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Krátce
Josefův příběh, jeho strmá kariéra a pří-
chod jeho bratří do Egypta, kteří se usa-
dili v zemi Góšen (Gn 37 a kapitoly
39–50), kladou mnozí badatelé právě do
období hyksóské nadvlády nad Egyptem
(asi 1680–1560 př. o. l.). Hyksósové –
„vládci cizích zemí“ – byli konglomerá-
tem různých semitských převážně ko-
čovných kmenů, k nimž se přimísila
i část Churritů žijících v Kenaánu.

Rabín Daniel Mayer

Dovolte mi, prosím, otázku, která je
spíše liturgická. Modlíte se Bože náš
a Bože našich otců. Vidíte v tom něja-
ký rozpor?

Zdánlivý určitě. Každého po tom, co
jsme si řekli, napadne proč „našich
otců“ a ne „našich matek“. Naše sou-
časná tradice vychází z liturgie starší,
kdy se původ odvozoval od otce. To se
za doby římské okupace muselo změnit
z praktických důvodů. Pokračujeme tedy
ve starší liturgické tradici, ale naše
praxe se změnila podle halachy.

Michal Spevák 

Ten, kdo zhřeší vědomě, aniž by byl
k tomu nucen, proti byť jedinému přikázá-
ní Tóry, ten znesvětil Jméno. O křivopří-
sežníkovi je psáno (Lv 19,12): „Neznesvě-
tíš jméno Boha tvého, já jsem Hospodin.“
A když zhřeší mezi deseti židy, znesvětil
Jméno veřejně. Podobně každý, kdo
prchá před hříchem a plní micvot z žádné-
ho jiného důvodu, než že to přikázal Svatý,
budiž požehnán, podobá se Josefovi
Spravedlivému, když utíkal před ženou
svého pána. Takový pak světí Jméno.

Mišne Tóra

Dnes lze již s jistotou říci, že univerzita
naplnila vrchovatou měrou očekávání
svých zakladatelů a stala se nejen líhní
intelektuální elity židovského státu, ale
i institucí velkého celosvětového význa-
mu, a to nejen v oblasti židovských studií.
Hebrejská univerzita je řazena mezi stov-
ku nejlepších na světě. Jen v posledním
desetiletí obdrželo šest jejích absolventů
Nobelovu cenu. 

Kateřina Weberová



Naždoročně po dva večery za sebou čte-
me text pesachové hagady, vyprávějící 

nám mimo jiné i o zázracích spojených s vý-
chodem z Egypta, aniž bychom se pozastavi-
li nad jeho vztahem k historickým událostem 
oné doby.

V některých moderních (19. a 20. sto-
letí) pesachových hagadách se setkáváme 
s ilustracemi zobrazujícími zotročené syny 
Izraele, jak stavějí monumentální pyramidy. 
Židovští otroci a stavba pyramid patří však 
do světa fantazie. První a nejstarší egyptskou 
pyramidou je stupňovitá pyramida u Sakká-
ry, kterou pro sebe nechal postavit zaklada-
tel 3. dynastie Staré říše faraón Džóser (asi 
2654–2636 př. o. l.). Dalším stavebníkem, 
tentokráte největší pyramidy, byl zaklada-
tel královského pohřebiště v Gize, faraón 
4. dynastie Cheops (asi 2553–2530 př. o. l.). 
Tyto monumentální faraónské hrobky se sta-
věly od dob 3. dynastie do období panování 
13. dynastie, tedy asi něco přes devět set let. 
Jejich stavby ustaly již před hyksóskou oku-
pací Egypta, jistě před rokem 1680 př. o. l.

Josefův příběh, jeho strmá kariéra a pří-
chod jeho bratří do Egypta, kteří se usadi-
li v zemi Góšen (Gn 37 a kapitoly 39–50) 
kladou mnozí badatelé právě do období 
hyksóské nadvlády nad Egyptem (asi 1680–
1560 př. o. l.). Hyksósové – „vládci cizích 
zemí“ – byli konglomerátem různých semit-
ských převážně kočovných kmenů, k nimž se 
přimísila i část Churritů žijících v Kenaánu. 
Tato kmenová koalice čekala na příhodný 
okamžik, kdy vnitřní oslabení Egypta dosáh-
ne vrcholu, a obsadila Dolní Egypt. Hyksósš-
tí panovníci (zakladatelé 15. dynastie), kteří 

byli semité, se obklopovali sobě etnicky blíz-
kými úředníky, neboť právem nedůvěřovali 
Egypťanům, kteří je nenáviděli za to, že se 
osmělili sesadit egyptskou „božskou“ dy-
nastii faraónů. Hyksósští panovníci založili 
ve východní části Delty nové hlavní město 
Hatvóret (řecky Auaris). Za jejich panství 
pronikají do Egypta také kulty kenaánských 
božstev Baala a jeho ženy Anat.

První Mojžíšova kniha končí zprávou 
o Josefově smrti a pohřbu. Mezi knihami Ge-
nesis a Exodus je více než třísetletá propast 

mlčení. Druhá Mojžíšova kniha nás uvádí 
do Nové říše, do období vlády 19. dynastie, 
tedy do 13. století př. o. l. Exodus 1,8–14 po-
pisuje těžké zotročení synů Izraele, kterému 
byli vystaveni. Právem lze předpokládat, že 
právě za panování Ramsese II. (asi 1290–
1224 př. o. l.), který byl posledním z největ-
ších stavebníků starověkého Egypta, dosáhlo 
zotročení synů Izraele svého vrcholu. Stav-
ba nového hlavního města Pi Ramesse (viz 
1,11) v severovýchodní části Delty se jistě 
neobešla bez tisíců dělníků a otroků, mezi 
nimiž určitě nechyběli synové Izraele. Ti 
byli za panství Hyksósů privilegovanou vrst-
vou, která však po jejich vyhnání (1560 př. o. 
l.) ztratila svá privilegia a její svoboda byla 
postupně Egypťany stále více omezována až 
k úplnému zotročení, což lze pochopit jako 
trest za její spolupráci s hyksóskými uchva-
titeli. Podobný osud stihl však i jiné poloko-
čovné semitské kmeny na egyptské půdě. Ex 
1, 9–10 svědčí o Ramsesově strachu, který 
měl ze synů Izraele. Jak uvádí Alfred Jas-
pens ve své knize Královská tažení ve starém 

Orien tu (str. 47): „Chetité... palestinští Ke-
nanejci, snad také nositelé krétsko-mykénské 
kultury, ti všichni padli za oběť invazi, kte-

rá směřovala i když ne výlučně, východním 
středomořím do Malé Asie, Sýrie, Palestiny 
a konečně do Egypta, kde vyvolala výpady li-
byjských kmenů na egyptské území.“ Jednalo 
se o pohyb tzv. Mořských národů z egejské 
oblasti na jihovýchod. (Jednou z větví Moř-
ských národů byli Pelištejci, kteří koncem 
13. stol př. o. l. obsadili pobřežní oblast Ke-
naánu, od Jaffy do Gazy.) Tedy Ramsesovy 
obavy nepostrádaly racionálního jádra, ale 
jeho reakce byla neadekvátní – utužení již 
tak těžkého otroctví. Nyní jsme si ujasnili, že 
faraónem-zotročitelem byl faraón Ramses II.

Poté, co se stalo veřejným tajemstvím, že 
Mojžíš zabil krutého Egypťana a faraón se 
mu za jeho čin chtěl pomstít, utekl do Mid-
jánu (Ex 2,11–15). Pomstychtivým faraónem 
byl opět Ramses II. V Midjánu se Mojžíš 
oženil s Ciporou, dcerou midjánského kněze 
Jitra, a narodili se mu dva synové.

Po mnoha letech však faraón zemřel, 
na trůn usedl nový faraón, ale Izraelci byli 
nadále podrobeni krutému otroctví. Tehdy 
Hospodin povolává Mojžíše zpět k návra-

V pondělí 29. března večer zasedneme k slavnostní tabuli první sederové večeře, kterou zahajujeme náš osmidenní svátek 
Pesach. Svátek má hned několik názvů, z nichž každý vyjadřuje jeho určité specifi kum. חג המצות – Svátek nekvašených 
chlebů – macesů (Ex 12,8.15.17.18; 13,7), חג האביב – Svátek jara nebo Svátek měsíce aviv (Ex 13,4), חג הפסח – Svátek 
překročení (Ex 12,13.27), חג החרות – Svátek svobody (Ex 6,6; 20,2).

Něco historie aneb 
od Hyksósů do egyptského Pesachu

Hieroglyfi cký přepis jména Izrael z Merenptahovy 
vítězné stély

Ipuwerův papyrus – podle některých teorií popisuje biblické rány egyptské
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Program Bejt Simcha

Duben 2010

SOBOTA 3. DUBNA
od 10.30 hodin 

v Bejt Simcha

Pesachový šachrit s rabínem
Moshe Yehudaiem;

následuje společný oběd
(pouze pro přihlášené,

viz pozvánka na této straně)

PÁTEK 23. DUBNA
od 18 hodin v restauraci Mánes

(Masarykovo nábřeží 250, Praha 1)

Kabalat šabat a večeře
s rabínem Tomášem Kučerou 

(pouze pro přihlášené,

viz pozvánka na této straně)

PRAVIDELNÉ AKCE
Kabalat šabat každý pátek od 18 hodin
(kromě pátku 23. 4., kdy se koná bohoslužba

s r. Kučerou v restauraci Mánes). 

HODINY PRO VEŘEJNOST

až do odvolání pouze po předchozí
telefonické dohodě

Bejt Simcha
od dubna na nové adrese

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

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

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

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

�

Nisan 5770

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

Objednávky na adrese reform@volny.cz nebo na telefonu 724 027 929. 
Sidur je nyní možné zakoupit rovněž v ŽO Děčín a ŽO Liberec, v budoucnu pravděpodobně i v dalších židovských obcích.

tu do Egypta, aby odtud vyvedl syny Iz-
raele na svobodu. Nového faraóna nezají-
má, a možná ji ani nezná, historie zabitého 
Egypťana. Tímto novým faraónem, synem 
Ramsese II., je Merenptah (asi 1224–1214 
př. o. l.). Merenptah je faraónem východu 
z Egypta – יציאת מצרים.

Faraón je známý především svou vítěz-
nou stélou, na níž je poprvé mimo bibli uve-
den název Izrael, ve formě Isrir. Stéla po-
chází z pátého roku Merenptahova panování, 
tedy asi z roku 1220 př. o. l. (Někteří histo-
rici uvádějí rok 1208 př. n. l., neboť kladou 
počátek Merenptahovy vlády do roku 1213 
př. o. l.).
„Knížata jsou pokořena a jen říkají: 
‚Šalom!‘
Žádný z příslušníků Devíti luků (obyva-
telstva podrobeného Egyptu) už nezvedá 
hlavu...
Isrir (Izrael) je zpustošen a jeho sémě zniče-
no. Charu (Sýrie a Kenaán) se stal bezbran-
nou vdovou. Všechny země jsou v klidu...“

Hieroglyfi cký zápis označuje Izrael jako 
lid, ne jako název území.

Někteří bibličtí badatelé vidí v názvu pra-
mene מעין מי נפתוח (Joz 15,9 a 18,15) Me-

renptahův pramen.

