnesení rady 
městské části, které souhlasí s prodejem. Rada 
toto své usnesení nezrušila a zastupitelstvo jen 
věc odložilo. Závazná podmínka ve věci památ-
níku je obsažena v nájemní smlouvě. V případě 
prodeje pozemku se kupující této povinnosti 
zbaví, neboť žádné jiné platné dokumenty jej  
k tomu nezavazují,“ řekl Milan Bendl, občan 
Prahy 7, který na jednání zastupitelstva pra-
videlně dochází. Dne 9. března zaslal Oldřich 
Stránský otevřený dopis starostovi Prahy 7, ve 
kterém vyzývá: „V daném prostoru je nutné 
realizovat důstojný památník, který připomene 
hrůzu, jaká se zde odehrála. Za příklad je nutno 
vzít podobná památná místa zřízená na různých 
místech Evropy i jinde ve světě, jako v Berlí-

ně, Vídni, Paříži, Kyjevě, ale i ve Washingtonu, 
Montréalu či Jeruzalémě, dokonce také v Šang-
haji a dalších. Dnešní pamětní deska od akade-
mické malířky Helgy Hoškové-Weissové připo-
mínající oběti holocaustu, která je umístěna na 
zdi u Parkhotelu, by měla být využita jako část 
pro nově budovaný památník. V místech proti 
Veletržnímu paláci doporučujeme realizovat 
výrazný monument na volné zelené ploše před 
památníkem, v parkové úpravě, s lavičkami  
a prostorem k zamyšlení a vzpomínce na tra-
gédii, která se zde udála. Prosíme vás, vážený 
pane starosto, jako představitelé občanů, ale  
i tehdejších židovských obyvatel Prahy, abyste 
výše uvedený požadavek zahrnul do podmínek 
stavebního řízení jako nezměnitelný, a to tak, 
aby jej nebylo možné opomenout v přípravě 
projektu, v rámci stavebních předpisů a ani  
v průběhu výstavby. Jako zástupci bývalých 
obětí vás rovněž prosíme o sdělení, jaké návrhy 
budou postupně předkládány a projednávány 
v rámci stavebního řízení.“ Oldřich Stránský 
starostovi napsal navzdory postoji předsedy Ži-
dovské obce v Praze Františka Bányaie, který 
již 23. února vydal prohlášení, v němž zdůraz-
nil: „Nemyslíme si, že je vhodné a důstojné pa-
mátník vynucovat. Realizace památníku by pro 
investora měla být výzva, ne-li čest. V ČR exis-
tují desítky památníků na tragédii šoa a další se 
připravují v mnoha českých městech. K tomu, 
co má nebo nemá na pozemku holešovického 
trojúhelníku stát, se Židovská obec v Praze ne-
cítí povolána vyjadřovat. Konkrétní realizace 
záleží na vůli, vkusu a představě investora.“

ª Text a foto: Pavel Kuča

německá mládež pochodovala v semknutém 
šiku městem s voláním Sieg Heil!
Pražská policie mlčky přihlížela. Nikdo se ne-
odvážil zasáhnout. Náhle nádražím proskočily 
divoké zprávy, že Němci obsazují Českosloven-
sko, jsou již v Ostravě, Plzni a Olomouci. Ve 
vlaku nastává panika – Ostrava je na cestě. 
Vlny vzrušení proskakují od hloučku k hlouč-
ku. Muži hledí do země, ženy křečovitě vzlykají  
a tisknou k sobě děti.
Dr. Max Brod, který měl tímto vlakem odjet, 
stojí u okna a svou autoritou uklidňuje ostat-
ní. Zástupce uprchlíků ze Sudet dr. Ullman se 
snaží také zabránit panice. Mr. Stopford, jeden 
z těch, kteří v Alcronu patřili k Runcimanovi,  
a výpravu vede, tvrdí na všechny strany, že se 
nic neděje. Ano, pravděpodobně má velmi dob-
ré zprávy, ale čím uklidnit lidi z vlaku, který má 
teď projíždět mezi fašistickými tanky?
Na nádraží se odehrávají srdcervoucí scény.
Celkem sto šedesát rodin má odjet přes Švédsko 
do Palestiny. Nakonec rychlík na Ostravu odjíž-
dí, vstříc neznámému osudu. První z těch, které 
později projížděly Evropu a nad jejichž osudem 
se vznášely otazníky.
Vracím se z nádraží.
Pověsti jistě nelhaly. Kam jít této noci? Snad do 
„Prager Tagblattu“ za starým přítelem Karlem 

Eisnerem? Je noc, v Panské ulici není veselo 
jako obvykle. Místnosti jednoho z nejznáměj-
ších evropských deníků jsou poloprázdné, ve 
vzduchu visí nejistota. Tentokrát zde nepřespá-
vají žádné herečky či bardámy, neozývají se 
veselé vtípky, neobjevují se zde známé postavy 
evropské kultury.
Malý, dobrácký Karel Eisner s chaplinov-
ským fouskem, který zná řadu evropských  
i orientálních jazyků, sedí u stolu, hlavu 
v dlaních, ale s obvyklým viržinkem. Chybí 
zde jeho nerozlučný přítel Štika, bývalý roťák 
od brandýských dragounů, pod kterým sloužil 
kdysi i poslední rakouský císař Karel, tehdy 
ještě arcivévoda a poručík, a který velel svým 
roťáckým tónem celé Četce od ředitelů Kal-
mána a Čermáka až po redaktory, těsnopis-
ce a foukače. Také vyplácel gáže a chodil na 
poštu.
Zbylo zde jen několik posledních. Vysedávali 
ve tmě, jen nazelenalé magické oko velkého rá-
dia přenášelo z éteru chvění vzrušené Evropy. 
Každou chvíli někdo pohlédl na telefon, i když 
věděl, že je to zbytečné, protože vlak může dojet 
na hranici až po půlnoci. Minuty odkapávaly.
Stojím u okna.
Venku víří v kalných světlech luceren sníh a vítr 
žene ulicí chuchvalce vloček.

Dnes je poslední noc. Poslední noc svobody. Co 
přinese zítřek?
Všichni z těch, kteří tu teď jsou, zůstávají po-
hrouženi sami do sebe. Nemluví. Každý má proč 
se nacistů obávat. V té chvíli ale nemyslí na 
sebe, snaží se nemyslet ani na to, co přichází. 
Myslí na vlak, který supí mrazivou nocí vstříc 
německým tankovým kolonám, na známé, kte-
ré unáší. Každý cítí, že se jeho dosavadní svět 
láme, že přichází cosi nového, nepřátelského. 
Myslí raději na to, co odchází. Sedí zabořeni 
v křeslech, na stole šálky vychladlé kávy. Tro-
chu nepřítomnýma očima se jeden vyhýbá po-
hledu toho druhého. A jen si nervózně zapaluje 
jednu cigaretu za druhou.
Teprve k ránu zazvonil telefon z Ostravy. Byl 
stručný.
„Brod prošel!“
Eisner vyskočil, objímá mne, objímá Michala 
Mareše, dr. Rezka a starého „papá“ Schindle-
ra, který, jinak sám šéfredaktor Abenblattu  
a redaktor Četky, je v Tagblattu jako stenogra-
fická výpomoc.
O mém otci se lze dozvědět více i na internetu, 
mj. i na stránce Wikipedie.

ª Tomáš Kraus
Foto: rodinný archiv
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Oldřich Stránský (s mikrofonem) přečetl své prohlášení na zasedání zastupitelstva Městské 
části Praha 7 dne 27. února 2012. Dosáhl toho, že bod schválení záměru prodeje pozemku byl 
stažen z programu jednání zastupitelstva.

➤
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Pozitivně-historický judaismus: Frankelův směr 
se neodvracel od historie a dějin židovství; nao-
pak, zastával pozitivistický přístup – vzít z his-
torie to nejlepší a pokračovat dále. Nezavrhovat 
a priori všechny tradice, a už vůbec ne ty, které 
patří mezi ony esence judaismu.
Obecný judaismus: Salomon Schechter ho po-
jmenoval slovem řeckého původu znamena-
jícím rovněž „obecný“, tedy „katolický juda-
ismus“. Název vycházel z toho, že určité části 
judaismu mohou podléhat vývoji, avšak určité 
nikoli – a právě tyto esenciální tradice, zvyky  
a teologie, které tvoří judaismus judaismem, 
jsou „obecným judaismem“, tedy judaismem 
jako takovým, který je konstantní napříč stale-
tími, regiony a kulturami, mezi nimiž židé žili 
a žijí. Rozlišoval fundamentální judaismus, jenž 
je společný všem židovským směrům, od poz-
dějších tradic přidaných nebo vynucených do-
bou, prostředím a okolnostmi.
Konzervativní judaismus: Dnes nejužívanější 
název ze všech tří zmíněných. Nešlo jen o prin-
cip konzervativismu, jak je známý z politiky, tj. 
porozumění pro pokrok a vývoj, ale vždy pevně 
zakořeněný v tradici; Frankelův a Schechterův 
judaismus se skutečně reformním židům zdál 
být konzervativním – svým lpěním na tradicích 
(kašrutu, šabatu atd.) a halaše, ale i tradičním 
způsobem studia, byť obohaceným moderní-
mi vědecko-kritickými metodami. Newyorský 
Jewish Theological Seminary, nástupce Fran-
kelova Das Jüdisch-Theologische Seminar ve 
Vratislavi je jednou z bašt světových judaistic-
kých studií a po zásluze si získal úctu odborné 
i laické veřejnosti po celém světě. Jména jako 
Saul Lieberman, David Weiss Halivni nebo Joel 
Roth (a koneckonců i nešťastný naštvaný gra-
foman Jacob Neussner) mají v dějinách židov-
ských studií své nezpochybnitelné místo (a to 
jsem vyjmenoval jen zlomek osobností). Vskut-
ku, není toho málo, co konzervativní hnutí dalo 
židovství a světu.
V devadesátých letech se zdálo, že konzerva-
tivní judaismus, který toho má tolik společného  
s tradičním neologismem, by se mohl díky 
svým zásadám a principům stát jednou z hlav-
ních platforem judaismu i mezi skeptickými  
a nábožensky vlažnými českými židy, kteří při-
jali za svůj agnostický postoj české nežidovské 
veřejnosti a na náboženství se dívají vesměs 

jako na pánbíčkaření 
a jako na něco iracio-
nálního. Nestalo se tak. 
Proč? Pomineme-li fakt, 
že česká konzervativní 
komunita byla zkrátka 
založena poměrně poz-
dě, tedy v době, kdy již 
karty byly rozdány a dů-
ležitá místa a funkce ve 
FŽO rozebrány, existují 
tu tři fatální problémy, 
které česká konzervativ-
ní komunita (zastupující 
celosvětové hnutí Ma-
sorti) nikdy nedokázala 
uspokojivě vyřešit.