Dalším zajímavým staroegyptským do-
 kumentem je tzv. Ipuwerův papyrus, 
který se nachází ve sbírkách Národního 
muzea starožitností v holandském Leidenu 
(I 344). Papyrus pochází z konce 13. stol. 
př. o. l., z doby biblického exodu. Někte-
ří egyptologové jej však považují za pře-
pis původně staršího textu pocházejícího 
z konce druhého přechodného období, ne-
dlouho před hyksóskou okupací (asi 1700 
př. o. l.). Naopak psychoanalytik dr. Im-
manuel Velichovsky (1895–1979), který 
byl autorem nekonvenčních teorií v oblasti 
historie, geologie a astronomie, poukázal 
na velkou blízkost v papyru popsaných ka-
tastrof s biblickým textem popisujícím de-
set egyptských ran předcházejících výcho-
du našich předků z Egypta. Z jeho hlediska 
mohl být Ipuwer očitým svědkem v Exodu 
popisovaných pohrom.

Závěrem bych všem zájemcům o historii 
doporučil časopis Epocha speciál (jaro 2010) – 
55 největších záhad starověkého Egypta, kde 
se dovědí mnoho zajímavých faktů i vědec-
kých hypotéz, které mohou obohatit pohle-
dem z jiného úhlu naše tradiční učení.

Přeji Pesach kašer ve-sameach.
◗ Rabín Daniel Mayer

Bejt Simcha ve spolupráci s FŽO a WUPJ (Světovou unií progresivního judaismu)

srdečně zve na:

KABALAT ŠABAT S RABÍNEM TOMÁŠEM KUČEROU

pátek 23. dubna 2010 od 18 hodin v restauraci Mánes
(Masarykovo nábřeží 250, Praha 1)

Kabalat šabat, společná večeře, přednáška rabína Kučery

vstup: 100 Kč dospělí, 50 Kč studenti, děti do 10 let zdarma • pouze pro

přihlášené, počet míst je omezen, přihlášky na adrese reform@volny.cz 

nebo na telefonu 724 027 929 do čtvrtka 15. 4.

Bejt Simcha srdečně zve na:

PESACHOVÝ ŠABAT 
S RABÍNEM MOSHE YEHUDAIEM

sobota 3. dubna 2010 v Bejt Simcha
(POZOR – již na nové adrese: Maiselova 4, Praha 1)

Šachrit – ranní bohoslužba od 10.30 hodin

Následuje společný oběd v blízké restauraci (jídlo si vybírá a hradí každý sám). Všichni
jste srdečně zváni využít této možnosti k neformálnímu seznámení s naším novým rabínem
a jeho manželkou. Pokud se budete chtít oběda zúčastnit, dejte nám, prosím, vědět
nejpozději do středy 31. 3., abychom mohli rezervovat dostatečný počet míst.
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Program této dvoudenní návštěvy byl peč-
livě připravován a obsahoval mnoho soukro-
mých i oficiálních setkání. Důvody jeho ná-
vštěvy lze shrnou do tří hlavních bodů. Pře-
devším chtěl na místě zjistit, jak naše
komunita žije, jaké má problémy a jak je
možné jim čelit, dalším důležitým bodem by-
lo urychlení příprav Bejt Simcha na revitali-
zaci areálu synagogy v Libni a třetím závaž-
ným bodem bylo společné jednání o tříměsíč-
ním pobytu rabína Mosheho Yehudaie nejen
po stránce technického zajištění pobytu, ale
především ve formulaci toho, co naše komu-
nita od rabína očekává, co požaduje a v čem
bude rabínův pobyt přínosem. Jednoduše ře-
čeno připravit jeho program tak, aby byl ma-
ximálně účelný a oboustranně přínosný.

Všichni víme, že budoucnost komunity
(ostatně jako každého společenství) je v ru-
kou mladých lidí, které je nutno oslovovat
a získávat. To si samozřejmě uvědomuje
i rabín Oseran, proto také během své návště-
vy Prahy jednal s několika mladými lidmi,
aby se informoval o jejich pohledu na čin-
nost progresivní komunity a možnostech,
jak pro ni získávat další mladé lidí, kteří

mohou přinášet nové podněty, témata a způ-
soby prezentace.

Na konci svého pobytu uspořádal pro čle-
ny představenstva Bejt Simcha pracovní ve-
čeři, během níž si s nimi vyměnil názory na
současné problémy, na způsoby zlepšení čin-
nosti v současné nelehké (krizové) době
a opět podpořil plán na revitalizaci synagogy
v Libni s tím, že to musí být aktivní komu-
nitní centrum s bohatým vnitřním i vnějším
životem. Doporučil, aby plán na revitalizaci
byl doplněn i o komerční aspekty, které za-
ručí, že budoucí provoz tohoto centra bude
z převážné části financován z výnosů vlastní
komerční činnosti (pronájem volných ploch,
prodejny atd.). Členové výboru na přípravu
revitalizace synagogy v Libni seznámili ra-
bína Oserana se stávající situací, kdy v nej-
bližší době začne v bezprostředním okolí sy-
nagogy náročná výstavba multifunkčních
objektů včetně tunelu pro dopravní obsluhu.
Oboustranně bylo konstatováno, že je nej-
vyšší čas začít důležitá jednání se všemi do-
tčenými institucemi a firmami. Rabín Ose-
ran v této záležitosti slíbil další podporu ze
strany WUPJ.

Návštěva Joela Oserana v Praze má vždy
pro naši komunitu nejen pracovní charakter,
ale je to především setkání s dobrým příte-
lem, který s námi prožívá naše úspěchy
i problémy a upřímně si přeje, aby byl v Čes-
ké republice posilován progresivní judais-
mus. Za minulou, současnou i budoucí pod-
poru mu naše komunita upřímně děkuje.

Přijede rabín 
Moshe Yehudai

Rabín Moshe Yehudai napsal před svým
příjezdem do Prahy dopis, který je určen
všem členům i příznivcům naší komunity
progresivního judaismu. Vedle důkladné ná-
boženské přípravy studoval i historii, spole-
čenské vědy a je i učitelem hry na violoncel-
lo. Své životní zkušenosti, které přiváží nyní
do Prahy, čerpal nejen z důkladného studia,
ale získal je i na četných místech, kde půso-
bil, ať to bylo přímo v Izraeli, Evropě, USA
či Rusku.

Tříměsíční pobyt rabína Yehudaie, počí-
nající 1. dubnem t. r., bude pro naši komuni-
tu vzácnou možností intenzivně spolupraco-

Pracovní schůzka. Zleva doprava: Václav Špale, Kateřina Weberová, Jan Kindermann, rabín Joel Oseran a Milan Kalina

Rabín Joel Oseran, viceprezident 
World Union for Progressive Judaism, 
navštívil  komunitu Bejt Simcha
Ve dnech 8. – 9. března t. r. navštívil naši komunitu viceprezident WUPJ rabín Joel Oseran, který s velkou pečlivostí
a osobní znalostí místní problematiky dlouhodobě sleduje naši práci a tlumočí nám nejen ideovou, ale i materiální pod-
poru této organizace celosvětově zastřešující a sdružující liberální, rekonstruktivní či progresivní židovské komunity.

Duben 2010
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� vat na formulaci našich postojů, na tříbení
stanovisek a vytyčování krátkodobých
i dlouhodobých cílů v duchu progresivního
judaismu. Společně doufáme, že pobyt rabí-
na Yehudaie a jeho ženy v Praze bude pro
nás velkou inspirací a současně i výzvou, jak
nově obohatit náš náboženský, kulturní
i společenský život.

Dopis rabína Moshe Yehudaie

Vážení přátelé z Bejt Simcha,
je velkým potěšením pro mě i moji ženu

Ataru, že o Pesachu přijedeme do Prahy
a strávíme tu s komunitou Bejt Simcha tři
měsíce.

Samozřejmě nebudeme ani v Bejt Simcha
ani v Praze poprvé. Naše kontakty se začaly
rozvíjet asi před deseti lety, když jsem do
Prahy jezdíval z Anglie a vedl zde bohosluž-
by, náboženské obřady, přednášky a seminá-
ře. To však byly vždy jen jednorázové a vel-
mi krátké návštěvy. Tentokrát přijíždíme na
tři měsíce, což samozřejmě není nijak dlouhá
doba, nicméně stále by nám měla umožnit in-
tenzivnější a systematičtější činnost ve pro-
spěch jediné liberální rekonstruktivní komu-
nity v České republice a vlastně i v Evropě,
neboť v Evropě (hlavně v Anglii) sice existu-

jí další liberální komunity, ale žádná, která
by se definovala jako rekonstruktivní. Tato
definice mi dokonale vyhovuje.

Narodil jsem se v Jeruzalémě na konci ni-
sanu 5700, tedy asi před sedmdesáti lety.

Moji rodiče přišli z východní Evropy.
Byli skutečnými sionistickými průkopníky
a podle toho mě i mé sourozence vychova-

li – v tradiční židovské, ale nikoliv orto-
doxní, sionistické a otevřené atmosféře.
Někdy po třicítce jsem se blíže seznámil
s liberálně-rekonstruktivním judaismem
a dokonce se mi dostalo té výsady, že jsem
se mohl setkat se zakladatelem rekonstruk-
tivismu rabínem Mordechajem Menache-
mem Kaplanem a měl možnost s ním disku-
tovat o náboženství.

Následně jsem se přihlásil a byl přijat do
reformního rabínského semináře na Hebrew
Union College. Studium jsem dokončil v ro-
ce 1983 a byl ordinován rabínem. Zároveň
jsem studoval i na Hebrejské univerzitě v Je-
ruzalémě, kde jsem získal magisterský titul
v oboru židovské filozofie. Kromě toho mám
za sebou bakalářské studium v oboru sociál-
ních věd (specializace na moderní židovskou
historii) a také v oboru hudebním – jako uči-
tel hry na violoncello.

Během své rabínské kariéry jsem sloužil
různým komunitám v Izraeli, Rakousku
a Anglii a jako hostující rabín jsem navštívil
mnoho komunit v USA, ve Vídni, v Rusku
a samozřejmě – Bejt Simcha, kde jsem byl
tak vřele přijat.

Jako přívrženec liberálně-rekonstruktiv-
ního judaismu věřím, že my, Židé, bychom se
měli cítit zodpovědní za budoucnost židov-
ského národa i židovské víry. Rabín Kaplan
definoval judaismus jako neustále se vyvíje-
jící náboženskou civilizaci židovského lidu,

která má dvě centra – Izrael a diasporu, kte-
rá jsou obě stejně významná. Židovské ná-
boženství tedy tvoří páteř židovské civiliza-
ce a vzhledem k faktu, že se v průběhu celé
své historie neustále vyvíjelo, mělo by se vy-
víjet i nadále a být moderní ve své teologii
i praxi.

Doufám, že budeme mít dostatek vhod-
ných příležitostí společně promyslet, jak by-

chom mohli efektivně aplikovat Kaplanovu
teorii na konkrétní a aktuální podmínky ko-
munity, v tomto případě Bejt Simcha, a co je
velmi důležité, jak bychom dokázali uplatnit
jeho velkou inovaci, totiž že by synagogy mě-
ly sloužit jako židovská společenská centra.

Během našeho pobytu v Praze se budeme
maximálně snažit zapojit se do bohoslužeb –
hlavně o šabatech a významných dnech či
svátcích, do studijních aktivit – jak pro mla-
dé, tak i pro ty méně mladé, a získáme také
lepší představu o Libeňské synagoze a o tom,
jak bychom mohli napomoci při její revitali-
zaci. O tento projekt se zajímají nejen místní
instituce, ale i Světová unie progresivního
judaismu (World Union for Progressive Ju-
daism – WUPJ), kterou budu při svém praž-
ském pobytu reprezentovat.

Máme tři děti, dvě dcery a syna, a sedm
vnoučat.