Problém č. 1: Nedo-
statečné povědomí 
o tom, co činí kon-
zervativní judais-
mus konzervativ-
ním
Neboli absence jakékoli 
(promiňte mi to oškli-
vé slovo) indoktrinace 
členské základny, to, co 
má liberální i ortodox-
ní komunita takříkajíc 
v malíčku. Zeptejte se 
schválně těch, kdo byli 
členy místní konzerva-
tivní komunity či absol-
vovali gijur u Masorti, 
co znamená být konzer-
vativním židem. Pokud 
vůbec nějakou odpověď dostanete, bude to (až 
na několik čestných výjimek) neurčité žvatlání 
o jakýchsi „hodnotách předků“, „tradicích otců“ 
(i když by to měly být spíše tradice matek)  
a podobně. Neuslyšíte nejspíš nic o pojetí ha-
lachy v konzervativním judaismu, o jeho spe-
cifikách a styčných bodech s ostatními směry,  
o jeho cílech, záměrech a hodnotách – o důrazu 
na etiku vycházející z tradičních autorit, ale bez 
protěžování etického rozměru judaismu na úkor 
dimenze nábožensko-právní (halachické) a nao-
pak; o kritickém přístupu ke studiu pramenných 
textů, který ovšem nespočívá v odmítnutí jejich 

validity nebo dokonce v jejich zavržení; o pozi-
tivním postoji vůči ideálům sionismu a Státu Iz-
rael jako „prvnímu výhonku našeho vykoupení“  
( ), který ale neznamená 
bezbřehou adoraci a idealizaci tohoto státu;  
o přiblížení judaismu současnému světu, ale bez 
toho, aby kvůli tomu židé opouštěli své tradice 
a byly bořeny samotné základy judaismu. Není 
to tak úplně jejich chyba. Ve vštěpování konzer-
vativních hodnot členům Masorti totiž naprosto 
selhali ti, kdo měli jejich duchovní vzdělávání 
na starosti, což byl během posledních deseti let 
především rabín Ronald Hoffberg.

Česká komunita Masorti a rabín Ronald Hoffberg působí na české scéně již desátým 
rokem – fotografie je ze slavnostního vnesení svitku Tóry koncem roku 2002.

Kšaft umírající masorti 
Česká republika
  Trocha historie
Konzervativní směr je jedním ze tří hlavních proudů v soudobém židovství; dříve se jme-
noval „obecný“ judaismus a v dobách kolem jeho vzniku používal jeho duchovní otec 
Zacharias Frankel název pozitivní historický judaismus. Všechny tři názvy svým způsobem 
vystihly podstatu Frankelem založeného směru, jeho cíle a způsob jejich naplňování.



Nisan 5772 11

názor

➤ Problém č. 2: Postoj k ostatním ko-
munitám
Známé rčení říká: Když se dva židé sejdou na 
pustém ostrově, postaví tři synagogy. Jednu pro 
každého zvlášť a tu třetí, aby si mohli říct, že tam 
by v životě nevkročili. Není asi nutné dokládat, 
jak je tato anekdota pravdivá v případě malého 
českého rybníku. A Masorti komunita této situ-
aci také příliš nepomohla. Místo toho, aby před-
stavovala jakýsi střední proud, most či spojovací 
článek mezi společenstvími, definujícími se jako 
„ortodoxní“ nebo „reformní“ či „liberální“, mís-
to pozitivního přístupu a kooperace, místo po-
sílení názorové plurality v českém židovském 
prostředí, dala přednost konfrontaci a negativní-
mu vymezování se. Ze strany duchovních autorit 
české komunity Masorti zde došlo k naprostému 
nepochopení situace, v níž se náboženství obec-
ně, a židovství zvlášť, v Česku nachází.

Problém č. �: Neexistence skutečně 
české domácí komunity
Členy první židovské porevoluční komunity, 
která se profilovala konzervativně, Bejt Praha, 
byli především američtí židé pobývající v Čes-
ké republice, vzešlí z konzervativního prostře-
dí. Čeští členové komunity se rekrutovali buď 
z českých přítelkyň (partnerek, žen) členů nebo 
z náhodně příchozích, případně z těch, jejichž 
postoj asi nejlépe vyjadřoval obrat „ani Bejt 
Simcha, ani Staronová“. Postoj amerických čle-
nů pozdějšího sdružení Masorti Česká republika 
vůči českým členům by se dal charakterizovat 
jako shovívavý úsměv „staršího bratra“ cítícího 
„morální povinnost“ pomoci tomu mladšímu 
(nezkušenějšímu a také hloupějšímu) v tom, 
„jak se to má dělat“. V okamžiku, kdy se z kdysi 
drobné české sekce stalo faktické jádro komu-
nity (byli to především čeští členové, kteří se 
účastnili komunitních akcí a komunitu tím tvo-
řili) aspirující na to komunitu také vést, změnila 
se laskavá podaná ruka staršího bratra ve varov-
ně vztyčený prst říkající jasně „tak takhle ne, 
soudruzi“. Despekt, který chovala vůči české 
části americká část Masorti (včetně rabína Hoff-
berga, u kterého by se dal jeho pohled na Čechy, 
a Česko, označit přímo za hostilní, a který i po 
více než deseti letech v České republice odmítá 
mluvit česky), se zkrátka nikdy nepodařilo zcela 
odstranit (naplno se pak projevil při poslední re-
gulérní valné hromadě Masorti v roce 2008).

Problém č. 4: Rozhádanost aneb opět 
a už zase
Málo platné – dějiny hovoří jasně. Vždy je tře-
ba nejprve projít zřízením kmenovým, diktátor-
ským, případně absolutisticko-monarchistickým, 
aby bylo možné dopracovat se k jakémusi sta-
vu demokracie – to platí o lidských civilizacích  
i o drobných komunitách a organizacích. Organi-
zace, která nemá své místo na slunci ani zdaleka 
jisté, zkrátka (kromě finančního zabezpečení) 
potřebuje silného vůdce, osobnost. Liberální 
komunita i duchovně založená část pražské ži-

dovské obce takové osobnosti měly v podobě 
Sylvie Wittmanové a rabína Sidona a (jim také 
tyto komunity vděčí za svou relativně stabilní 
členskou základnu a postavení). Konzervativní 
nikdy podobnou osobnost neměla. Vliv takové 
autoritativní osobnosti může být samozřejmě  
v některých aspektech i kontraproduktivní až de-
struktivní, ale minimálně v počátečním období, 
kdy je nutné jasně stanovit hranice a směr, kte-
rým se komunita bude ubírat, jsou negativa více 
než bohatě vyvážena pozitivy. Pokud taková ne-
zpochybnitelná autorita chybí, dochází k tomu, 
že se o moc začnou prát autority zpochybnitelné, 
tedy lidé, kteří u ostatních žádnou autoritu nema-
jí, ale sami o své autoritě bohužel nepochybují.
Tento problém trápil konzervativní komunitu 
po celou dobu její existence. Výsledkem bylo 
pokaždé založení komunity nové, nadšení, ná-
sledná deziluze, znechucení a pozvolný rozpad.  
A společným jmenovatelem byl bohužel ten, 
bez koho by konzervativní židovská komunita 
nemohla existovat – její rabín. Nejprve se sku-
pina kolem rabína Hoffberga v roce 2002 od-
dělila po konfliktu mezi rabínem a vedením od 
Bejt Praha a ustanovila se jako samostatné o. s. 
Masorti ČR. Toto sdružení přestalo po pár letech 
vykazovat jakékoli známky existence (poslední 
záchvěv pochybné slávy si užilo v době Rodova 
dopisu obviňující tehdejšího ministra Langera 
ze šíření poplašné nálady mezi českými židy  
v roce 2006). Čtyři roky existence sdružení byly 
plné rozmíšek, konfliktů, příchodů i odchodů 
a vzájemné animozity mezi některými členy 
výkonného výboru vrcholící (opět) v konfliktu 
mezi rabínem Hoffbergem a vedením Masorti 
ČR, což vedlo (opět) k rozchodu. V roce 2006 
byla (opět) založena nová organizace, tentokrát 
pod názvem Masorti Česká republika, (opět)  
s Ronaldem Hoffbergem jako rabínem, a ta 
(opět) získala právo zastupovat konzervativní 
hnutí Masorti Olami v ČR. K rabínovi Hoffber-
govi se (opět) přidalo několik nadšenců ochot-
ných zadarmo, ve volném čase a „pro dobrou 
věc“ pomáhat komunitě začínající (opět) od 
nuly a pracovat na jejím rozvoji. Po roce a půl 
nadějné a plodné aktivity nastalo (opět) období 
sporů, které se (opět) neslo v duchu obviňování 
některých členů komunity rabínem Hoffbergem 
z nejrůznějších přečinů, přestupků, spiknu-
tí apod., což vedlo (opět) k jejich znechucení  
a odchodu. Bohužel se (opět) jednalo právě  
o ty členy, jejichž činnost byla pro komunitu vel-
mi prospěšná. Nahrazeni byli většinou osobami 
méně schopnými, což komunitu (opět) uvrhlo 
do stádia blížícího se klinické smrti. Výsled-
kem je (už zase) jen papírově existující sdružení  
s papírovým předsedou a papírovým výborem, 
sloužící jako páteční synagoga pro turisty a které 
kromě bohoslužeb v pátek večer a během svátků 
nevykazuje prakticky žádnou jinou činnost.

Co dál?
Nic. Tedy alespoň zatím to tak vypadá, a po-
kud nenastane zásadní změna, tak to také jinak 

vypadat nebude. Návrhy některých členů na zá-
chranu komunity spočívající ve výměně Ronal-
da Hoffberga za jiného rabína, který by neovlá-
dal tak dobře umění „udělat si nepřátele kdekoli 
to jen jde“, byly ze strany Masorti Olami odmít-
nuty údajně se zdůvodněním, že Masorti Olami  
s další existencí české komunity Masorti nadále 
nepočítá a je smířená s tím, že Ronald Hoffberg 
bude jejím prvním a zároveň posledním rabí-
nem. Nutno přiznat, že pokud je postoj Masorti 
Olami skutečně takový, pak je zcela racionál-
ní a žel i pochopitelný. Komunita nemá žádné 
výsledky, na židovském nábožensko-kulturním 
životě v ČR se podílí minimálně nebo vůbec, 
za deset let existence jí sice prošla téměř stovka 
lidí (někteří skončili jako řádní členové někte-
ré z obcí náležící pod FŽO, jiní jako členové 
jiných organizací, další udělali aliju a část lidí 
„fungování“ komunity znechutilo tak, že se dal-
ším židovským organizacím raději obloukem 
vyhnuli) a papírově má stále několik desítek 
členů – ale kolik se jich skutečně účastní ko-
munitního života? Je tedy jen otázkou, kolikrát 
se ještě roztočí kolotoč zakládání, konfliktů  
a rozpadů, než se existence české konzervativní 
komunity definitivně uzavře a stane se jednou 
drobnou epizodou, která ani budoucím histori-
kům nebude stát za zmínku, neboť také nevy-
tvořila nic, čím by si tuto zmínku zasloužila.
Přitom ve světě (a dokonce i v Česku!) se vý-
voj pohnul kupředu a již dávno neplatí, že mezi 
různými směry musí vládnout animozita za 
každou cenu. To, co si ještě před nějakými de-
seti nebo patnácti lety šlo v Praze stěží předsta-
vit, například členy ortodoxní i konzervativní 
obce slavící společně Sukot doslova pod jednou 
sukou, je krásnou tradicí trvající již několik let. 
Ve Španělsku zašli ještě dále. Tamní madridská 
ortodoxní obec uzavřela s konzervativní obcí 
Congregacion Bet-El Madrid dohodu, podle 
které se sice nadále bude jednat o dvě oddělené 
komunity, ale tyto dvě komunity si navzájem 
budou uznávat následující nábožensko-práv-
ní úkony: brit mila, bar micva, svatba a gijur. 
Tedy ty věci, které z člověka dělají žida. Je to 
precedens, který v českých židovských obcích 
nebyl samozřejmě vůbec zaznamenán, a je to 
především velký úspěch pro židovství jako ta-
kové, neboť po staletí rozkolu se konečně rýsu-
je možnost opětovného nalezení společné řeči. 
Je jen škoda, že česká konzervativní komunita 
již k tomu svůj díl nejspíš nepřidá a židovské 
společenství v Čechách a na Moravě ztratí další 
směr, který mohl přispět nejen k pluralitě názo-
rů a myšlenek, ale svým dílem i ke kibuc galu-
jot –  .

ª Jiří Blažek
Foto: archív redakce

Jiří Blažek, Th.d., vystudoval judaistiku, 
v letech 2002–2003 byl členem výkonného vý-
boru o. s. Masorti ČR, v r. 2007 se podílel na or-
ganizování vzdělávacích programů pro Masorti 
Česká republika.
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Politicky angažovaní jedinci, kteří se přidr-
žují judaismu jako základu nejen vlastní 

identity, ale i svých morálních a etických prin-
cipů, se sdružují na úrovni místní, národní, ale  
i virtuální, aby společně budovali nový židovský 
prostor pro politickou aktivitu. Někteří to chá-
pou jako rozchod s institucionalizovaným židov-
stvím, které tyto skupiny odrazuje svou neosobní 

velikostí, neschopností diferenciovaného přístu-
pu k Izraeli, pomalým přijímáním homosexuál-
ních vztahů a silným napojením na společenskou  
a politickou pravici. Nové nezávislé skupiny se 
většinou zaměřují na jedno či dvě témata, do-
spějí k určitému konsensu a pracují na změnách. 
Tímto způsobem rozšiřují a obohacují židovské 
politické sféry, čímž vytváří prostor pro mnohé, 
kteří by se jinak v židovství nedokázali najít.
Nejprve si trochu osvětleme pozadí. Židé se 
tradičně identifikovali s levicovou Demokra-
tickou stranou. V nedávné době, zejména od 
ekonomického boomu v 80. letech, se někteří 
začali přidávat k pravicovým republikánům. 
Obě strany citují Bibli a židovskou tradici, aby 
podpořili své stanovisko, ostatně stejně jako to 
činí i stoupenci jiných náboženství… A tak se 
jednota „židovské politiky“, pokud tedy vůbec 
kdy existovala, postupně rozpadá. Totéž se dá 
říct i o současné situaci v katolických kruzích.
Další změny v židovské politice nemají se Židy 
samotnými nic společného. Nedávný výnos 
Nejvyššího soudu nedávno legalizoval vytvá-
ření politických akčních výborů (tzv. Super 
PACs), které mohou od jednotlivců i firem vy-
bírat v podstatě neomezené finanční příspěvky 
na politické kampaně. Sheldon Adelson, bohatý 
židovský podnikatel a filantrop, stoupenec pra-
vice, přispěl více než deseti milióny dolarů na 
kampaň Newta Gingriche. Tím se mu podařilo 
zastínit vliv menších židovských lobistických 

skupin, jako je třeba levicově orientovaná sio-
nistická J Street. Snižuje to zároveň i význam 
židovských jednotlivců jakožto sponzorů a vo-
ličů. Kdo by se staral o řadové Židy, když jejich 
finanční příspěvky již nemají váhu a když vět-
šina z nich bude automaticky volit Obamu a ti 
ostatní toho, koho vyberou Republikáni.
Dokonce i debaty na téma Izrael a Írán mají jen 
málo společného se Židy. Vlivná evangelikál-
ní hnutí tlačí na americkou reprezentaci, aby 
nejen podporovala Izrael, ale přímo izraelskou 
radikální pravici. Přitom stále více amerických 
Židů dnes zaujímá různě diferencované, byť si-
onistické, postoje k Izraeli. Ačkoliv Obamovi 
hlasití oponenti jej často vykreslují jako protii-
zraelsky zaměřeného tajného muslima, sympa-
tizujícího s teroristy, velká většina amerických 
Židů chápe, že Obama zastává politiku rozhod-
né obrany Izraele, včetně snahy o spravedlivé 
řešení konfliktu. Obama sám je natolik hlasitým 
kritikem Íránu a tak aktivně se snaží ovlivňo-
vat politiku této země, že jeho republikánští 
oponenti byli nuceni začít volat po další válce, 
byť si současně stěžují na federální rozpočtový 
deficit a uznávají, že v těch oblastech, kde již 
do konfliktů zapojeni jsme, přetrvává celá řada 
problémů. Není tedy moc o co hrát a židovské 
hlasy tak na tradičních místech utichly.
To ovšem neznamená, že by se američtí Židé 
přestali v politice angažovat. Nebudu se pokou-
šet o detailní analýzu současných trendů, ale rád 
bych zde upozornil na tři zajímavé organizace. 
Nejsou zástupci celé americké židovské poli-
tiky, ale ukazují na její dynamiku a šíři zábě-
ru. První je organizace, jíž se podařilo povýšit 
sociální spravedlnost v některých ortodoxních 
komunitách na otázku zásadního náboženského 
významu. Druhá je politická organizace, která 
je významná jak svým poselstvím, tak i způso-
bem, jak jej sděluje. Třetí organizace využívá 
internetu, velikosti americké židovské komuni-
ty a její různorodosti, aby vytvořila prostor pro 
lidi, kteří se často cítí odstrčeni na okraj.

Uri L’Tzedek („Povstaň ke spravedlnosti“, 
www.utzedek.org)
Tato organizace se zpočátku zaměřovala na to, 
aby instituce, které produkují košer potraviny, 
také dodržovaly vysoký standard v přístupu ke 
svým zaměstnancům. Košer restauracím, které 
tento požadavek splňují, vystavuje Uri L’Tzedek 
certifikát „Tav ha-jošer“. Navzdory počátečnímu 
odporu organizace postupně rozšířila svůj pro-
gram a aktivity na mnoho dalších aspektů sociál- 
ní oblasti, vesměs v rámci ortodoxní komunity. 

Nabízí rovněž náboženské a vzdělávací materiá- 
ly. Rabín Shmuly Yanklowitz, zakladatel Uri 
L’Tzedek, nedávno založil také organizaci Sha-
mayim Varetz Institute („Nebe a země“, www.
shamayimvaretz.org), která propaguje veganství 
a s níž spolupracuji jako člen poradního výboru.

Jewish Voice for Peace („Židovský hlas pro 
mír“, www.jewishvoiceforpeace.org)
JVP prosazuje mírové řešení izraelsko-pales-
tinského konfliktu, založené na vzájemnosti  
a pochopení. Vyzývá k ukončení okupace, řešení 
situace palestinských uprchlíků, ukončení násilí 
vůči civilistům, k zajištění bezpečnosti a sebeur-
čení pro všechny strany a k ukončení nenávisti 
a zaslepenosti. Požadují, aby jejich promírový 
postoj ke konfliktu byl brán vážně jako proži-
dovský, založený na židovských tradicích a hod-
notách. To se odráží v názvu jejich mládežnické 
odnože „Young, Jewish, and Proud“ („Mladí, 
Židé a hrdí“, www.youngjewishproud.org). Je-
jich programové prohlášení stojí za přečtení.

Nehirim (www.nehirim.org)
Cituji z jejich webové stránky: Nehirim („Svět-
la“) jsou národní komunitou lesbických, gay, 
bisexuálních a transgender Židů (LGBT), kte-
ří jsou společně s našimi heterosexuálními  
a nežidovskými sympatizanty oddáni myšlence 
vytvoření všeobjímajícího a spravedlivějšího 
náboženského světa. Nehirim se věnují veřejné 
agitaci a pořádají pravidelná spirituální setkání, 
kde nabízejí virtuální a přechodný domov (ne-
jen) Židům, kteří se ve svých domovských ko-
munitách cítí odsunuti na okraj. Zakladatel Ne-
hirim Jay Michaelson právě vydal bestseller Bůh 
versus gay? (God vs. Gay?), v němž se zabývá 
náboženskými postoji k homosexualitě a otáz-
kou, proč by věřící měli podporovat rovnost.

Nevím, jestli dokáže americká židovská ko-
munita v současné podobě přežít, vzhledem  
k tomu, že tolik mladých Židů ztrácí víru v její 
velké instituce a vytváří si svá vlastní, menší 
a specializovanější společenství. Nevím, jestli 
všichni dohromady dokážou zajistit stejné služ-
by a pocit jednoty, jaký jsme zažívali v minu-
losti… Ale cítím se mezi nimi jako doma, takže 
je to možná krok správným směrem. Budování 
komunity znamená hledání optimálních, niko-
liv dokonalých řešení.

ª Jacob Labendz 
kandidát věd v historickém oddělení Washington 

University v St. Louis, žijící střídavě v USA a v Praze
Foto: archiv Jews for Racial and Economic Justice, 

ww.jfrej.org

Aktivisté z řad další významné skupiny „Židé pro rasovou 
a ekonomickou spravedlnost“ (Jews for Racial and Eco-
nomic Justice) sídlící v New Yorku se připojili k protestům 
hnutí „Okupujte Wall Street“

americká židovská politika – po staru a po novu
Pokud si odmyslíme jedince a organizace, které stojí příliš na okraji a daleko od obecné 
politiky, židovské hlasy nebylo v poslední době v hlavním proudu americké politiky příliš 
slyšet. Pokud chceme poznat novou, velmi zajímavou tvář židovské politiky, musíme se 
podívat jinam, na organizace a neformální skupiny, které si osvojily nové strategie komu-
nikace a sdružování, které nabízejí sociální platformy. 
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pisu zdát, že je otravné a nepohodlné cestovat 
místní hromadnou dopravou, opak je pravdou. 
Lidé jsou uvolnění a dokonce mluví, což je  
v porovnání se situací u nás, kdy máte strach 
normálním hlasem odpovídat do telefonu, 
opravdu rozdíl. Na konec své úvahy o izra-
elských autobusech a frontách bych popřála 

občanům České republiky více improvizační 
nálady a izraelské společnosti méně zdatnosti 
v předbíhání.