Na setkání s vámi se už moc těšíme a pře-
jeme vám VŠEM požehnaný a veselý Pesach.

Atara a rabi Moshe Yehudai

Rabín Moshe Yehudai při jedné ze svých pražských návštěv vede bohoslužbu v Pinkasově synagoze

DOBRÁ ZPRÁVA. S velkou radostí oznamujeme všem členům Bejt Simcha i ostatním příznivcům
progresivního judaismu, že jsme se přestěhovali z Vinohrad do samého centra židovské Prahy, kde nás
od 1. dubna naleznete na prestižní adrese BEJT SIMCHA, MAISELOVA 4, PRAHA 1. Byli bychom rádi, aby toto stě-
hování bylo vnímáno jako pomyslný předěl mezi krásnou dobou prvních krůčků naší komunity a mezi zralým věkem čino-
rodé dospělosti. Věříme, že v nových prostorách se budete cítit dobře a už se na naše společná setkání s Vámi velmi těšíme.
A propos, není to žádný apríííl!

� M
ilan K

alina, Foto: M
ichal Zpevak, Jan Syka
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Domníváte se, že by prospělo vaší
obci, kdyby v ní působilo více rabínů
různého zaměření nebo směru?

Myslím, že ne. Každá obec by měla mít
jednoho rabína, respektive židovská nábo-
ženská obec se především definuje rabínem
a jeho příslušností ke směru judaismu.

V případě potřeby více rabínů rozdíl-
ných směrů tedy jste pro vytvoření více
židovských obcí v jednom regionu?

Ano.

To by ale znamenalo rozdělení nejen
členské evidence, ale i majetku obce.
V neposlední řadě pak i problémy
s plněním dalších funkcí židovských
obcí v tomtéž regionu. Jako například
sociální programy, kulturní aktivity
a podobně. Nebylo by jednodušší kon-
cipovat členství v jedné obci volněji,
například podle tzv. práva návratu,
a náboženskou stránku života obce
ponechat na synagogálních sborech
a jejich vedení příslušným rabínem?

Nemyslím, že by to bylo praktické, a už
vůbec ne funkční. Život obce je příliš kom-
plexní a příliš svázán s naší tradicí. Vyvstaly
by problémy se společným stravováním,
dodržováním rituální čistoty – kašrutu –
v jídelně, nastaly by problémy s pohřby, svat-
bami a tak dále. Pokud by to tak muselo být,
ortodoxní směr by si musel zachovat jisté
výsady a rozhodovací pravomoc k pro mě
zásadním otázkám. Mohu uvést příklad,
který snad přiblíží moji pozici. Restauraci,
kterou já akceptuji, může i liberální rabín bez
obav využít. Avšak restaurace dobrá pro libe-
rálního rabína nemusí být dobrá pro mne.

Tím se dostáváme k problému vzá-
jemného uznávání mezi rabíny růz-
ných směrů. Pro většinu lidí je rabín
jako rabín, nikoli však pro rabíny
samotné. Proč neuznáváte liberální
ani konzervativní konvertity za židy?

Předně proto, že nesplňují naše požadavky.
Nebývají většinou dobře připraveni na gijur –
konverzi – a nedodržují naše představy
o plnění svých povinností. Bývají to lidé, kteří
jsou jen na začátku příprav ke skutečné kon-

verzi. Samozřejmě rádi každému na jeho cestě
pomůžeme, ale ta cesta od konverze liberální
k ortodoxní je většinou ještě daleká…

Proč ale Stát Izrael dle výnosu svého
Nejvyššího soudu uznává liberální
i konzervativní konverze, ale izraelští
ortodoxní rabíni nikoli? Nevidíte v tom
rozpor?

Rozpor je zde jen zdánlivý. Stát Izrael
řeší spory v rovině občanskoprávní, rabín
má však jiná kritéria hodnocení a tedy i jinou
strukturu autorit. Občansky se tedy může
takto orientovaný občan realizovat podle své
chuti, ale ortodoxní rabín by jej neměl ani
pohřbít na židovském hřbitově.

Takže když se vrátíme zpět do našeho
prostředí, konzervativní nebo liberální
konvertita nemůže být pohřben ve
Vašem městě na židovském hřbitově?

Nejen tito nemohou, ale ani ti, kteří se
hlásí k židovství po svém otci a nemají pro-
kazatelně židovskou matku.

Ale když se člověk tady projde po
židovském hřbitově, najde tam hroby
lidí, kteří měli jen židovského otce.
K těm slavnějším se vaše obec také
hrdě hlásí. Dokonce jsou tam i urny
s popelem… Nevidíte to jako problém?

Vidím to jako nešťastné, ale je to odpo-
vědnost těch, kteří to umožnili. Za mého
působení se tak nestalo.

Znám pár lidí, kteří jsou plnoprávnými
členy vaší židovské obce, ale mají
svůj židovský původ po otci. Jak je to
možné? A až umřou, budou pohřbeni
na židovském hřbitově?

V členské evidenci zůstali tito lidé z dob
před mým nástupem do funkce. A až umřou,
možná je na našem hřbitově pohřbí, ale asi
beze mne. Stejně tak jako ty, co mají zakou-
pené hroby z dřívějška, ale nesplňují hala-
chická kritéria.

Takže tito lidé s původem po otci
nebo konvertité jiných směrů pro vás
nejsou židé?

Nechci, aby se jich to dotklo, ale nejsou.

Ale oni se mnohdy cítí jako židé, jsou
třeba hluboce věřící… Vychovávají
děti v židovské tradici a nesou si
mnohdy traumata z šoa. Vidíte nějaké
řešení pro ně?

Tak předně je třeba oddělit hodnocení
židovství podle nacistů a podle halachy.
Tragické směšování náboženství s národní
identitou je něco, co zde různí nacionalisté
a později fašisté nastolili a mnoho lidí
v tomto směšování pokračuje.

Z hlediska mé víry, mých znalostí a mého
přesvědčení je židem jen člověk, který má
židovský původ po matce nebo prodělal řád-
nou, tedy ortodoxní konverzi. Ostatní, jak je
definujete, jsou Židé s různou mírou židov-
ského původu. Proto i čeština odděluje
pojem žid podle velkého nebo malého pís-
mena na začátku. Jedná se o náboženský
nebo národnostní pohled. Záleží pak na kaž-
dém jednotlivě, jak vnímá sám sebe.
Národní identita je pro mne stejná míra
židovské identity, jako že má někdo původ
maďarský, ruský a podobně. Že je to problém �

F i k t i vn í ro zhovo r
s o r t odoxn ím  r ab í nem,

Fiktivní korespondence či fiktivní
rozhovor je v dějinách literatury
poměrně častá metoda, kterou autor
volí, aby se dopátral za pomoci
vymyšlené, ale také reálné (ale již
nežijící) osobnosti odpovědí na
závažné otázky, které život přináší.
Je to legitimní způsob, jak sdělovat
atraktivním způsobem určité názory,
hlediska a stanoviska.

Nyní dostáváte do rukou první část
miniseriálu – fiktivní rozhovor
s ortodoxním rabínem, v druhém
pokračování bude následovat
rozhovor s rabínem konzervativního
směru a poslední rozhovor povede
autor s reformním rabínem.

Redakce Maskilu je ráda, že může
na stránkách našeho časopisu opět
po dlouhé době přivítat věrného
stoupence progresivního judaismu,
pana Michala Speváka.

Milan Kalina

k t e r ý  v e d l  v e  s v ý c h  p ř e d s t a v á c h  M i c h a l  S p e v á k
Pane rabíne, blíží se volby ve vaší obci a tak probíhají různé formální a neformální diskuse o potřebách a směřování
vaší židovské obce i v oblasti náboženského zaměření. Jsme svědky mnoha nedorozumění, nejasností i komolení. Rád
bych, aby tento náš rozhovor přispěl k ujasnění těch nejžhavějších otázek ohledně vašeho působení, které bývají také
nejčastějším zdrojem nedorozumění.



rozhovor
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pro neonacisty je smutnou skutečností, ale
na náboženském výkladu pojmu žid to nic
nemění. Židovský původ člověka hned
nevypovídá nic o jeho vztahu k judaismu.

Ale pak by podle tohoto kritéria mohli
být i nevěřící lidé s židovským půvo-
dem po matce pro vás židy s malým
„ž“? Určitě je mnoho takových řád-
ných členů vaší obce, kteří nejen
nevěří, ale nejsou ani obřezáni, nebyli
jako židé vychováni, nedodržují povin-
nosti žida dle halachy. Přesto je jako
plnoprávné členy uznáváte?

Ano. Judaismus je také rodové nábožen-
ství. Pro mne, když dovolíte, tito členové
disponují potenciálem být dobrými židy.
Záleží na jejich odpovědnosti, zda se jimi
stanou.

Není to pak jakýsi elitářský přístup?
Nemůže to vnímat někdo jako jistý
fašismus uprostřed židů?

Záleží na hodnotiteli. Nikdo není horší
než jiný člověk tím, že není žid. Nebo na-
opak, žid není lepším tím, že je židem. My
však máme nějaké poslání, kterým nás zavá-
zal Nejvyšší, a to se snažíme naplňovat,
nakonec i v zájmu ostatních lidí.

Před nikým se neuzavíráme, vítáme mezi
námi všechny lidi dobré vůle. Ale máme svá
pravidla a zákony, které dodržujeme a ni-
komu je nevnucujeme.

Dá se tedy předpokládat, že svým
exkluzivním postavením ve vaší obci
bráníte sebe a své stoupence před
jejich asimilací a ztrátou židovských
hodnot. Kdy podle vás vzniklo toto
nebezpečí asimilace?

Je to velký problém, který provází židy
celé jejich dějiny. Od zboření druhého
chrámu již nikdy a nikde nebylo lehké být
židem. Nicméně židé si možná právě dík
nucené izolaci dokázali svou víru i tradice
udržet.

Ovšem největší tragédií v tomto smyslu
vidím v nabytí občanských práv a takzvané
emancipaci židů v druhé polovině devatenác-
tého století. Tím totiž padly tradiční komu-
nity, jejich struktury, instituce a docházelo
k postupnému rozmělňování židovského
osídlení. Tak se židé stávali nezávislejšími na
své komunitě a náchylnějšími slyšet na nové
proudy, které je jen vzdalovaly od víry jejich
předků. Šoa už jen tuto tragédii dovršilo.

A daří se vám asimilaci vzdorovat?
Dělám, co mohu. V naší obci se vytvořilo

dost životaschopné jádro i mladých lidí,
kteří jsou odhodláni v naší tradici pokračo-
vat, a pokračují. Mnozí z nich se ani jako
židé nenarodili, ale dokázali se vzdělat
a přijmout odpovědnost za plnění našich
povinností.

Dovolte mi, prosím, otázku, která je
spíše liturgická. Modlíte se Bože náš
a Bože našich otců. Vidíte v tom
nějaký rozpor?

Zdánlivý určitě. Každého po tom, co
jsme si řekli, napadne proč „našich otců“
a ne „našich matek“. Naše současná tradice
vychází z liturgie starší, kdy se původ odvo-
zoval od otce. To se za doby římské okupace
muselo změnit z praktických důvodů. Pokra-
čujeme tedy ve starší liturgické tradici, ale
naše praxe se změnila podle halachy.

Zjevně tedy v té době převládl jakýsi
reformní směr tehdy tradičního juda-
ismu. Nenastal tedy čas, z praktic-
kých důvodů, po šoa reformovat 
judaismus znovu?