ª Ivana Koutníková
Studentka UPOL (judaistika: dějiny a kultura 

Židů – německá filologie), momentálně na 
osmiměsíčním studijním pobytu na univerzitě v Haifě

Foto: archiv autorky

Izrael nepatří mezi jednoduché země, ovšem 
není ani jednou z těch nudných. Jelikož v této 

zemi panuje značná diverzita mezi obyvateli  
a počet menšin by se nevešel na prsty jedné ruky 
(jak z hlediska náboženského tak kulturního), je 
velmi těžké se mezi skupinami orientovat. Do-
poručuji se proto obrnit trpělivostí ohledně otáz-
ky země původu. Stává se mi denně, že jsem 
zařazena pod Ruskou federaci, ačkoliv jsem si 
vždycky myslela, že se svými tmavými vlasy 
a hranatým obličejem nevypadám jako typická 
Ruska. Také jsem si byla jistá, že v Izraeli mu-
sím zákonitě prožít daleko větší kulturní šok než 
při mém prvním zahraničním studiu v Rakous-
ku. Kulturní šok sice proběhnul, ale ne v takové 
míře, jak jsem očekávala. Mezi své první úleky 
bych zařadila přítomnost velkého množství oz-
brojených vojáků a vojaček. Jelikož v Izraeli je 
vojenská služba povinná pro hochy na tři roky  
a pro dívky na dva, je toto procento vysoké. 

Jak to už ale bývá, člověk si i na tenhle pohled 
po čase zvykne. Stala se mi ovšem příhoda  
v autobusu, která mě uvrhla znovu na začátek  
i po čtyřměsíčním pobytu zde. Jeden z vojáků se  
v uličce přeplněného autobusu přidržoval kama-
rádovy zbraně místo úchytu nad hlavou. Ačko-
liv okolí to nechalo v naprostém klidu, moje oči 
měly po celých dvacet minut jízdy jasný cíl.
 Kromě takového druhu občasného adrena-
linu existuje v Izraeli i jeho pravidelný přísun  
v podobě stání front na cokoliv a kdekoliv. Exis-
tují dvě varianty, jak se dostat ke své pravidelné 
dávce. Buď vás někdo jednoduše předběhne, 

anebo posloucháte desetiminutové rozhovory  
u kasy o počasí a aktivitách zúčastněných. Ne-
jenže k základní jazykové výbavě patří věta 
„Ani hajiti rišon po“ (byl jsem tu první), ale 
zjistila jsem, že je lepší nemluvit, soustředit 
se na postup vpřed a nedávat úsměvy najevo 
svoji slabost. Slabší zůstává vzadu. Kamarád 
pocházející z Dánska projevil stesk za kulturou 
front v Evropě, nato jsem já z postkomunistic-
ké země nemohla jinak než pokývat hlavou na 
znamení souhlasu.
 Když jsem zmínila místní autobusy, musím 
složit jejich řidičům velkou poklonu. Většinou 
jsou velmi příjemní, ochotní a disponují úžas-
nou schopností dělat při řízení několik věcí na-
jednou. Nejenže jsme jednou s kolegyní „sto-
ply“ autobus, ve kterém řidič rozjížděl svoji 
vlastní diskotéku a na konci nám popřál všem 
dobrou noc, ale byla jsem svědkem zajímavější 
situace. Při jízdě noční linkou se jeden z mladí-
ků snažil dostat koš na odpadky do zadní čás-
ti autobusu. Řidiči se tento nápad nepozdával  
a tak došlo k hlasité konfrontaci, která vyústila 
v zastavení autobusu a vymočení mladíka. Poté 
jsme i s mladíkem dojeli šťastně a bez újmy do 
cíle. Asi neoplývám dostatečnou fantazií, ale 
nedovedu si tuto situaci představit na českých 
silnicích. Ačkoliv se někomu může z mého po-

ze světa

Na Golanských výšinách je nádherná příroda

Na břehu Galilejského čili Genezaretského jezera (heb-
rejsky Kineret), kterému se tady říká moře

Vojáci jsou neodmyslitelnou součástí izraelského koloritu

*  Transliterace z hebrejštiny a ruštiny: „Chtěla bych koupit burekas. – Kolik? Jeden? Dva?“. Příhoda se mi stala v Tel Avivu, kde jsem si se svojí 
znalostí hebrejštiny chtěla zakoupit burekas a odpovědi se mi dostalo v ruštině. 

ani roca liknot burekas
– skalka? adin, dva?* 
Před odjezdem do země mléka a medu jsem musela čelit nejednomu dotazu, zda se nebo-
jím. Přece mě tam můžou vyhodit do povětří, anebo když budu mít jen trochu více indi-
vidualistického štěstí, tak mě zastřelí. K mému velkému údivu se ani jedno z načrtnutých 
schémat zatím nekonalo. Člověk pod vlivem médii spatřuje tuto zemi stále v jednom ohni. 
Netvrdím, že v Izraeli je všechno mírumilovné, ale připadá mi, že se naše média zasekla  
v druhé intifádě a stále se u nás žije s vědomím, že autobusy tady vybuchují každý den.
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hakoach je největším sportovním klubem 
v České republice, sdružujícím přede-

vším sportovně založené Židovky a Židy. Slovo 
„hakoach“ pochází z hebrejštiny, „ha“ je člen  
a „koach“ znamená sílu. Samotné jméno ovšem 
není to, co tento klub odlišuje od jiných spor-
tovních organizací na území České republiky. 
Jde především o provázání sportu se židovskou 
komunitou, s tradicemi, s určitou kulturou, ale 
především jde o setkávání se u příležitosti ži-
dovských svátků či jiných akcí pořádaných naší 
komunitou. Hakoach je otevřený klub, jehož 
členem se může stát kdokoli, kdo má židovské 
kořeny a kladný vztah ke sportu. Věk ani fy-
zická zdatnost nehrají roli, podobně jako sport, 
který preferujete.
 Hakoach organizuje jak pravidelné spor-
tovní aktivity určené především rekreačním 
sportovcům, tak i nepravidelné sportovní akce 
pořádané pro celou židovskou komunitu. Sna-
hou je nabídnout takové aktivity, které by uspo-
kojily co nejširší členskou základnu a všechny 
věkové kategorie. Každý týden se hraje bad-
minton, tenis, volejbal a od února chodíme opět 
plavat. Nejpopulárnějším pravidelným sportem 
je bezesporu volejbal, který hraje čím dál více 
mladších i starších členů. V lednu tohoto roku 
se volejbalový tým čítající osm sportovců zú-
častnil Memoriálu Jiřího Frolicha, volejbalové-
ho turnaje smíšených družstev, který se konal 
v karlínské sokolovně. Bojovali jsme statečně  
a ukončili turnaj vítězstvím v posledním zápa-
se. Přesto nebo spíš právě proto jsme obsadili 
krásné 8. místo.
 Mezi sezónní aktivity bychom mohli zařa-
dit lyžařské zájezdy (víkendové i týdenní), ples, 
jarní turnaj raketových sportů (takzvaný Victor-
cup), cykloturistické výlety, sjíždění vody, letní 
sportovní hry a jiné. Rádi bychom nabídli i jiné 
sporty a vřele vítáme možnost spolupráce jak 
s jednotlivci, tak i s organizacemi působícími 
v naší komunitě.
 Klub stále více rozšiřuje okruh svých akti-
vit směrem do zahraničí. Je členem European 
Maccabi Confederation (EMC) a také Macca-
bi World Union (MWU). Díky této spolupráci  
a štědré podpoře EMC se šest českých židov-
ských sportovců mohlo v červenci loňského 
roku zúčastnit již 13. Evropské Maccabiády 
ve Vídni. Ta se vůbec poprvé konala na území 
německy mluvícího státu. Evropských olympij-

ských her pro židovskou komunitu se zúčastnilo 
více než 2000 sportovců z 37 zemí světa. Nut-
no dodat, že hry byly velice dobře organizačně 
zvládnuté a pro všechny aktéry byl připraven 
velkolepý program. Česká výprava si dle ofi-
ciálních výsledků přivezla jednu zlatou, jednu 
stříbrnou a dvě bronzové medaile. Zlatá medai-
le byla ze střelby vzduchovou pistolí, stříbrná 
a jedna bronzová z badmintonu (ženy) a druhá 
bronzová z tenisu (ženy 45+).

 Od října loňského roku Hakoach participu-
je na mezinárodním projektu s názvem „Mu-
tual Responsibility Program“, jehož cílem je 
výměna know-how mezi židovskými sportov-
ními kluby na celém světě. I my budeme mít 
možnost rozvíjet a rozšiřovat nabízené aktivity  
a budovat strategii klubu. Program je konci-
pován tak, aby země, resp. organizace, kde je 
velice silná židovská komunita a kde funguje 
Maccabi klub na profesionální úrovni, pomohly 
organizacím slabším, které se potýkají s určitý-
mi problémy. V únoru do České republiky přijel 
Ariel Jenik, ředitel klubu Hacoaj v Argentině, 
v doprovodu předsedy EMC Motti Tichaue-
ra, aby se seznámil s evropským prostředím  
a lépe tak porozuměl problémům, kterým čelíme.  

Diametrální rozdíly ve fungování Hakoach 
v České republice a Hacoaj Argentina jsou ne-
sporné. Fungujeme totiž na bázi dobrovolnictví, 
kdežto v Argentině vedou klub profesionálové, 
kteří jsou za svou práci finančně odměňováni. 
Věříme, že tato spolupráce přinese nové nápa-
dy, pomůže se strategií klubu a v neposlední 
řadě velmi obohatí nejen členy Hakoach, ale 
také širokou židovskou komunitu. Mutual Re-
sponsibility Program je obrovskou příležitostí, 

která nás může posunout do roviny velice dobře 
fungujících židovských organizací.
 Mezinárodní spolupráci chceme dále pro-
hloubit, naším cílem je účastnit se v roce 2013 
celosvětových olympijských her v Izraeli, 
takzvané Maccabiády. Tyto hry budou vůbec 
největší sportovní událostí roku 2013, svým 
programem by měly několikanásobně předčit 
výše zmíněnou Evropskou Maccabiádu. Svě-
tová Maccabiáda nabízí příležitost k prohlídce 
země, k interakci účastníků s izraelskou kultu-
rou, navázání kontaktů s lidmi z celého světa 
a zároveň při ní dochází k propojování sportu 
s kulturními akcemi. Událost sjednotí na více 
než dva týdny přibližně 10 000 židovských 
sportovců z celého světa. Zúčastnit se mohou ➤

Účastníci posledního ročníku Cyklistické cesty ke svobodě před památníkem v Terezíně. Památník stojí na břehu řeky 
Ohře v místě, kde do ní byl vysypáván popel našich předků.

Hakoach
aneb sportem k židovské komunitě
Pro mnohé z nás je sport nedílnou součástí života. Nabízí totiž odreagování, oproštění se 
od každodenních starostí a zlepšuje naši fyzickou kondici. Existuje mnoho sportovních dis-
ciplín určených pro jednotlivce i pro kolektiv. Pro ty z nás, kteří preferují kolektivní sporty 
s nádechem židovské atmosféry, je tu Hakoach. 
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v druhé části hovořila o postavení palestinských 
žen v současném Izraeli. Na přednášku o týden 
později tematicky navázal Tomáš Hrbek ze ŽO 
Olomouc, který představil životní osudy Alice 
Flachové, sólistky olomouckého baletu. Lite-
rárně-historický exkurz Židé a antisemitismus 
v české próze přelomu 19. a 20. století zazněl 
v polovině března z úst Jiřího Holého z FF UK 
v Praze.

Také na následující měsíce přijala pozvání 
celá řada významných badatelů. Z jeruza-
lémské Hebrew University na olomouckou 
judaistiku zavítá Abraham David, přední 
znalec hebrejských rukopisů, s přednáškou 
„An Unknown Jewish, Anti-Christian Work 
from Fifteenth Century Moravia“. Další me-
dievistické téma si připravila badatelka vě-
nující se Židům ve středověkém Polsku Han-
na Zaremska. Židovský polemický text tzv. 
Toledot Ješu bude analyzovat evangelický 
teolog Mikuláš Vymětal. Cyklus přednášek 
na jaře uzavře Václav Fred Chvátal, který 
bude hovořit o židovských sepulkrálních 
památkách. Na podzim 2012 je naplánována 
např. přednáška doc. Blanky Soukupové (Fa-
kulta humanitních studií FF UK) o poválečných 
dějinách českých a moravských židovských ko-
munit či návštěva Judith Olszowy-Schlanger, 
významné hebraistky a odbornice na židovskou 
paleografii a kodikologii.
Přednášky pro veřejnost se konají vždy 
ve středu v 17.00 v knihovně CJS na třídě 
Svobody 26. Přesný program sledujte na  
www.judaistika.cz. Všichni jste srdečně 
zváni.

ª Daniel Soukup

děti od 15 let, horní věková hranice není urče-
na. Přidejte se k nám a poleťte reprezentovat 
Českou republiku. Tato jedinečná mezinárodní 
událost se opakuje pouze každé čtyři roky.
 Příznivci aktivit na území České repub-
liky se v nejbližší době mohou těšit na Vic-
torcup. Den ve znamení raketových sportů 
se uskuteční v neděli 1. dubna od 9 hodin 
ve sportovním centru Nové Butovice (Ovčí 
Hájek 2174/46, Praha 5). Jubilejní 10. ročník 
Victorcupu oslavíme ve velkém stylu! Hrát se 
bude badminton, squash a ping-pong. Vítáni 
jsou začátečníci, ale i pokročilí, mladí i zkušení 
hráči. Rakety všeho druhu budou k zapůjčení 
na místě. Nezapomeňte si přinést sportovní ob-
lečení, dobrou náladu a co nejvíce členů rodiny. 
Předpokládaný konec sportovního klání je ve 
14 hodin. Poté se společně odebereme oslavit 
10. výročí do blízkého restauračního zařízení, 
kde již bude připraven další program. Registra-
ce probíhá do pátku 31. března na info@ha-
koach.cz, kam můžete směřovat i případné 
dotazy.
 Dne 12. května pořádáme ve spolupráci se 
Židovskou liberální unií další ročník manifes-
tační cyklistické cesty ke svobodě. Vlakem se 
pojede do Terezína, ale zpět již na kolech, tedy 
podobně, jak se vraceli naši předkové domů po 
ukončení války. Přivítáme všechny, kteří chtějí 
vzdát poctu obětem holocaustu a urazit s námi 
přibližně 60 km.
 Všechny akce námi pořádané jsou volně 
přístupné a rádi na nich přivítáme nové tváře. 
Máme velký zájem, aby se náš klub a námi po-
řádané aktivity staly atraktivnější pro mladé ro-
diny i mládež obecně. Proto uvítáme ze strany 
čtenářů jakékoli nápady či připomínky k fun-
gování klubu. Jsme otevřeni novým sportům, 
aktivitám i spolupráci s dalšími organizacemi 
či spolky.
 Aktuální informace o činnosti organizace 
najdete na internetových stránkách www.hako-
ach.cz. Z bezpečnostních důvodů jsou některé 
informace přístupné pod přihlášením. Pokud 
máte zájem o přístup na tyto stránky, kontaktuj-
te členy výboru na info@hakoach.cz. 

ªKlára Klimentová
Foto: Petr Wellemín

komunita

➤

Nejinak tomu bylo i v uplynulém zimním 
semestru 2011, kdy Cyklus přednášek 

pro veřejnost v knihovně CJS zahájil David 
Hrbek čtením ze své knihy Dvacet zářících 
drahokamů, souboru textů inspirovaných auto-
rovou rodinou. V následné přátelské debatě se 
David Hrbek dotkl i svých židovských kořenů. 
O Hrbkových praprarodičích Moritzi a Cecilii 
Aschkenesových, kteří do Olomouce dováže-
li plzeňské pivo, připravili studenti CJS také 
malou výstavu v prostorách knihovny. Během 
uplynulého semestru navštívil Olomouc Václav 
Fred Chvátal z Muzea Českého lesa v Tacho-
vě s poutavou přednáškou na téma Metodika 
výzkumu židovských hřbitovů. Ze Slovenska 
k nám zavítala Mária Mičaninová působící na 
Katedře filozofie a dějin filozofie Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, jejíž před-
náška představila tři texty středověkého filo-
zofa, básníka a moralisty Šlomo Ibn Gabirola, 
učence z arabského Španělska. Mičaninová 
analyzovala trojici skladeb: Fons vitae (Pramen 
života), Keter Malchut (Královská koruna)  
a Adon Olam (Pán světa). Ze zahraničních hos-
tů poctil olomouckou judaistiku svojí návště-
vou Michael L. Miller z Central European Uni-
versity (Budapešť), přední odborník zabývající 
se dějinami moravských Židů.
Z domácích hostů zmiňme přednášku Pavla 
Maňáka o osudech židovské rodiny Groa-
gových, která vlastnila sladovnu v Týnečku  
a utvářela nejen hospodářskou, ale také umě-
leckou a kulturní tvář předválečné Olomouce. 
Na regionální dějiny navázal ve své prosinco-
vé přednášce o olomouckých sladovnických 
rodinách židovského původu Michael Viktořík 
z katedry historie FF UP.
Letní semestr 2012 byl ve společenském sále 
ŽO zahájen přednáškou Zuzany Peterové, 
psycholožky a psychoterapeutky ze židovské 
Linky důvěry na téma Přenos traumatu šoa na 
další generace, kterou uspořádala ŽO Olomouc. 
Přednáška byla doprovodnou akcí k výstavě 
Zachování živé paměti – Děti za holocaustu. 
V únoru na olomoucké judaistice vystoupila 
rebecin Hana Mayerová (Haifa, Izrael) s před-
náškou na téma Pohled na ženy v judaismu.  
V první části přednášející rozebírala verše hym-
nu Chvála ženy statečné z knihy Přísloví, který 
se recituje každý šabat v židovských rodinách, 

Sbírka medailí, kterou naše malá výprava přivezla z po-
slední Maccabiády, jež se konala loni ve Vídni.

Rebecin Hana Mayerová (stojící vpravo) byla hostem CJS 
v únoru

cyklus přednášek pro veřejnost 
na olomoucké judaistice

Přednášky na nejrůznější témata z oblasti židovských a iz-
raelských studií pořádané kabinetem judaistiky, které jsou 
určeny široké veřejnosti, se na Filozofické fakultě UP již 
staly pevnou součástí akademického života. Olomoucké 
Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových 
v uplynulých letech přivítalo řadu významných osobností 
vědeckého a kulturního světa z domácí i zahraniční židov-
ské komunity nebo spjatých s oborem židovských studií.
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KulTurNÍ Program – duBeN 2012
Židovské muzeum v praze, Oddělení pro vzdělávání a kulturu

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

Praha: maiselova 15, 110 00 Praha 1, 3. patro, www.jewishmuseum.cz/vkc

úterý 3. 4. v 18 h
Židé v chorvatské literatuře – představení an-
tologie Zázrak na ostrově 

úterý 10. 4. v 18 h
Stvořitelé a spasitelé – literární večer věnova-
ný knize Geraldiny Brooksové 

středa 11. 4. v 18 h
Hagada šel Pesach – čtení s rabínem Karolem 
Sidonem 

pondělí 16. 4. v 18 h
Brno židovské – vernisáž výstavy s autorem  
J. Klenovským a předsedou ŽOB P. Friedem

středa 18. 4. v 18 h
Svátky v islámu – přednáška Jana Neubauera

čtvrtek 19. 4. v 18 h
Z Prahy do Prahy přes Terezín, Osvětim  
a Leningrad – o knize Evelin Merové 
 

pondělí 23. 4. v 18 h
Ma´ase merkava – přednáška Heleny Bö-
nischové o starověké židovské mystice

úterý 24. 4. v 18 h
Libanon – země cedrů – cestovatelská před-
náška Jana Neubauera.               Vstupné 50 Kč  

pondělí 30. 4. v 18 h
Judaismus očima židovských velikánů: Izák 
Luria – přednáška Štěpána Lisého 

úterý 3. 4. v 17 h
Nezapomenu – zahájení výstavy obrazů Jany 
Dubové za přítomnosti autorky. Díla vznikala 
od roku 2004 k uctění památky nejen autorči-
ny vyvražděné rodiny a přátel, ale všech obětí 
holocaustu. Obrazy jsou doprovázeny krátkými 
texty vzpomínek a postřehů z tohoto tragického 
období autorčina života.                  Vstup volný

úterý 10. 4. v 18 h
Popírání a relativizace holocaustu v českém 
prostředí – taktika, trendy, adekvátní reak- 
ce – přednáška Mgr. Zbyňka Taranta z katedry 
antropologických a historických věd Filozofic-
ké fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Po-
řádáno ve spolupráci s ŽO Brno.

neděle 15. 4. v 10.30 h
Deset přikázání neboli Desatero – dílna pro 
rodiče s dětmi od 5 let. Zveme vás na dílnu, 
kde si připomeneme příběh o předání zákona 

Mojžíšovi, vysvětlíme si, co jednotlivá přiká-
zání znamenají, a také si je zkusíme znázornit 
netradičním způsobem.

čtvrtek 19. 4. v 18 h
Brněnská židovská obec v proměnách ča- 
su – přednáška Mgr. et Mgr. Ivo Mrkvánka. 

úterý 24. 4. v 18 h
Židovské zvyky a tradice v terezínském 
ghettu – přednáška Mgr. Marty Malé, Th.D., 
ředitelky NFOH, je zaměřena na zmapování 
péče o udržování židovských tradic a zvyků ve 
vypjatých sociálních a psychických podmín-
kách ghetta. Vedle dostupné literatury autorka 
využívá i dochované dokumenty a svědecké 
výpovědi pamětníků. Sama vedla rozhovory 
s více než dvaceti přeživšími a dohledala šest 
žijících pamětníků, kteří byli v ghettu oddáni 
podle židovského ritu. Přednáška je pořádána 
ve spolupráci s ŽO Brno. 

čtvrtek 26. 4. V 18 h
„Jedna – kdo to ví?“ – matematický rozbor 
jedné pesachové písně… Kdo zažil pesachový 
večer, zná ten uvolněný pocit pozdě v noci, kdy 
hagada je přečtena, afikoman snězen, čtvrtý po-
hár vína vypit a na závěr zbývá zazpívat tradiční 
sederové písně. Jejich jednoduchý, leč působi-
vý styl si podmaňuje mladé i staré. Proč je ale 
vlastně zpíváme? Slouží jen ke zpestření večera, 
nebo mají nějaký hlubší smysl? Gematrie a ma-
tematika nám pomůže poodhalit roušku jedné 
z nich. Přednáška brněnského rabína Šlomo Ku-
čery v rámci cyklu (Ne)tušené souvislosti. 