Myslím, že ne. Jakkoli bylo šoa obrov-
skou tragédií pro lidi s židovským původem,
můžou a nemusí dnes být židy. Ti, co mají
židovský původ po tatínkovi a mrzí je, že
nemohou být členy naší obce, ať to vyčítají
tatínkovi, nebo mohou řádně konvertovat.
Ti, kterým se nelíbí náš judaismus, mohou si
najít jinou obec, jiného rabína…

Může se zdát, že vaše vidění mož-
ností lidí s židovským původem
v židovské společnosti je velmi opti-
mistické. Ale je tu přeci přetrvávající
konflikt židovského státu, projevy
neonacismu, islámský terorismus
a další. Nemyslíte, že odstrkováním
více než poloviny lidí od plnoprávné
účasti na životě vaší židovské obce 
ji oslabujete? 

Je to možné. Ale děláte rozhovor s orto-
doxním rabínem, nikoli s předsedou naší
židovské obce. Nečekejte ode mne, že
budu chtít nebo můžu měnit něco, co zde
reprezentuji.

Děkuji za rozhovor.
� Michal Spevák

Ilustrace: Lucie Lomová

�

Nisan 5770
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Po dramatickém odchodu z Egypta 
se dostávají do úplně nové situace, kdy 
musí rozhodovat sami o sobě a podrobit 
se novému řádu, který jim přináší Mojžíš 
od Boha, kterého nikdy neviděli, ale přesto 
se neustále setkávají s projevy Jeho vůle, 
které jsou pro ně úplně nové. Není možné se 
divit tomu, že při zkoušce selhali a vytvořili 
si „hmatatelného boha“ – zlaté tele.

To je situace, která je nám 
všem známa, ale co svátek 
překročení znamená pro nás 
dnes? Podle tradice se máme 
všichni cítit tak, jako bychom 
to byli my, kdo odešel z Egypta 
do pouště a pak tam bloudili 
dlouhých 40 let. Někdy je těžké 
si představit, o jakém otroctví 
je v současnosti řeč. Nyní jsme 
svobodní občané víceméně 
demokratických států, mnohdy 
velice vzdělaní a úspěšní, někdy 
movití. O jakém otroctví je 
tady řeč? Ne, nemám na mysli 
zkušenost našich předků, kteří 
prožili šoa, ti přesně věděli, co 
je to otroctví. Mám na mysli 
generace, které přišly po nich 
a tyto hrůzy se k nim dostaly 
pouze zprostředkovaně, byť z nejbližšího 
rodinného kruhu. Přesto v každém z nás 
je něco z povahy otroka, který se něčemu 
podvolí, co ani nemusí vypadat jako nějaké 
zlo a nechá se tím manipulovat a brání se tak 
možnosti stát se opravdovým Židem, který 
si svobodně zvolí svou cestu k tisíciletým 
tradicím svých předků. Člověk doby 
postmoderní se lehce stane dobrovolným 

otrokem nejen klasických komodit, jako jsou 
peníze a akcie, ale třeba internetu nebo ještě 
více propadne Facebooku, který bez milosti 
pohlcuje jeho vzácný a hlavně nenávratný 
čas, který by mohl mnohem smysluplněji 
využít třeba k rozvíjení svého intelektu 
a vzdělání, včetně učení Tóry, nebo k jiné 
prospěšné činnosti, například k pomoci 
lidem své komunity, kteří to potřebují.

Jistě některé z vás již začínám nudit 
svými „moralistickými“ řečmi o tom, že by 
se každý z nás měl vrátit ke kořenům naší 
náboženské a národní tradice. Prostě opět 
nějaké mentorování. Někteří si jistě řeknou: 
„No, když ji to baví, tak ať si tady vykládá, 
co chce.“ Já však nemohu dělat nic jiného, 
zvláště před Pesachem. Vždyť to je již skryto 
v samotném názvu svátku פסח. Je to podobné 

dvěma slovům: פה (pe) a שח (sach) čili „ústa 

hovoří nebo ústa vyprávějí“. Z toho lehce 
vyvodíme naši povinnost – micvu – hovořit 
o svátku Pesach a o všech jeho aspektech. Jak 
vidíte, plním pouze micvu a to se má. Jinak je 
také v Tóře čtyřikrát uvedena naše povinnost 
vyprávět našim dětem o východu z Egypta 
(na základě těchto čtyř míst: 2. Mojžíšova 
12,6; 13,8; 13,14 a 5. Mojžíšova 6,20). 

Samozřejmě cílem této micvy je, 
aby naši potomci nezapomněli 
na osud svých předků a na to, kdo 
byl jejich osvoboditelem z otroctví. 
Nemusím zdůrazňovat, že bychom 
se na východ z Egypta neměli dívat 
jako na nějakou dávnou historii, 
kterou zavály tuny pouštního písku. 
První přikázání z Desatera nám 
ji neustále aktualizuje. Zde Bůh 
neříká „...který vyvedl vaše otce 
z egyptské země, z domu otroctví“, 
ale „...který tě vyvedl...“. Tebe 
osobně, v každé době, v každé 
generaci. Vždyť takové „egyptské“ 
otroctví, jak jsem výše uvedla, 
mnohdy dobrovolně přijímáme 
a záleží pouze na nás, na síle naší 
vůle a víry, abychom se z něho 
vymanili a stali se svobodnými 

dětmi židovského národa se vším, co k tomu 
patří. Dost však povídání, myslím, že jsem 
svou micvu v tomto ohledu splnila.

O Pesachu neslaví jen naše duše, ale také 
tělo a tomu duchovní potrava jaksi nestačí, 
proto je po tom všem předpesachovém 
uklízení a vymetání chámecu musíme něčím 
vydatným posílit.

 ◗ Hana Mayerová

Macelokš, jak ho děla-
ly naše prababičky 
4 celé macesy (dříve bývaly 

větší, proto použijeme 6 mace-
sů ve velikosti, jaké se vyrábějí 

v Izraeli, např. fi rma Aviv) se 
namočí a když jsou celé 
vláčné, tak z nich vy-
mačkáme vodu a dobře 
je promícháme s 250 g 
cukru tak, aby vznikla 
kaše. K tomu přidá-

me 3 velké polévkové 
lžíce husího sádla (které 

asi nahradíme olivovým anebo oře-
chovým olejem), 100  ml sladkého 
vína, špetku soli, šťávu a kůru z po-
loviny citrónu a z poloviny pome-
ranče (dnes asi musíme dodat, že 
bio), 60 g oloupaných spařených 
mandlí, 2 nastrouhaná jablka, 70 g 
hrozinek nakrájených nadrobno, 
70 g jemné macesové mouky, 15 
vajec (!). Vše dobře promícháme 
a hmotu přemístíme do dobře vy-
mazané a macesovou moukou vy-
sypané formy a pomalu pečeme asi 
hodinu při teplotě kolem 150 °C. 

Chtěla bych podotknout, že se jedná 
o předpis pro 8 osob, domnívám se 
ale, že jej lze nabídnout i 16 lidem 
a na každého se dostane.

Jako doplněk k tomuto moučníku 
můžeme udělat kompot, který 
se teď v pesachových kuchařkách 
v Izraeli považuje za módní hit – 
uvaří se pokrájená a oloupaná 
jablka a hrušky asi po 2 kusech, 
3 sušené fíky, menší hrst hrozinek, 
6 sušených švestek rozpůlených 
a vypeckovaných, 6 sušených me-

runěk nakrájených na poloviny, 
1 lusk vanilky, 2 hrnky vína nebo 
vinného moštu, 1/2 hrnku cukru 
a vodu dle potřeby. Vše vaříme po-
malu na mírném ohni asi 20 minut. 
Pokud nemáme všechny ingredien-
ce košer na pesach, můžeme je vy-
nechat a kompot bude více podobný 
tomu, který známe.

Játrový nákyp: 1 kg telecích 
jater, 250 g telecího masa velmi 
jemně posekaného, 3 macesy, které 
namočíme a pak z nich vymačkáme 

Pesach dostal tento název podle toho, že lid Izraele vedený Mojžíšem přešel přes Rudé moře z Egypta. Znamenalo to 

ovšem také překročení z jednoho statusu do druhého. Zotročení příslušníci monoteistického kmene, kteří si v Egyptě 

podle tradice uchovali pouze víru v jednoho Boha, obřízku a svá jména, podle tradice překročili 49 bran rituální 

nečistoty. Byli jistě otřeseni vším, co během doby prožili. Přesto midraš říká, že duchovní úroveň poslední děvečky při 

přechodu Rudého moře byla vyšší než ta, kterou měli proroci v době existence Chrámu.

Pesach – svátek překročení:
Úklid nejen od prachu

Cihly už dělat nemusíme, ale „egyptské“ otroctví přesto mnohdy dobrovolně při-
jímáme i dnes. (Nástěnná malba v Luxoru, zobrazující hebrejské otroky při výrobě 
cihel, pochází z období panování faraona Thutmose III.)



vodu a opečeme je na oleji nebo 
na husím sádle. K macesům přidá-
me 4 vejce, směs ochutíme jemně 
nakrájenou cibulí a česnekem, pe-
přem, citrónovou kůrou, 2 hořkými 
mandlemi. Přidáme maso a játra, 
dobře promícháme a přemístíme 
do vymazané a macesovou mou-
kou vysypané formy a pečeme asi 
45 minut. Může se podávat teplé 
i studené.

Příjemnou chutnou ozdobou pesa-
chových polévek, zejména bujónu, 

jsou pesachové nudle (zná-
mé jako celestýnské). Recept 
je velmi jednoduchý. Na 1 vejce 
dáme 1 čajovou lžičku brambo-
rové moučky, trochu soli a podle 
chuti můžeme přidat sekanou pe-
trželku nebo zelenou cibulku či 
pažitku. Směs dobře našleháme 
a na oleji opékáme tenké palačin-
ky, upečené je položíme na ubrou-
sek, aby se odsál přebytečný tuk, 
a vychladlé nakrájíme na nudle. 
Do bujónu je dáváme těsně před 
podáváním nebo dáme misku 

s nudlemi na stůl a každý si přidá 
podle chuti.

Hovězí maso s  kdoulemi – 
možná se může zdát, že se jedná 
o recept trochu zvláštní, ale kdou-
le je jedna z nejstarších kulturních 
rostlin. Potřebovat budeme 750 g 
hovězího masa (můžeme nahra-
dit i červeným krůtím masem), 
olivový olej, 1 velkou cibuli, 
sušený citrón anebo citrónovou 
kůru, 4 oloupané kdoule, 100 g 
sušených švestek, 100 g sušených 

meruněk, 2 lžičky rajského protla-
ku, 2 lžičky sirupu z granátových 
jablek, sůl a pepř.
Maso nakrájíme na kostičky, 
osmažíme na cibulce, přidáme 
sušený citrón a vodu a vaříme. 
Na oleji osmahneme do zlatova 
na kousky nakrájené kdoule a při-
dáme k masu, spolu se sušeným 
ovocem vaříme asi 20 minut, při-
dáme rajčatový protlak a granáto-
vý sirup. Můžeme podávat s ma-
cesy, macesovými knedlíčky nebo 
s bramborami.

9Nisan 5770

rodina

� Připravila K
ateřina W

eberová

Když se Mojžíšova matka Jocheved
dozvěděla o faraónově plánu zabít

všechny novorozené židovské chlapce,
začala obcházet židovské domy, aby
všechny varovala. Židovské matky potom
své děti ukryly dříve, než přišli faraónovi
vojáci. Faraón zuřil a nemohl pochopit, že
jeho vojáci žádné děti nenašli, a nechal si
předvolat Jocheved. Ta mu řekla: „V našich
domech už se nerodí žádné děti.“

Faraón tomu však nechtěl uvěřit a obrá-
til se na své rádce. Balaam mu navrhl, aby
jeho vojáci vzali s sebou několik egypt-
ských nemluvňat a aby je, až vstoupí do
židovského domu, štípali, až začnou plakat.
Židovská miminka se pak rozpláčou také
a vojáci je najdou po hlase. A tak se i stalo
a vojáci skutečně našli mnoho židovských
chlapců a hodili je do Nilu.

V tu chvíli poslal Bůh své anděly, aby
děti zachránili. Andělé chlapce vytáhli
a odnesli je pryč do bezpečí, na skály. Bůh
pak přikázal a skály se otevřely a začalo
z nich proudit teplé mléko pro děti. Když šli
kolem egyptští vojáci, skály vždy ukryly
děti ve svém nitru.

Později přišly za dětmi Jocheved
s Miriam, přinesly jim další jídlo a šaty.
Krmily je, hrály si s nimi a vyprávěly jim,
že jsou židovskými dětmi a že se o ně Bůh
vždy postará.

Když potom Židé vycházeli z Egypta
a stáli na břehu moře, byly to právě tyto
malé děti, které jako první poznaly Boha,
který je vede a zjevuje se jim v zázracích,
a zvolaly: „Toto je můj Bůh, kterého budu
oslavovat!“

Když konal Mojžíš v Egyptě zázraky,
aby dokázal faraónovi, že je skutečně

Božím poslem, faraón se mu vysmíval:
„Copak nevíš, že Egypťané jsou v magii nej-
lepší na světě? Lidé většinou nosí své zboží
tam, kde je ho nedostatek. U nás takovéhle
čarování zvládnou i malé děti.“ A nechal
skutečně přivést několik dětí, aby předvedly

podobné divy, jaké konal Mojžíš. „Vidíš, to
od tebe není moc moudré, nosit dříví do
lesa,“ dodal faraón.

Mojžíš jen pokrčil rameny: „Tam, kde se
se dřevem obchoduje, tam ho nosím.“

Když Bůh stvořil svět, stvořil i zázrač-
nou hůl. Byla celá ze safíru a bylo na

ní vyryto Boží jméno a deset hebrejských
písmen, počátečních písmen deseti ran,
které měly postihnout Egypt.

Bůh dal hůl Adamovi v zahradě Eden.
Adam ji pak předal jako dědictví Henochovi
a ten zase Šémovi. Od Šéma ji dostal Abra-
ham a od něj zase jeho syn Izák a od něj
jeho syn Jákob. Jákob ji pak odnesl s sebou
do Egypta a daroval ji Josefovi. Když Josef
zemřel, připadl jeho palác i všechen jeho
majetek vládci Egypta. Jitro, který byl jed-
ním z faraónových rádců, hůl uviděl a vzal
si ji.

Když potom Jitro opustil faraónův dvůr
a odešel do Midjánu, vzal hůl s sebou
a zasadil si ji ve své zahradě. Mnozí po ní
zatoužili a snažili se ji ukrást, ale nikdo s ní
nedokázal pohnout. Až když přišel do Mid-

jánu Mojžíš a uviděl hůl, která byla dědic-
tvím jeho lidu, snadno ji ze země vytáhl.
Jitro tak poznal, že Mojžíš je muž Boží. Při-
jal jej do své rodiny a dal mu za ženu svou
dceru Ciporu.

Když pak Bůh povolal Mojžíše, aby
vyvedl jeho lid z Egypta, řekl mu Jitro, ať
vezme hůl s sebou. S ní pak Mojžíš vykonal
v Egyptě mnoho zázraků.

Když Mojžíš s Áronem přišli k faraó-
novi, byl právě den jeho narozenin.

Mnoho králů a velmožů přišlo do paláce,
aby mu vzdali poctu a předali dary. Právě
uprostřed oslavy vstoupili zcela neočeká-
vaně Mojžíš s Áronem. Když se jich užaslý
faraón zeptal, proč přišli, přednesli svou
žádost: „Hebrejský Bůh nás poslal a vzka-
zuje ti: Propusť můj lid, ať mi může sloužit.“

Faraón přikázal, aby mu přinesli knihu,
v níž byla zapsána jména všech bohů všech
národů z celého světa. Hledal a hledal, ale
nenašel ani zmínku o Bohu Hebrejců.

„Našeho Boha tam nenajdeš,“ namítl
Mojžíš. „Náš Bůh je všude, to On stvořil
nebe a zemi, On je všemohoucí, Věčný
a jediný Bůh.“

„Já vašeho Boha neznám,“ řekl faraón.
„Nikdy mi neposlal žádný dar ani posel-
ství.“ A tak se faraón zatvrdil a lid nepro-
pustil. Bůh potom seslal na Egypt deset
strašlivých ran.

Když Bůh při první egyptské ráně pro-
měnil všechny egyptské vody v krev,

nezůstala v celé zemi ani kapka pitné vody.
Jen studně Izraelitů zůstaly čisté. Když
nějaká studně sloužila jak Izraelitům, tak
Egypťanům, vytáhli z ní Egypťané vždy jen
krev, ale Izraelité z té samé studně vytáhli
čerstvou čistou vodu. Pokud nějaký Izrae-
lita nesl vědro s vodou a Egypťan se mu jej
snažil ukrást, voda se hned změnila v krev.
Ale pokud od něj Egypťan vodu koupil nebo
ji dostal jako dar, zůstala čistá a dobrá k pití.

Ilustrace: David Ascalon (www.bethemet.org)

STŘÍPKY Z MIDRAŠŮ
čtení pro děti a jejich rodiče
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Rakousko v zajetí hnědého strachu

Návrat německé matky
Rakousko se připravuje 
na prezidentské volby, které
proběhnou v polovině dubna
tohoto roku, a společnost se ocitla
v téměř patové situaci. Oba
kandidáti na nejvyšší funkci
v rakouském státě stojí politicky
na úplně opačných stranách
a především kandidatura
pravicové političky Barbary
Rosenkranzové vyvolala nejen
u obyvatel Rakouska, ale i ve
světě, nepříznivé reakce.
Rakousko se posunulo zpět ke své
minulosti, k období fašismu,
a tyto myšlenky jsou
i v současném světě nebezpečné.

Kdo jsou dva kandidáti 
na úřad prezidenta Rakouské
republiky?

Úřadující prezident dr. Heinz Fischer
(72) pochází ze židovské sociálně-demokra-
ticky orientované rodiny. Válečná léta prožil
s rodiči ve Švédsku. Vystudoval právo na
Vídeňské univerzitě. Později zastával funkci
ministra školství a byl jmenován univerzit-
ním profesorem. Dlouhé roky se angažoval
v Rakouské sociálně-demokratické straně
(SPÖ).

Od roku 1990 působil 14 let ve funkci
předsedy Rakouského parlamentu. Od roku
2004 je Heinz Fischer prezidentem
Rakouské republiky a je politicky nezá-
vislý. K jeho zásluhám patří i vytvoření
vládní koalice (SPÖ-ÖVP) v letech 2006
a 2008. U rakouského obyvatelstva se těší
velké přízni a diplomaticky se zapojuje do
politického dění. Nekritizuje, spíše nabádá
ke spolupráci a konstruktivnímu řešení pro-
blémů. Jeho manželka Margit se angažuje
v humanitární a sociální oblasti. Ve spolu-
práci s Volkshilfe („lidová pomoc“) řídí
kampaň „Armut tut weh“ („chudoba bolí“).
I v tak vyspělé zemi, jako je Rakousko, je
mnoho dětí, ale i dospělých, kteří z různých
příčin žijí v chudobě. Manželský pár žije
skromně v nájemním bytě v blízkosti centra
Vídně a prezident často dochází do své kan-
celáře v Hofburgu pěšky. U obyvatel celého
Rakouska jsou velmi oblíbené dny otevře-
ných dveří v prezidentské kanceláři.
Návštěvníci čekají i několik hodin, aby

mohli „svému“ prezidentovi podat ruku
a prohodit s ním pár slov.

Protikandidátka Barbara Rosenkran-
zová je známá jako manželka pravicového
extrémistického aktivisty Horsta Jakoba
Rosenkranze, který byl už v roce 1983 odsou-
zený za šíření fašismu a byl členem zakázané
NDP (fašistická strana Německa). Horst
Rosenkranz dodnes vydává pravicově-extre-
mistické noviny „Fakten“ (fakta), plné fašis-

tických, antisemitských a proti cizincům
zaměřených názorů. Manželé Rosenkranzovi
mají deset dětí s typicky germánskými jmény.
Barbara Rosenkranzová je členkou FPÖ, Svo-
bodné strany Rakouska, a šéfkou strany pro
Dolní Rakousko (Niederösterreich). Předseda
strany Karl Heinz Strache je nejen v Rakousku
známý svou pravicovou orientací. Jeho heslo

zní „Rakousko Rakušanům“,
minimální tolerance k cizincům
a hlavně k muslimům.

Barbara Rosenkranzová je
často srovnávána s Magdou
Goebbelsovou, která byla v Tře-
tí říši považována za symbol
německé matky, která plodila
pro stát a Hitlera etnicky čisté
a zdravé jedince. Mladým
Rakušanům je tato idea ně-
mecké matky naprosto nepo-
chopitelná a je často diskuto-
vána na různých akcích nebo na
internetových fórech. K údivu
mnohých Barbara Rosenkran-
zová vystoupila již dávno
z katolické církve. Vídeňský
arcibiskup Schönborn, český
rodák, ostře kritizoval její kan-
didaturu. Péči o velkou rodinu
převzal již před lety Barbařin

manžel, který je nezaměstnaný a věnuje se
dětem a aktivitám v rámci tzv. pravicové
scény. Rosenkranzová vícekrát vyslovila
otevřeně názor, že plynové komory, kde byli
za druhé světové války vražděni Židé, ale
i další oběti, neexistovaly (prý se to ve škole
neučila), čímž zneuctila památku více než
65 tisíc rakouských obětí holocaustu. Její
druhou fixní ideou je, že šíření fašismu by
nemělo být zákonem zakázané, neboť
v Rakousku je demokracie a každý má právo
na svobodu projevu. Za svoje ideje byla
ostře kritizována Židovskou náboženskou
obcí ve Vídni. Podla průzkumů veřejného
mínění má Rosenkranzová možnost získat
maximálně 25 % hlasů voličů.

Rosenkranzová podepsala před notářem
v pondělí 8. 3. prohlášení, že striktně odmítá,
aby byl zrušen zákon o volném šíření
fašismu, a dokonce uznává existenci plyno-
vých komor. Její prohlášení se setkalo
s malou odezvou. Rakušané znají její rodinné
zázemí. Zdá se, že byla k tomuto prohlášení
donucena, aby se na veřejnosti rehabilitovala
za své krajně pravicové smýšlení.

Mladý student politologie Robert Slova-
cek založil na Facebooku stránku proti kan-
didatuře Barbary Rosenkranzové na nejvyšší
post v Rakousku. Během třech dní má tato
skupina 79 000 členů. To nám dává naději,
že v současné době již není v Rakousku
místo pro lidi, jejichž smýšlení patří, dou-
fejme, definitivně do minulosti.