Celý měsíc duben můžete v sále zhlédnout vý-
stavu obrazů Jany Dubové nazvanou Nezapo-
menu. Výstava je přístupná ve dnech progra-
mových akcí nebo po předchozí telefonické do-
mluvě kdykoliv.                              Vstup volný  
Není-li uvedeno jinak, činí vstupné na jednotli-
vé programy 30 Kč. 

SdružeNÍ PuerI gaudeNTeS zve Na SPolečNé IzraelSKo-čeSKé SBorové KoNcerTy v Praze:

IzraelSKý děTSKý SBor moraN (pod vedením sbormistryně Naomi Faran)
chlaPecKý SBor PuerI gaudeNTeS (Praha, sbormistři Zdena Součková, Libor Sládek)

čtvrtek 12. dubna v 19 hodin ve Španělské synagoze (Vězeňská 1)
pátek 1�. dubna v 19.�0 v Koncertním sále Pražské konzervatoře (Dvořákovo nábř. 2)

Sbor Moran působí v mošavu Bejt Jicchak-Ša‘ar Chefer poblíž města Netanja. 
Mošav založili ve 40. letech 20. století uprchlíci a přistěhovalci z Československa a Německa.

Vstupné: čtvrtek 150 Kč, pátek 100 Kč
Předprodej vstupenek v kanceláři sborového zpěvu, Šimáčkova 14; rezervace na tel.: 220 877 504 

nebo na adrese vogelova@pueri.cz, zbylé u večerní pokladny.

o m l u v a
V minulém čísle jsme uveřejnili vzpomínku Milana Kaliny na nedávno zesnulého Miloše Pojara. V titulku textu 
se však nedopatřením objevilo jméno Tomáše Pojara. Za chybu se hluboce omlouváme a Tomáši Pojarovi 
přejeme ještě dlouhá desetiletí šťastného života.                                                                                           - red-
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TŘeBÍč: NovÁ eXPozIce a výTvarNÁ SouTěž
Od 1. března tohoto roku je v Zadní synagoze v Třebíči (Subakova 1/44) instalována nová výstava unikátních 
exponátů ze sbírek Židovského muzea v Praze, nazvaná Místo života – Makom chajim. Hlavním tématem 
výstavy je svitek Tóry. Otevřeno je denně od 9 do 17 hodin.

Ve čtvrtek 26. dubna v 18 h. se v synagoze koná přednáška Borise Baraka Selingera „Stolpersteine – 
pamětní kameny“. Proč musíme tyto pamětní kameny pokládat? Kde tato idea vznikla a kdo 
s myšlenkou umísťování „stolpersteine“ přišel? Kde se můžete s pamětními kameny, které jsou umístěny 
i v brněnských ulicích, setkat? Můžou být kameny i v ulicích Třebíče? Vstupné 30 Kč. Přednáška se 
koná při příležitosti Dne vzpomínání na oběti holocaustu – Jom ha- šoa.

MkS třebíč vyhlašuje v rámci festivalu židovské kultury Šamajim třebíč 2012 

výTvarNou SouTěž 
o nejkrásnější obrázek na téma žIdovSKé PamÁTKy
Podmínky soutěže: 
Přihlásit se může kterýkoliv amatérský výtvarník zasláním obrázku vytvořeného libovolnou technikou 
ve formátu A4 na adresu: TIC Zadní synagoga, Subakova 1/44, 674 01 Třebíč. Na zadní stranu soutěžní 
práce uveďte: jméno, věk, adresu, telefon a název práce.
Uzávěrka soutěže: 15. července 2012
Odborná porota vybere práce, které budou vystaveny v době konání festivalu (30. 7. – 4. 8.) 
a z nichž posléze návštěvníci hlasováním vyberou vítězné práce. Vyhlášení proběhne poslední den 
festivalu 4. srpna.

Kontakt: tel. 568 610 023, e-mail: infosynagoga@msktrebic.cz, www.visittrebic.eu, www.mkstrebic.cz 

Moravské zemské muzeum, Židovská obec brno a Židovské muzeum v praze 
zvou na výstavu 

v utrpení a boji / brněnští židé v osudových momentech XX. století
Palác šlechtičen, Kobližná 1, Brno

Výstava zachycuje život brněnské židovské obce od počátku 20. století, přes nástup nacismu a počátky rasové 
perzekuce židovského obyvatelstva až k tragickému vyvrcholení. Stručně je také připomenuta účast židovských 
dobrovolníků v boji proti nacistům na frontách druhé světové války. Na závěr jsou vzpomenuta místa utrpení 
a smrti židovských občanů a také jména 11 041 deportovaných z Brna a okolí, z nichž se konce války dožilo 
pouhých 1033. Výstavu doplňuje audiovizuální projekce výpovědí přeživších brněnských Židů.
Výstava se koná pod záštitou primátora statutárního města Brna Romana Onderky a ministryně kultury České 
republiky Aleny Hanákové.

 výstava potrvá do 25. srpna 2012.          Bližší informace na www.mzm.cz

otevírací doba: úterý 9–15 h, středa – pátek 9–17 h, víkendy 13–18 h. 

Doprovodné přednášky k výstavě: Přednášky probíhají vždy od 17 hodin v přednáškovém sále Dietrichsteinského 
paláce (Zelný trh 8, Brno)  

   vstupné 50, 40 Kč

4. 4. 2012:   „F jako fragment“ 

11. 4. 2012: „Hanin kufřík“

18. 4. 2012: „Poslední nástupiště“ 

25. 4. 2012: „Začalo to předvoláním“ 

– beseda se třemi pamětnicemi holocaustu

Jom ha-Šoa
den vzpomínání na oběti 

holocaustu 
18. 4. 2012, 14–17 h, 

náměstí míru v Praze
Pořádají: 

Nadační fond obětem holocaustu
Institut Terezínské iniciativy

Akce se koná pod záštitou primátora 
hlavního města Prahy 
Bohuslava Svobody

KulTurou ProTI aNTISemITISmu 

Neděle 22. dubna 2012

Pochod doBré vŮle 
v 1�.�0 hodin 

náměstí Franze Kafky, Praha 1

vŠIchNI JSme lIdI 
v 15 hodin Valdštejnská zahrada, Praha 
1. kulturní program za účasti předních 

českých osobností 

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

Pod záštitou 1. místopředsedy Senátu 
PČR Přemysla Sobotky a primátora 

hl. m. Prahy Bohuslava Svobody pořádá 
Mezinárodní křesťanské velvyslanectví 

Jeruzalém (ICEJ).
Vstup volný. 

Více informací: www.vsichnijsmelidi.cz
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mišne Tóra:
 hilchot Talmud Tóra

na pokračování

Kapitola čtvrtá
(1) Tóře ovšem vyučujeme pouze studenta 
vhodného, bezúhonného a konajícího prospěš-
ně. Chodí-li ale nelaskavými cestami (nemá 
dobré mravy), je zapotřebí ho nejprve přivést 
zpátky na správnou cestu, sledovat, zda se jí 
drží, a teprve pak smí být přijat do bejt ha-mi-
draš a vyučován. Moudří učí, že každý, kdo 
vyučuje nehodného studenta, jako by modlo-
služebně házel kameny na Markulia (Kulise)1, 
neboť je psáno: „Pocta prokázaná pošetilci, je 
jako kamínek v praku.“ (Př 26:8) – a není větší 
pocty než sama Tóra, neboť je psáno: „moudří 
podědí slávu…“ (Př 3:35).
(2) Nejinak je tomu i s učitelem. I kdyby to byl 
kdovíjaký učenec a potřebovala by ho polovina 
světa, pokud se neubírá ryzími cestami, nelze se 
u něj učit, dokud se nevrátí na správnou cestu. 
Neboť je psáno: „Neboť rtové kněze mají ostří-
hati vědění, neboť u něj se lidé doptávají na zá-
kon a on je vlastně posel Vznešeného…“ (Mal 
2:7). A naši Moudří dodávají: Doptávej se u něj 
na zákon, podobá-li se (chová-li se) jako posel 
Vznešeného (Adonaj Cevaot), lze se u něj na 
Zákon poptávat, ne-li – neptej se ho.
(3) Jakým způsobem se vyučuje? Učitel (rav) 
sedí v čele a studenti ho obklopují v půlkru-
hu (ke-atara), aby na něj všichni dobře viděli  
a bez problému slyšeli výklad. Nelze, aby rav 
seděl na židli a žáci na zemi. Buď všichni na 
židlích, anebo všichni na zemi. Původně bý-
valo zvykem, že učitel seděl a studenti stáli, 
ale od zničení Druhého chrámu se ujalo, že 
vyučovat může každý, nejen slovutný učenec, 
jemuž se stáním vzdávala čest, a (od té doby) 
sedí všichni.
(4) Vyučuje-li rav studenty přímo osobně, vyu-
čuje (= podává výklad bez přerušení – kontinu-
álně). Hovoří-li prostřednictvím meturgemana 
(hlasatele, tlumočníka), který stojí mezi ním  
a studenty, promlouvá k tlumočníkovi a ten jeho 
slova sděluje studentům. Kladou-li studenti 
otázky, kladou je tlumočníkovi, ten je adresuje 
učiteli, učitel mu odpoví a tlumočník odpověď 
zprostředkuje tazateli. Učitel by výklad neměl 
podávat hlasitěji, než jakou intenzitou předná-
ší tlumočník, a naopak, předkládá-li tlumočník 
otázku, měl by mluvit zhruba se stejnou inten-
zitou, jakou k němu mluví učitel při výkladu.
(5) Tlumočník nemá obsah tlumočeného ani 
doplňovat ani krátit nebo dokonce měnit slova 

1 Jedná se o modlu Kulis, jejíž kult spočíval v tom, že na ni byly metány kameny a ty se pak staly vlastně také modloslužebným objektem.
2 Slovní hříčka – dosl. také: kápni do žactva trochu hořkosti – zorek mara va-talmidim – přičemž hebrejské mara znamená také strach, respekt.