� Jana Tchabana-Löwbeer, Vídeň
foto wikimedia.org

....a jeho vyzývatelka v nadcházejících volbách
Barbara Rosenkranzová 

Duben 2010

Současný rakouský prezident dr. Heinz Fischer...
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Která modlitba se vám nejvíce „líbí“?
Možná je to divné, ptát se tak „na tě-

lo“, ale mně to prostě nedá. Jako student
sociologie jsem v rámci jedné seminární
práce kdysi uspořádal vlastní výzkum
a „rozhodil“ ho po synagoze. Krátká an-
keta na téma modlitby a osobního posto-
je respondentů k jejímu obsahu. Otázka
téměř totožná. Která modlitba vás v tom-
to období vašeho života nejvíc oslovuje,
nejvíce rezonuje s vaším já? Odpovědi
byly různorodé, snad jako život sám, ale
jedna z nich svou četností dominovala.
A to modlitba, ve které se odráží pocit
vděčnosti Nejvyššímu za to, co člověk kaž-
dé nové ráno dostává.

Mohli bychom si oka-
mžitě představit desítky
konkrétních darů, radostí
a (ne)všedních „zázraků“,
nicméně u většiny těchto
odpovědí převládala vděč-
nost za zákony a nařízení,
které nám Nejvyšší dává pro
náš (dobrý) život. Zákony
a nařízení, které je někdy tak
těžké interpretovat, chápat, je-li to
vůbec možné, a podle nich pak
opravdově žít. Zákony a naří-
zení Tóry – chukim umišpa-
tim, které nás Nejvyšší učí
poznávat darem moudrosti
a pochopení. Pravidla,
o kterých máme rozmlou-
vat, když „uléháme a vstá-
váme“, a radovat se z nich.
Zní to tak jednoznačně
a přímočaře a zřejmě se to
tak dá i chápat, pakliže
bychom se na tento „manuál pro
život“ dívali očima moderního člo-
věka, který v náboženském systému vidí
soustavu eticky prověřených standardů,
logicky zdůvodnitelných – mišpatim. Jenže
tak snadné to (bohužel/naštěstí) není, pro-
tože společně s nimi jsou tu i pokyny, které
se dají vysvětlit, tím spíše pochopit, těžko –
chukim. Tedy například pravidla kašrutu,
správného, „čistého“ stravování, která se
objevují v paraše tohoto měsíce Šmini
(Lev. 11,2-3).

Doufám, že problematiku chukim příliš
nezjednoduším, když celý souhrn těchto
nařízení zahrnu pod společný název micvot
bejn adam la – makom, tedy mezi rituální
příkazy mezi věřícím a Bohem. Některá

z těchto ustanovení jsou v Tóře jasně uve-
dena, některá ne. Lépe řečeno, všechna tato
nařízení jsou v Tóře uvedena, ale pro kon-
krétní odpovědi je nutné hledat podrobnější
(talmudické) vysvětlení. A právě zde může
vzniknout problém. Problém, který musíme
řešit každý sám v sobě, podle svého nejlep-
šího vědomí a svědomí, máme-li se rozhod-
nout správně. Ale jaké je vlastně v případě
plnění (rituálních) micvot to „správné roz-
hodnutí“? Jde se vůbec v otázce chukim
správně rozhodovat?

Jedna krajní odpověď by zřejmě zněla,
že takové rozhodování nám nejen nepří-
sluší, ba právě naopak, ve své podstatě

není ani žádoucí.
Někdo by mohl
nabídnout, že úvahy
tohoto typu jsou hřích. Chukim byly přeci
dány lidem proto, abychom je plnili. A to
i tehdy, když jejich smyslu tak úplně nepo-
rozumíme. K takovému úkolu se věřící Žid
prostě narodil nebo na sebe dobrovolně
tento závazek vzal svým rozhodnutím kon-
vertovat. Není o čem rozhodovat, lze
pouze plnit a na základě takové zkušenosti
eventuelně pochopit. V případě druhé
krajní odpovědi by zřejmě hlavní důraz
spočíval na síle rozumu a lidského úsudku

s tím, že některá ustanovení odrážejí reálie
a podmínky doby, ve které vznikly, a nemají
tudíž svou nadčasovou platnost a závaznost
pro věřícího (post)moderní doby.

A co teď s tím? Někde jsem četl, že nábo-
ženství není pouze o břitké logice a střízli-
vém uvažování, nebo naopak pouze
o neproniknutelných iracionálně-mystic-
kých výšinách. Je to vždy jakýsi mix obou
stran téže mince hledající lidské duše, která
nepřestává toužit po přesahu a nemá klidu,
než tu svou správnou odpověď nalezne. Ale
stejně tak je pravda, že žádná náboženská
zkušenost člověka se neutváří výhradně
v rámci individuálního prožívání, ale i skrze
spolupůsobení komunity, ve které se víra
prakticky zakouší v rituálech kolektivní

náboženské povahy.
Je tedy nezbytně nutné chukim
plnit coby závazné příkazy

a nařízení, protože to tak chce
Nejvyšší, a tečka? Možná. Ale
možná že odpověď bude ještě
zajímavější v okamžiku, kdy
k nutnosti plnit přidáme záro-
veň člověka coby rovnocen-

ného a odpovědného partnera
pro realizaci těchto příkazů.

Partnera, který si svoje chukim plní
nejen proto, že to tak chce Nejvyšší, ale

zároveň i proto, že on sám k tomuto pře-
svědčení dospěl pocitovou analýzou, stu-
diem a s těmito ustanoveními se vnitřně zto-
tožnil. Tedy nejen „sám před sebou“, ale
i ve společenství lidí, ke kterému se hlásí,
tak plnění chukim představují věrohodnou
součást jeho vlastní náboženské identity.

Ale co když jedni řeknou o těch druhých,
že jejich praktické dodržování kašrutu nemá
se skutečnou tradicí téměř nic společného?
Že jejich koncept autonomie lidského roz-
hodování zavání svévolí? Zatímco ti druzí
zase prohlásí o těch prvních, že jejich pojetí

se sice může tradičnímu přístupu
blížit víc, ale je otázka, jestli se už

nestávají tak trochu obětí vlastní
loajality k systému. Systému, který by měl
být vytvořen a udržován v první řadě pro
člověka, a ne pro systém samotný. Ne že by
se odpovědí nenalezlo bezpočet, ale mně
osobně se přeci jen nejvíce líbí ta moje – že
možná máme nakonec pravdu všichni. Jak ti
první, tak ti druzí, ovšem za předpokladu,
že to, co děláme a proč to děláme, bereme
skutečně vážně a s vděčností.

� Mordechaj Kaufman
Ilustrace: Lucie Lomová

K paraše měsíce nisan:

Šmini
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Duben 2010

(1) Celý Israel má plnit micvot, aby tak po-
světil Jeho velké jméno, jak je řečeno (Lv 
22, 32): „A posvětím se uprostřed Izraelitů.“ 
Jsme varováni, abychom neznesvětili [jeho 
jméno], jak je psáno (tamtéž): „Neznesvětí-
te jméno mé svaté.“ Co to znamená? Pokud 
pohan přemlouvá žida, aby překročil byť je-
dinou micvu, která je obsažena v Tóře, pod 
hrozbou zabití, pak má překročit Zákon, 
aby nebyl zabit. [To proto, že] O micvot je 
psáno (Lv 18, 5): „Ten člověk, který podle 
nich [micvot] bude jednat, bude z nich žít.“ – 
[Bude z nich žít,] ne že zemře. Pokud zemře 
a nepřekročí, provinil se svou duší (protože 
podle Maimonida pak spáchal sebevraždu).
(2) (b) To se vztahuje na všechny micvot kromě 
modloslužebnictví, cizoložství a vraždy (či: 
prolití krve). Čili pokud pohan řekne židovi, 
aby překročil jedno z těchto tří, jinak bude za-
bit, nechá se raději zabít a nepřekročí Zákon.
(3) K těmto věcem ještě říkáme, že ve chvíli, 
kdy pohan plánuje [mít] prospěch z těchto 
věcí, pak lze použít tento rozdíl [mezi oněmi 
třemi micvot a zbytkem]. Například: pokud 
chce po židovi, aby mu postavil dům během 
šabatu; uvařil mu pokrm během šabatu nebo 
nutí židovku, aby s ním měla sex. Pokud 
však chce, aby žid jen překročil Zákon, platí: 
pokud by na onom místě nebyl nikdo [jiný] 
nebo méně než deset židů, může zhřešit a ne-
nechat se tak zabít. Pokud je na onom místě 
deset a více židů, nechá se zabít, aby nezhře-
šil, a to i v případě, že se nejedná o jedno ze 
tří výše zmíněných překročení.
(4) (c) Tato pravidla ale neplatí v době, kdy 
nejsme utlačováni. Tedy platí jen za doby 
útlaku, která nastává, pokud na trůn dosed-
ne zlovolný král, jako byl Nebuchadnecar 
a jeho kumpáni, kteří usilovali o zničení Is-
raele dekrety, že se [židé] mají vzdát své víry 
nebo některé ze svých micvot. Potom však 
by se jeden měl raději nechat zabít, než aby 
překročil Zákon, a to i kdyby se nejednalo 
o micvu ze tří dříve zmíněných a i kdyby byl 
nucen zhřešit mezi deseti nebo méně, ať už 
židů nebo pohanů.
(5) (d) Kdokoliv řekne, že zhřeší, aby nebyl 
zabit, a je zabit, ale nezhřešil – jakoby spáchal 
sebevraždu. Kdokoliv řekne, že raději zemře, 

aby nezhřešil, ale je zabit, aniž by zhřešil – ten 
posvětil Jméno. A pokud se tak stalo před de-
seti souvěrci, je to veřejné posvěcení Jména, 
jak se to stalo Danielovi, Chananjovi, Mišae-
lovi a Ezrášovi a jako se to stalo Rabi Akivovi 
a jeho přátelům; to oni byli utlačováni krá-
lovstvím (vládou) a dosáhli nejvyššího stup-
ně. O nich je psáno (Ž 44, 23): „Kvůli tobě 
nás vraždí každý den, myslí si o nás, že jsme 
ovce k podříznutí.“ A ještě je o nich řečeno 
(Ž 50, 5): „Shromážděte mi mé zbožné, ty, 
kteří se mnou obětí uzavřeli smlouvu.“
(6) Kdokoliv řekne, že zhřeší, ale není ohro-
žován zabitím, ten znesvětil Jméno. Pokud 
se tak stalo mezi deseti židy, pak je to ve-
řejné znesvěcení a tento překročil příkaz 
(micvot 'ase) svěcení Jména a překročil zá-
kaz (micvot lo ta'ase) znesvěcování Jména. 
Ale i když se to stane, není odsouzeníhodný 
k bičování, protože to neudělal ze své vůle. 
Nebude proto ani souzen bejt dinem, ani 
kdyby spáchal vraždu. To proto, že bičová-
ní a jiné tresty jsou určeny pro ty, kteří hřeší 
ze své vlastní vůle a za přítomnosti svědků, 
kteří jej varovali, jak je psáno o těch, kteří 
dávali své děti Molechovi (Lv 20, 3; Lv 20, 
5): „Obrátím se sám proti onomu člověku.“ 
Z naší tradice se učíme, že [slovo] „onomu“ 
znamená vyloučení (ze souboru provinilců) 
těch, kteří jsou donuceni ke hříchu, kteří 
zhřešili bezděčně nebo nechtíc.
(7) Pokud je někdo donucen ke spáchání 
modloslužby, nejodpornějšího hříchu ze 
všech, aniž by ji sám chtěl provádět, pak 
není nutné, aby nad ním byl proveden karet 
(dosl. „vytětí, tj. vyloučení ze společenstva) 
a dokonce není nutné, aby to bylo stvrzeno 
bejt dinem. Považ, jakou váhu pak má toto 
pravidlo i na ostatní [méně závažná] provi-
nění proti Tóře. Ohledně cizoložství On řekl 
(Dt 22, 26): „Dívce neuděláš nic.“ 
(8) (e) Pokud skupina pohanských mužů řek-
ne skupině židovských žen: „Vydejte nám 
jednu z vás, abychom ji mohli znásilnit, jinak 
znásilníme všechny z vás,“ pak se mají ne-
chat znásilnit všechny, protože nesmějí vydat 
jedinou židovskou duši. Pokud skupina po-
hanských mužů řekne skupině židů: „Vydej-
te nám jednoho z vás, ať ho můžeme zabít, 