přednášejícího – s jedinou výjimkou, je-li ot-
cem nebo učitelem přednášejícího. Učitel na-
příklad sdělí tlumočníkovi: Toto pravil můj uči-
tel, toto prohlásil můj otec – tlumočník ve své 
řeči k publiku uvádí každý citát jménem toho, 
kdo ho vyslovil, čili formulací: „Tak to učí rav 
ten a ten“ … A to i tehdy, že přednášející jejich 
jméno vůbec nevysloví, protože je zakázáno 
zmiňovat jméno svého učitele. (Blíže k tomuto 
„zákazu“ viz kapitola pátá – pozn. red.)
(6) Pokud publikum výklad nechápe, učitel se 
nemá čílit a dávat najevo svoji nelibost, naopak, 
vrátí se k tématu a výklad zopakuje klidně i ně-
kolikrát, dokud všichni látku nepochopí. Po-
dobně zase ani student nemá říkat chápu, pokud 
plně nepochopil, ale má se ptát klidně znovu  
a znovu. Kdyby to opakování učitele rozladilo, 
stačí říci: „Rabi, toto je Tóra a já se ji potřebuji 
naučit, i když jsem trochu pomalejší…“
(7) Student se také nemá cítit méněcenným 
ve srovnání se spolužáky, kteří pochopí hned 
napoprvé nebo napodruhé. Jinak se mu stane, 
že sice bude školu navštěvovat, ale nenaučí se 
zhola nic. Proto také naši Moudří učí: Stydli-
vý nemůže být poučen a prchlivý nic nenaučí, 
což lze chápat také tak, že stydlivého rozhodně 
nemá učit prchlivec.
(8) To se ovšem týká situací, kdy studenti ne-
mohou zvládnout přednášenou látku pro její 
obtížnost, anebo proto, že nemají dostatečné 
předpoklady. Je-li si učitel vědom, že pouze 
nechtějí rozumět (mitrašlin ve-mitrafin), smí 
zvýšit hlas a dokonce je pro výstrahu i zahan-
bit. V tomto smyslu učí naši Moudří: vzbouzej 
v žácích respekt!2

(9) Ze stejného důvodu není vhodné, aby se 
učitel choval před žáky lehkomyslně, dováděl 
s nimi a účastnil se jejich společného života 
(dosl. jedl a pil společně s nimi). Vše směřuje 
k tomu, aby ho respektovali a tím snáze se pak 
naučili.
(10) Dotazy nevznášíme bezprostředně s pří-
chodem učitele do studovny. Je nutno počkat, 
dokud se nesoustředí. Stejně tak ani žák nemů-
že položit dotaz hned se svým příchodem, ale 
teprve, až se usadí a udělá si pohodlí. Nemo-
hou se také dotazovat dva současně. Anebo na 
záležitosti nerelevantní. Dotazy klademe vždy 
jen ve vztahu k probírané látce. Mimo jiné také 
proto, aby učitele nezahanbili. Nicméně učitel 
smí žákům klást i nerelevantní dotazy nebo je 

mást netradičními postupy, aby si ověřil, zda 
sledují probíranou látku. Nemusíme zdůraz-
ňovat, že tak smí činit za předpokladu, že chce 
žáky zbystřit.
(11) Neklademe své dotazy ve stoje ani na ně ve 
stoje neodpovídáme. Neodpovídáme z vyvýše-
ného místa, na nepatřičnou vzdálenost a ani 
tehdy, stojí-li mezi tazatelem a odpovídajícím 
jiné osoby. Přednášejícímu lze pokládat dotazy 
týkající se zejména probírané látky, dotaz má 
být pokládán seriózně a není vhodné klást více 
než tři otázky k jednomu konkrétnímu tématu.
(12) Ptají-li se dva lidé současně, jeden k téma-
tu, druhý méně k tématu, upřednostníme dotaz 
k tématu. Vyžaduje-li jedna otázka bezpro-
střední odpověď a druhá ne, přednost má první 
z nich. U dotazů na halachu a na midraš upřed-
nostníme halachu. U midraše a agady – midraš. 
Agada versus tzv. kal va-chomer – přednost má 
kal va-chomer, pokud se vztahuje k tématu. 
Stejně tak, chce-li jeden tazatel objasnit hlubší 
souvislosti (kal va-chomer) a druhý pouze najít 
srovnatelné tvrzení (podobný případ – gezejra 
šava), má kal va-chomer přednost.
(13) Je-li jedním z tazatelů učenec a druhý 
student, přednost má učenec, student má zase 
přednost před nestudovaným. Jsou-li oba ta-
zatelé stejně vzdělaní a oba se ptají na stejnou 
kategorii dotazů, je pouze na odpovídajícím, 
kterému z nich odpoví přednostně.
(14) Není vhodné ve studovně spát. Ti, kdo zde 
podřimují, se toho mnoho nenaučí (doslova ke-
rajim kerajim – jejich poznání bude potrhané  
a děravé). V tom smyslu učí i moudrý Šalo-
moun, píše-li: „dřímota tě obleče do cárů…“ 
(Př 23:21). Ve studovně lze hovořit jedině o té-
matech talmud tora, a to do té míry, že i když si 
někdo třeba kýchne, nepopřejeme mu „na zdra-
ví“. Nemluvě o dalších skutečnostech. Studov-
na je do jisté míry ještě svatější než synagoga.

Talmidim, o. s., je neziskové občanské sdruže-
ní, které si klade za cíl překládat rabínskou li-
teraturu do českého jazyka. Postup překladu 
je možné zdarma sledovat na internetových 
stránkách http://www.talmidim.cz. Sdružení 
je financováno z dobrovolných darů. Dár-
cem se můžete stát zasláním příspěvku v li-
bovolné výši na účet GE Money Bank číslo 
173 536 401/0600. Za každý příspěvek pře-
dem děkujeme.
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chris Bellamy, aBSoluTNÍ 
vÁlKa – SověTSKý Svaz za 
druhé SvěTové vÁlKy, 
774 str., academia, Praha 2011

V této vynikající pu-
blikaci zúročil autor 
deset let intenzivní-
ho výzkumu, který 
věnoval děj inám 
největšího a nej-
strašnějšího konflik-
tu jak na souši, tak 
ve vzduchu. Druhou 
světovou válku lze 
označit za abso-

lutní, protože obě strany usilovaly o naprosté 
vyhlazení svého protivníka a o likvidaci jeho 
politické existence. Obě strany hodily za hlavu 
téměř všechny běžné zábrany, tradičně působící 
v konfliktech mezi takzvanými civilizovanými 
národy. To se týká především německo-ruských 
válečných operací. Bellamay s mimořádným 
zaujetím vypráví příběh jak ze sovětské, tak  
i německé strany a nevynechává ani dlouhé ob-
dobí od srpna 1939 do června 1941, kdy byly 
Německo a Sovětský svaz de facto spojenci. 
Autor mohl čerpat z bohatého archivního fon-
du, jenž se zpřístupnil po zhroucení Sovětského 
svazu. Díky hlubokému pochopení vojensko 
-politické strategie a živému líčení má Absolut-

ní válka aspirace stát se základními dějinami to-
hoto nejkrutějšího konfliktu. Publikace získala 
i mezinárodní uznání. Ve Velké Británii získala 
v roce 2008 Westminsterskou cenu Royal Uni-
ted Services Institute za vojenskou literaturu.

Prof. chris Bellamy je britský vojenský 
historik. Titul MA získal na King´s College 
v Londýně, doktorát pak na univerzitě v Edin-
burghu. Řadu let pracoval na britském minis-
terstvu obrany. Působil též jako korespondent 
vlivného listu The Independent, v němž infor-
moval o dění během války v Zálivu, Bosně či 
Čečensku. Roku 2000 byl jmenován profeso-
rem na Cranfield University, kde se zabýval 
otázkami globální bezpečnosti. Od roku 2010 
vede Greenwichský námořní institut na tamější 
univerzitě. První vydání publikace vyšlo v roce 
2007 v nakladatelství Macmillan v Londýně.

vítězslav Nezval, BÁSNě 
I., 485 str., česká knižnice, 
nakladatelství hoST, Brno 2011
Poezie jednoho z největších českých básníků 
dvacátého století – Vítězslava Nezvala (1900–
1958), se dosud nedočkala kritického vydá-
ní. Jediné souborné vydání Nezvalovy tvorby  
v jeho poválečném Díle bylo totiž i ve svazcích 
básní podrobeno režimní cenzuře i vynucené 
autocenzuře.

Tyto dobové úlitby totalitnímu nazírání kul-
tury nyní odstraňuje třísvazkový soubor, kte-
rý představí jádro jeho tvorby. První svazek 
je soustředěn na období poetismu a obsahuje 
sedm básnických knih Most (1919–1921, Pan-
tomima (1924–1924), Rozdělená (1926–1927), 
Židovský hřbitov (1928), Básně noci (1930), 
Signál času (1931) a Pět prstů (1933). V závě-
ru prvního dílu je připojen velmi pečlivý a ob-
sáhlý aparát, obsahující vyčerpávající komentář 
z pera editora Milana Blahynky.
Tak se více než půlstoletí po básníkově smrti 
česká kulturní veřej-
nost dočkala repre-
zentativního vydání 
raných Nezvalových 
básní, které jsou zá-
kladem moderní čes-
ké poetiky. Svazek 
s použitím obrazu 
Jindřicha Štyrského 
Cirkus Simonette je 
vzorně graficky upra-
ven Borisem Mysli-
večkem v pečlivém knihařském zpracování tis-
kárny v Českém Těšíně. Můžeme se jen těšit, že 
se i oba další díly budou honosit stejně vysokou 
editorskou i grafickou kvalitou.

ªMilan Kalina

Zbierka Listy, moje, čítal si v spánku (originál: 
Die Briefe, meine, lasest Du im Schlaf, zo-
zbierali a zredigovali Heide Rieck a Friedrich 
Grothjahn, vyd. Brockmeyer Verlag) pred-
stavuje prierez súčasnej židovskej literatury  
v Nemecku. Projekt vznikol v rámci Židov-
ských kultúrnych dní v Bochume. Väčšina auto-
rov prišla do Nemecka po rozpade Sovietskeho 
zväzu spolu s viac ako 17 tisícmi židovskými 
prisťahovalcami z Ruska a z Ukrajiny.
Autori väčšinou písali sami pre seba a svoje 
práce nezverejňovali, v zbierke sa ich podarilo 
zjednotiť spolu s nemeckými autormi, členmi 
skupiny „Bochumskí autori“.
Kniha je výnimočná tým, že je nielen zbierkou 
regionálnej židovskej literatúry, ale je vytlače-
ná v dvoch jazykoch, predstavuje dve kultúry, 
ktoré popri sebe žijú v dnešnom Nemecku.
Ukážka zo zbierky: 

Asja Rokach: Izrael
Nikdy som nevidela Mŕtve more,
nikdy Múr nárekov, kde sa spája trápenie, 

starosť s nádejou.
Nikdy som nevstúpila na tvoju púšť
na tvoje vrchy, Izrael.
Nikdy som nekľačala na tvojich svätých 
miestach
tisícky miľ vzdialených.
Od môjho narodenia,
z príkazu Najvyššieho,
až do dňa posledného som na teba pripútaná.
Neviditeľným putom medzi tebou a mnou.
Osud to chcel a prikázal mi: ži!
Niekde v svätej Palestíne,
pod hmlistým ruskom neznámeho predka
spája sa hrdosť a nepoddanosť.
Múdra stará Tóra,
otvorila mi svoje zákony,
vtláčajuc sa do každej bunky mojej kože.
Do mojej duše vanie strach z katastrofy,
z neznáma.
Moje verše nasledujú jeden za druhým,
až do zabudnutia...