jinak zabijeme všechny z vás,“ pak se mají 
nechat zabít všichni, protože nesmějí vydat 
jedinou židovskou duši. Pokud by ale jasně 
někoho označili, řka: „Vydejte nám [žida] to-
hoto [jména], jinak všechny zabijeme,“ pak 
pokud je daná osoba proviněna smrtí, jako 
se to stalo Šebovi, synovi Bichri (viz 2S 20, 
21), vydají ho jim. Tento postup by se ale 
neměl dodržovat. Pokud však osoba, kterou 
by chtěli zabít, nebyla vina smrtí, pak tohoto 
člověka nesmí vydat.
(9) (f) To co bylo řečeno [ohledně zhřešení 
pod hrozbou smrti] se vztahuje i na nemoc-
né. Co to znamená? Pokud je někdo na smrt 
nemocen a lékař mu řekne, že lék obsahuje 
něco zakázaného Tórou, pak může tyto pří-
kazy porušit – kromě modloslužby, cizolož-
ství a vraždy, aby se uzdravil. Ony tři hříchy 
je zakázáno spáchat, i kdyby to mělo zname-
nat uzdravení. Pokud někdo překročí tyto zá-
kazy a ve výsledku se uzdraví, bude souzen 
bejt din, neboť je připraven nést trest.
(10) (g) Ze kterého místa se odvozuje, že není 
povoleno spáchat tyto tři hříchy ani v ohro-
žení života? Je psáno (Dt 6, 5): „Budeš mi-
lovat Hospodina, Boha svého, celým svým 
srdcem, celou svou duší a celou svou silou.“ 
To znamená, že On panuje nad tvou duší. 
[Například:] Zabít jednoho žida, aby se jiný 
uzdravil, nebo někomu pomoci z útlaku – 
prostý rozum nám sám říká, že nezabíjíme 
druhé, aby se jiní uzdravili. Cizoložství se 
podobá vraždě, jak je řečeno (Dt 22, 26): „Je 
to podobná věc, jako když povstane člověk 
proti bližnímu a zabije ho.“
(11) (h) Když bylo řečeno, že je možné pře-
kročit všechny micvot kromě oněch tří, aby 
se nemocný vyléčil z život ohrožující nemo-
ci, mějme na paměti, že to je možné jen teh-
dy, pokud nemocný z této činnosti má i jiný 
užitek. Pokud například lék na nemoc zahr-
nuje pojídání plazů a hmyzu nebo chámecu 
na Pesach či jedení během Jom Kipur, ale ne-
zahrnuje žádný jiný prospěch, jako je obvaz 
z chámecu nebo prospěch z 'orla (zákon za-
kazující mít prospěch z plodů stromu během 
prvních tří let výsadby), případně nutnost vy-
pít něco hořkého, co bylo vyrobeno z něčeho 
zakázaného, pak je možné překročit Zákon. 

Mišne Tóra:
Hilchot jesodej ha-Tóra

na pokračování

Kapitola pátá
V této kapitole se Maimonides pouští do rozboru toho, co je a není posvěcení Božího jména. Podle Maimonida jsou muži i ženy 
povinni dodržovat přikázání (micvot), která nám Hospodin zjevil. V ohrožení života je sice možné z této povinnosti slevit, ale 
Maimonides tvrdí, že toto pravidlo není všeobecně platné. V této kapitole se ale také dozvíme, jaký je podle Maimonida ideál 
učence a jak by se takový učenec měl chovat.
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vzdělávání

Nisan 5770

Rostliny, které rostly společně, a smíšeniny 
masa a mléka jsou ale vždy zakázány, i když 
jejich výroba nezahrnuje nějaký další pro-
spěch. Proto je není možné použít lékařsky, 
i kdyby z nich plynul nějaký prospěch a ne-
moc je životu nebezpečná.
(12) (ch) Pokud se někdo zakouká do nějaké 
ženy a onemocní, přičemž doktor řekne, že 
tento člověk se nevyléčí, dokud nebude mít 
s onou ženou sex, pak není dovoleno, aby tak 
konal a raději má zemřít, a to i kdyby tato 
žena nebyla vdaná. Nedovolí mu ani s touto 
ženou rozmlouvat skrze nějakou bariéru (kte-
rá zabrání, aby na sebe viděli), takže i kdyby 
zemřel, nebude tato dívka vina smilstvem.
(13) (i) Ten, kdo zhřeší vědomě, aniž by byl 
k tomu nucen, proti byť jedinému přikázání 
Tóry, ten znesvětil Jméno. O křivopřísežníko-
vi je psáno (Lv 19, 12): „Neznesvětíš jméno 
Boha tvého, já jsem Hospodin.“ A když zhře-
ší mezi deseti židy, znesvětil Jméno veřejně. 
Podobně každý, kdo prchá před hříchem 
a plní micvot z žádného jiného důvodu, než 
že to přikázal Svatý, budiž požehnán, podobá 
se Josefovi Spravedlivému, když utíkal před 
ženou svého pána. Takový pak světí Jméno.
(14) (j) K znesvěcení Jména se započítáva-
jí ještě i jiné věci. To jsou věci, které činí 
ten, kdo je znalý Tóry a zbožnosti, a věci, 
které činí obyčejní lidé. Ačkoliv tyto věci 
nejsou přímo hříchy, považují se za znesvě-
cení Jména. Takovou věcí je například něco 
si vzít a nezaplatit okamžitě za to, ačkoliv 
máme u sebe dostatek peněz. Být okázale 
milosrdný nebo jíst a pít s nevzdělanci a jim 
podobnými; hovořit s druhými nepatřičným 
způsobem a s výrazem hněvu namísto rados-
ti (nebo potěšení) v tváři [také spadá do této 
kategorie]. To se vztahuje i na ostatní podob-
né věci. Každý učenec musí rozhodnout sám 
o sobě, podle svých schopností, jak jedná 
a jak by měl jednat v rámci Zákona.
(15) Pokud učenec bude s druhými jednat 
vhodným způsobem a bude se jim snažit vyjít 
vstříc a s radostným výrazem ve tváři a nebu-
de-li se před nimi skrývat, pak ti lidé, kteří ho 
dříve nenáviděli nebo ho pomlouvali, o něm 
začnou hovořit s uznáním a budou ho ctít 
a věřit mu. Přesto by ale neměl jíst příliš často 
s nevzdělanci a měl by se zaměstnávat studi-
em Tóry, zahalovat do cicit, nosit tefi lin a vždy 
se chovat podle Zákona. Pokud se tak bude 
chovat, pak ho každý bude chválit a milovat 
a následovat jeho příkladu. A to je posvěcení 
Jména a o tomto je řečeno (Iz 49, 3): „Ty jsi 
můj služebník, Israeli. V tobě budu chválen.“

Talmidim, o. s., je neziskové občanské sdružení, 

které si klade za cíl překládat rabínskou litera-

turu do českého jazyka. Postup překladu je mož-

né zdarma sledovat na internetových stránkách 

http://www.talmidim.cz. Sdružení je fi nancováno 

z dobrovolných darů. Dárcem se můžete stát za-

sláním příspěvku v libovolné výši na účet u GE 

Money Bank číslo 173 536 401/0600. Za každý pří-

spěvek předem děkujeme.
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Ve vídeňském Židovském muzeu
(Judenplatz 8 v prvním obvodě) je až do
30. května 2010 otevřená zajímavá
výstava s názvem „Židovské hudební
světy“.
Kurátorem výstavy je známý izraelsko-
-rakouský umělec Oz Almog (nar. 1956

v Izraeli), který pochází z rodiny rumun-
sko-ruských přistěhovalců. Almog studo-
val ve Vídni na Akademii výtvarných
umění a v roce 1990 založil Institute of
Strategic Research (Institut strategického
výzkumu), kde se komplexně zabývá spo-
lečenskými fenomény, které potom umě-
lecky zpracovává.
Návštěvník se na výstavě dozví, že známé
skladby jako např. „God Bless America“,
„The Christmas Song“, „Katjuscha“,
„Hello Dolly“, „My Funny Valentine“
nebo hymna Amerických námořních sil
patří k židovskému světovému kulturnímu
dědictví. Krásné gospelové písně nebo
mnohé skladby afro-americké hudby
pocházejí z dílny Žida George Gershwina.
Almog uvádí návštěvníky do světa židov-
ské hudby pomocí portrétů hudebníků,
čímž se snaží zvýraznit význam Židů ve
světě hudby.
Hudba provází Židy v průběhu celého
života a je výrazem židovské spirituality.
Tóru není možné jen „číst“, při denních
bohoslužbách jsou její části zpívány
a každý text má svoji melodii, která se při-
způsobuje ročnímu období. Hudba má
v židovství ústřední význam ve třech smě-
rech: instrumentalizace, modalita a notová
dokumentace.
Za posledních dvě stě let, kdy se židovská
hudba rozšířila z ghetta do celého světa,
zaujali mnozí Židé jako virtuózové, skla-
datelé, dirigenti, libretisté a mají dnes
velký vliv v hudebním šoubyznysu.

Výstava je otevřená denně od neděle do
čtvrtka od 10 do 18 hodin, v pátek od 10
do 14 hodin.

� Jana Tchabana-Löwbeer, Vídeň

Pozvánka na výstavu do Vídně

Španělská synagoga,  11.  dubna 2010 v 20.30 h

koncert světově známé kytaristky 

a jednoho z nejlepších smyčcových kvartet:

Liat Cohen, Izrael – kytara

Pražákovo kvarteto
Program:

Castelnuovo Tedesco – pro smyčcové kvarteto a kytaru

B. Martinů: Smyčcový kvartet č. 7 „Concerto da Camera“

L. Janáček: Smyčcový kvartet č. 2 „Listy důverné“

K o n c e r t  b u d e  p ř e n á š e n  f r a n c o u z s k o u  t e l e v i z í  M E Z Z O .

Vstupenky ve všech předprodejích v síti TICKTETPRO, VIA MUSICA a BOHEMIA TICKET. Zlevněné
vstupné 150 Kč pro členy židovských obcí po předložení legitimace potvrzující členství, důchodce

a studenty.

�
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Nejprve proběhl v odpoledních hodinách další z našich sváteč-
ních workshopů pro děti. Pod vedením Zuzky Schreiberové se tento-
krát samozřejmě vyráběly masky. Tomu, aby byla atmosféra opravdu

veselá, podstatnou měrou napomohl purimový bar Karla Gold-
manna. Součástí večerních oslav bylo vyprávění příběhu z ilustro-
vané Megilat Ester, které proběhlo formou improvizovaného dět-
ského „purimšpílu“ pod taktovkou režiséra Michala Foršta. Kdo si
pak chtěl ještě vyslechnout čtení Megily v hebrejštině v podání Ivana
Kohouta, měl možnost při nedělní ranní bohoslužbě.