ª Úvodní text a překlad básně: 
Jana Tchabana-Löwbeer



Vě
stn

ík
 M

as
ki

l -
 re

gi
str

ac
e 

M
K 

ČR
 č

. E
 1

48
77

Vy
dá

vá
 ži

do
vs

ká
 ko

ng
re

ga
ce

 B
ej

t S
im

ch
a,

 p
ři

dr
už

en
ý č

le
n 

Fe
de

ra
ce

 ži
do

vs
ký

ch
 o

bc
í v

 Č
R,

 M
ai

se
lo

va
 4

, 1
10

 0
0 

Pr
ah

a 
1,

 Č
es

ká
 re

pu
bl

ik
a,

 IČ
O

: 6
13

85
73

5,
 te

l.:
 7

24
 0

27
 9

29
, e

-m
ai

l: 
re

da
kc

e.
m

as
ki

l@
m

as
ki

l.c
z. 

M
as

ki
l v

yc
há

zí
 

m
ěs

íč
ně

 z
a 

la
sk

av
é 

po
dp

or
y 

M
in

is
te

rs
tv

a 
ku

ltu
ry

 Č
R,

 F
ed

er
ac

e 
ži

do
vs

ký
ch

 o
bc

í v
 Č

R,
 N

ad
ač

ní
ho

 fo
nd

u 
ob

ět
em

 h
ol

oc
au

st
u 

a 
Th

e 
D

ut
ch

 H
um

an
ita

ri
an

 F
un

d 
(J

H
F)

. Z
áj

em
ci

 m
oh

ou
 p

ři
sp

ět
 n

a 
vy

dá
vá

ní
 v

ěs
tn

ík
u 

lib
ov

ol
no

u 
čá

st
ko

u 
na

 b
an

ko
vn

í ú
če

t: 
86

-8
95

95
60

20
7/

01
00

 u
 K

om
er

čn
í b

an
ky

, v
ar

ia
bi

ln
í s

ym
bo

l: 
88

88
8 

(5
x8

). 
M

an
ip

ul
ač

ní
 p

op
la

te
k 

10
 K

č.
 R

ed
ak

ce
: M

ila
n 

K
al

in
a,

 K
at

eř
in

a 
W

eb
er

ov
á.

 R
ed

ak
čn

í r
ad

a:
 Ir

en
a 

D
ou

sk
ov

á,
 P

av
el

 K
uč

a.
 

Ilu
st

ra
ce

: L
uc

ie
 L

om
ov

á.
 K

or
ek

tu
ry

: J
itk

a 
K

ro
up

ov
á.

 P
ře

dt
is

ko
vá

 p
ří

pr
av

a 
a 

tis
k:

 G
ra

fo
te

ch
na

 P
ri

nt
, s

. r
. o

., 
Lý

sk
ov

a 
15

94
/3

3,
 P

ra
ha

 1
3 

- S
to

dů
lk

y. 
U

zá
vě

rk
a 

to
ho

to
 č

ís
la

 5
. 3

. 2
01

2.
 U

zá
vě

rk
a 

př
íšt

íh
o 

čí
sla

 3
. 4

. 2
01

2.

Vy
dá

vá
 ži

do
vs

ká
 ko

ng
re

ga
ce

 B
ej

t S
im

ch
a,

 p
ři

dr
už

en
ý č

le
n 

Fe
de

ra
ce

 ži
do

vs
ký

ch
 o

bc
í v

 Č
R,

 M
ai

se
lo

va
 4

, 1
10

 0
0 

Pr
ah

a 
1,

 Č
es

ká
 re

pu
bl

ik
a,

 IČ
O

: 6
13

85
73

5,
 te

l.:
 7

24
 0

27
 9

29
, e

-m
ai

l: 
re

da
kc

e.
m

as
ki

l@
m

as
ki

l.c
z. 

M
as

ki
l v

yc
há

zí
 

m
ěs

íč
ně

 z
a 

la
sk

av
é 

po
dp

or
y 

M
in

is
te

rs
tv

a 
ku

ltu
ry

 Č
R,

 F
ed

er
ac

e 
ži

do
vs

ký
ch

 o
bc

í v
 Č

R,
 N

ad
ač

ní
ho

 fo
nd

u 
ob

ět
em

 h
ol

oc
au

st
u 

a 
Th

e 
D

ut
ch

 H
um

an
ita

ri
an

 F
un

d 
(J

H
F)

. Z
áj

em
ci

 m
oh

ou
 p

ři
sp

ět
 n

a 
vy

dá
vá

ní
 v

ěs
tn

ík
u 

lib
ov

ol
no

u 
čá

st
ko

u 
na

 b
an

ko
vn

í ú
če

t: 
86

-8
95

95
60

20
7/

01
00

 u
 K

om
er

čn
í b

an
ky

, v
ar

ia
bi

ln
í s

ym
bo

l: 
88

88
8 

(5
x8

). 
M

an
ip

ul
ač

ní
 p

op
la

te
k 

10
 K

č.
 R

ed
ak

ce
: M

ila
n 

K
al

in
a,

 K
at

eř
in

a 
W

eb
er

ov
á.

 R
ed

ak
čn

í r
ad

a:
 Ir

en
a 

D
ou

sk
ov

á,
 P

av
el

 K
uč

a.
 

U
zá

vě
rk

a 
př

íšt
íh

o 
čí

sla
 3

. 4
. 2

01
2.

18. dubna roku 1�89 se odehrál 
největší pogrom v dějinách PRAŽSKÉ ŽIDOVSKÉ OBCE  

Kalendárium

Měsíc duben se podle hebrejského kalendáře z větší části kryje s měsícem nisan. Tedy 
měsícem, kdy slavíme pesach, svátek svobody. Bohužel v minulosti bývalo toto ob-
dobí pro židovské obce v Evropě často také obdobím pogromů a falešných obvinění 
z rituální vraždy. Tyto případy se totiž nejčastěji objevovaly v souvislosti s nábožen-
sky vypjatou atmosférou křesťanských Velikonoc a nevyhnuly se ani českým Židům. 

Vše začalo 17. dubna, o velikonoční neděli roku 1389 (a posledním 
dni svátku pesach). Cestou za umírajícím procházel přes pražské ži-
dovské ghetto kněz s monstrancí a s hostií. Co přesně se v tu chvíli 
stalo, se už nedozvíme. Některé prameny uvádějí, že židovské děti 
házely po knězi kamínky či bláto, jímž byla hostie potřísněna nebo 
dokonce upadla na zem. Podle jiných zdrojů došlo jen k verbálním 
útokům a posměchu. Každopádně se městem roznesla zvěst o tom, 
že židé znesvětili hostii. Historikové upozorňují i na další, ekono-
mické či politické faktory, které přispěly k bojovné náladě davu. 
Ať byla motivace jakákoliv, o velikonočním pondělí vtrhl do ghetta 
dav vedený jistým Ješkem a nastalo vraždění a rabování, jaké nemá 
v historii pražské židovské obce obdoby. Vražděni byli všichni bez 
ohledu na věk a pohlaví, ghetto bylo v plamenech, před nimiž mno-
zí hledali úkryt mezi kamennými zdmi dnešní Staronové synagogy. 
I zde však byli davem dostiženi a vražděni. Někteří sami, i se svý-
mi dětmi, volili mučednickou smrt (al kiduš ha-šem), aby nebyli 
donuceni ke křtu a znesvěcení Božího jména. Rozběsněný dav prý 
dokonce vyhrabával mrtvé na židovském hřbitově.
Různé zdroje uvádějí různé počty obětí, od několika set až po tři 
tisíce. Toto nejvyšší uváděné číslo jistě není reálné, neboť pod-
le odhadů historiků tolik židů v Praze v roce 1389 vůbec nežilo. 
Podle dr. Putíka z pražského Židovského muzea měla tehdy Praha 
kolem 750 židovských obyvatel. Nejblíže pravdě by tak byla tzv. 
limburská kronika, která uvádí, že zahynula asi stovka židovských 
rodin, což by mohlo znamenat zhruba čtyři až pět set obětí. Každo-
pádně se jednalo o relativně obrovské číslo, smrti unikla jen men-

Avigdor Kara zemřel 25. dubna 1439 (10. ijaru 5199). Jeho náhrobek je nejstar-
ším datovaným na Starém židovském hřbitově v Praze (na hřbitově je umístěna 
kopie, originál je možné vidět v Maiselově synagoze). Nápis na náhrobku začíná 
sdělením, že zde je pochován muž, který „rozuměl líbezné písni“.

šina obyvatel ghetta. Mezi přeživšími byl i tehdy mladý Avigdor ben 
Jicchak Kara. Do Prahy přišel jen krátce před pogromem z Německa 
jako dajan (rabín – soudce). V pozdějších letech a desetiletích se 
proslavil jako význačný komentátor, kabalista a také autor nábožen-
ské poezie – pijutu. Jeho nejznámnějších dílem je poetická kajícná 
modlitba – selicha, popisující právě pogrom z roku 1389, jehož byl 
očitým svědkem (a při němž zahynul mimo jiné i jeho otec). Básni 
o pětadvaceti slokách dala název její úvodní slova – Et kol ha-tela´a, 
tedy Všechny ty pohromy. Citujme z ní úvodní sloky (v překladu 
Jiřího Langera z roku 1939):

Všechny pohromy, jež nás kdy potkaly, 
zdaž možno vypočísti, co nám udělaly?!
Přece však na Boha jsme nezapomínali, 
my Boha Hebrejů povždy vyznávali. 

Stydíme se a hanbíme nad výpočtem svých pohrom a bolestí, 
a nad soužením a bědami, jichž nelze tu ani uvésti. 
Dost na té poslední, přesmutné zvěsti, 
pro ni zapomínáme dřívějších neštěstí. 

Zlá rána postihla z Božího usouzení
Pragu, město korunní,
pět tisíc sto čtyřicetdevět let po světa stvoření.
Ach, ty má ratolesti nejkrásnější, není tě již, není!

V jedno tratoliště všechna krev se slila oné doby jarní, 
osmého dne našeho svátku Vykoupení.
Tak jako ty nekvašené chleby byli jsme páleni a jako beránek obětní.
Tehdy zchvátila nás hrůza, neboť jsme zaslechli hanebná ostouzení.

V mnoha židovských komunitách bývá zvykem přidávat do liturgie 
na Den smíření selichot, dotýkající se něšťastných událostí z jejich 
vlastní historie. V Praze je tak již po staletí součástí liturgie na Jom 
kipur právě elegie Avigdora Kary. 

ª Připravila Kateřina Weberová
Foto: Wikipedia

co se také stalo v dubnu:
•  roku 70 o. l. zahajuje římský vojevůdce Titus obléhání Jeruzalé-

ma, které vyvrcholí později zničením druhého Chrámu 
•  roku 1486 byl v Itálii rodinou Soncino vydán první tištěný sidur 

(modlitební kniha)
•  v roce 1872 se narodil Léon Blum, první Žid, který zastával funk-

ci francouzského premiéra (v letech 1936-1938)
•  v roce 1942 se narodil režisér Barry Levinson, nositel Oscara 

za fi lm Rain Main
•  roku 1992 (3. nisanu 5752) zemřel Isaac Asimov, jeden z nejvý-

znamnějších autorů sci-fi  literatury
•  v roce 2002 došlo k teroristickému útoku na synagogu El Ghriba 

na tuniském ostrově Džerba – při útoku, k němuž se přihlásila 
Al Kajdá, zahnulo 21 osob, většinou zahraničních turistů