Několik desítek zúčastněných všech věkových kategorií si oslavy
skutečně mimořádně užilo, takže zde platilo „to nejlepší nakonec“.
Purim 5770 byl totiž poslední velkou akcí, kterou jsme uspořádali na
adrese Mánesova 8, kde Bejt Simcha sídlila více než deset let. Od
začátku dubna se již budeme setkávat v nových prostorách, v Maise-
lově ulici číslo 4. Těšíme se na vaši návštěvu!

� Kateřina Weberová

VESELÉ PURIMOVÉ LOUČENÍ
V sobotu 27. února jsme v Bejt Simcha náležitě, tedy patřičně vesele, 
oslavili svátek Purim.

Židovská obec Děčín. Žižkova 4, 405 02 Děčín IV, tel.: 412 531 095, 

e-mail: zidovska.obec.decin@volny.cz, www.zidovskaobecdecin.wz.cz 

Purim v děčínské synagoze
Purimová oslava přivítala v děčínské synagoze kolem padesá-

ti svých členů na představení dětského souboru paní Vidy Neuwirt-
hové „Příběh o královně Ester“ o vousatém Mordechajovi a krásné
Esterce. Většina zúčastněných přišla v nádherných maskách a podpo-
řila tím veselou atmosféru spojenou s tímto svátkem. Děti se dokonce
samy před publikem rozpovídaly o svých maskách a užily si tento
svátek spolu s dospělými. Po představení čantoval příběh ze svitku
Ester náš člen Ivan Kohout a po bohoslužbě následovalo pohoštění
s doprovodným programem pro děti, při kterém si malovaly obrázky
s purimovou tematikou. Všem členům velice děkujeme za hojnou
účast a nádherné masky, které se ten den procházely po budově syna-
gogy. Mezi nejkrásnější patřily noční můra, vodník, princezničky,
víly, kouzelník, námořník, skotský kroj, sněhová vločka a šašek.

Děkujeme všem, kteří přispěli do naší purimové sbírky. Jak jsme avizovali, výtěžek bude rovným

dílem rozdělen mezi Bejt Simcha a DSP Hagibor. Toda raba, představenstvo Bejt Simcha
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Česká pobočka Mezinárodního křes-
ťanského velvyslanectví Jeruzalém
(ICEJ) pořádá v dubnu 2010 v Praze
sérii veřejných akcí zaměřených na
problematiku antisemitismu a neona-
cismu. Srdečně vás zveme k účasti. 

Mezinárodní konference
„Soudobý antisemitismus 
a neonacismus – jakou roli hrají
média?“ (ve spolupráci s Magist-
rátem hl. m. Prahy)

V pátek 16. 4. 2010, v prostorách 
Velkého zasedacího sálu Magistrátu hl. m.
Prahy, Mariánské nám. 2.

9.00 Registrace

10.00 Slavnostní zahájení: primátor hl.
m. Prahy Pavel Bém, J. E. Jaakov
Levy, velvyslanec Státu Izrael v ČR

Téma: Projevy neonacistů v ČR a jejich
mediální reflexe, Souvislost extremismu
s absencí historického vědomí

Panelová diskuse, moderuje Ivan Gabal

Téma: Nový antisemitismus a antiizraelismus

Úvod: Irena Kalhousová

Panelová diskuse, moderuje Jefim Fištejn;
účastníci: Tom Gross (Velká Británie), Naomi
Tsur (Izrael), Jan Fingerland (ČR)

17.00 Závěr konference

Pro účast je nutno se zaregistrovat na
icej@ecn.cz do 14. 4. 2010.

Pochod dobré vůle (ve spolu-
práci s Magistrátem hl. m. Prahy)

Neděle 18. 4. 2010 – sraz ve 13.30 hodin
na Staroměstském náměstí

Pochod dobré vůle povede ze Staroměst-
ského náměstí do Valdštejnské zahrady, kde
se jeho účastníci připojí k navazujícímu shro-
máždění „Všichni jsme lidi“. Cílem je pokojně
a kulturně reagovat na agresivitu a nevědo-
most rasistů. Na Palachově náměstí ztvární
profesionální tanečníci a hudebníci umělec-
kými prostředky prvky židovsko-křesťanské
tradice.

Všichni jsme lidi (ve spolupráci
s předsedou Senátu PČR 
Přemyslem Sobotkou)

Neděle 18. 4. 2010 – od 15.00 hodin ve
Valdštejnské zahradě, sídle Senátu

Veřejné shromáždění, jehož hlavním cílem je
deklarovat, že antisemitismus do slušné spo-
lečnosti nepatří.

Důstojnou kulturní prezentaci zajistí vystou-
pení vynikajícího izraelského jazzového
hudebníka Amose Hoffmana s kapelou. Dále
zazpívá kantor liberecké židovské obce
Michal Foršt a texty modliteb přednese herec
Jan Potměšil.

Mezinárodní křesťanské velvyslanec-
tví Jeruzalém, Komárkova 4, 148 00

Praha 4, tel. 272 732 636, mobil:
602 958 502, skype: icejcr, 

e-mail: icej@ecn.cz, www.icej.cz

www.vsichnijsmelidi.cz

Židovská obec
v Praze

si dovoluje vás
a vaše přátele

pozvat

na vzpomínkovou
akci na oběti
genocidy Židů

u příležitosti dne

JOM 
HA-ŠO’A

5770
(2010)

která se koná
v neděli 11. 4.
2010 v 9.30 h
v Pinkasově
synagoze.

A je to opět tu:

Mezinárodní letní tábor v Szarvasi!
Letos se účastníme 2. turnusu, který se koná

v termínu 1. – 13. srpna 2010

Počítejte s odjezdem již v sobotu 31. července 
v pozdních nočních hodinách.

Cena je zatím orientační, závisí na způsobu dopravy,
o němž rozhodne celkový počet všech přihlášených

zájemců. Neměla by však překročit 4500 Kč za 1 dítě +
kapesné + cestovní pojištění.

S případnými dotazy se můžete obrátit na 
Jitku 603 168 427 nebo Dashu 606 185 645. Zájemci
o přihlášky kontaktujte nás na adrese elende@volny.cz

Těšíme se na vás! Szarvas Team 2010

Středisko sociálních služeb ŽO v Praze

Letní tábor MACHANENU 2010

pro děti od 6 do 13 let

Termín konání: 15. – 27. srpna 2010

Místo konání: kraj trampských osad na Sázavě

Ubytování: chaty a zděná budova

Cena: 3000 Kč za dítě

Zaměření pobytu: židovské zvyky a tradice,
sportovní akce, výtvarné dílny, 

košer stravování

Zodpovědný koordinátor tábora
Mgr. Vlasta Rut Sidonová

Informace a formulář přihlášky dostanete
na Středisku sociálních služeb 

ŽO v Praze, 

e-mail: sidonova@kehilaprag.cz

Sportovní klub Hakoach srdečně zve na:

VIII. ročník Viktorcupu 
který se bude konat 

v neděli 28. března 2010 od 11 h 
ve SPORTCENTRU Nové Butovice,

Ovčí Hájek 2174, Praha 5.

Soutěžit se bude v ping-pongu,
squashi a letos také v badmintonu.

Účast pro všechny členy a přátele naší
komunity za symbolické startovné 50 Kč.

Po ukončení se kolem 15. hodiny se přesu-
neme do blízké restaurace, kde vyhlásíme

vítěze a popovídáme si o pesachu.

Přihlášky posílejte e-mailem na adresu:
info@hakoach.cz nebo písemně na

sekretariát PŽO. Dodatečná registrace sou-
těžících proběhne na místě konání 

od 10.15 do 11 hodin.
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KULTURNÍ PROGRAM DUBEN 2010
Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze

Maiselova 15, 110 00 Praha 1, 3. patro
tel.: 222 325 172, fax: 222 318 856

www.jewishmuseum.cz, education@jewishmuseum.cz
(Spojení: metro A, tram 18 – stanice Staroměstská; tram 17, bus 133 – stanice Právnická fakulta)

čtvrtek 15. 4. v 18 h:
Hudebníci z diaspory – další z poslecho-
vých pořadů MgA. Jana Beránka. Sklada-
telé od C do F = v intervalu kvarty kvarteto
dalších židovských skladatelů a jejich
nesmrtelné evergreeny: Sammy Cahn-Saul
Chaplin (Bei mir bist du schon), Ray Evans
(Que sera, sera), Sammy Fain (Love Is
a Many-Splendored Thing), Rudolf Friml
(Rose-Marie)… Vstupné 20 Kč

neděle 18. 4. v 15 h:
Nebe nad námi – Ha-šamajim me-alejnu –
nedělní odpolední pořad nám představí svět

očima žen vážně i s humorem. Povídky Rut
Sidonové přečte herečka Táňa Fischerová,
písněmi a hrou na kytaru doprovodí Jana
Rychterová. Pořad je připraven ve spolu-
práci se Židovskou obcí Brno, která po
skončení pořadu připravila k přátelskému
posezení malé občerstvení. Vstupné 50 Kč

středa 21. 4. v 18 h:
My dva a… – setkání dvou zajímavých
osobností z různých a přitom stejných světů.
Arnošt Goldflam, divadelní režisér, herec,
spisovatel i pedagog, a Karol Efraim
Sidon, literát a především vrchní pražský

a zemský rabín, povedou dialog nejen
o divadelních i rozhlasových hrách, knihách,
ale i o životě vůbec… Ve spolupráci se
Židovskou obcí Brno. Vstupné 20 Kč

čtvrtek 22. 4. v 18 h:
Zapomenuté transporty do Běloruska –
další z čtyřdílného cyklu dokumentů. Promí-
táno ve spolupráci se Židovskou obcí Brno.

Vstupné 20 Kč

neděle 25. 4 v 15 h:
Chcete umět napsat své jméno hebrejsky?
Chcete vědět, jak vypadají hebrejská pís-

VKC Židovského muzea v Praze, pobočka Brno tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno, tel.: 544 509 651, fax: 544 509 652
www.jewishmuseum.cz/brno, brno@jewishmuseum.cz

čtvrtek 1. 4. v 18 h:
Společné čtení Tóry. Letos vycházejí pesa-
chové a velikonoční svátky na téměř stejné
dny. Pasáž Ex 14, 19–25 z židovské a křes-
ťanské perspektivy vyloží Aleš Koukal
a Robert Řehák. Přednáška je pořádána ve
spolupráci se Společností křesťanů a Židů.

středa 7. 4. v 18 h:
Od Gershwina proti proudu času aneb proč
se Gershwin nestal Ravelovým žákem.
Český houslový virtuos Jaroslav Šonský
(žijící ve Švédsku) představuje v náročném
programu Sylvaine Wiart, vynikající fran-
couzskou klavíristku židovského původu. 

Vstupné 60 Kč

úterý 13. 4. v 18 h:
Naše doba a my v ní. Prezentace knihy vzpo-
mínek Evy Dobšíkové, kterou vydalo nakla-
datelství Cesta v loňském roce. Autorka o ní
říká: „Moje generace prožila nástup hitle-
rismu koncem Masarykovy republiky, válku,
její šílenství včetně rasového a politického
pronásledování, poválečnou euforii i mstu na
vinných i nevinných… Chci prožitou dobu
ukázat zezdola, podle názorů „obyčejných“
lidí, kteří ji se mnou prožívali...“. Úvodní
slovo pronese doc. Jiřina Šiklová. Knihu
bude možné zakoupit.

čtvrtek 15. 4. v 18 h:
My z Jedwabnego. Žurnalistka Anna Bikont
rekonstruuje události v polské obci Jed-
wabne, kde v červenci 1941 proběhlo
masové vyvraždění Židů, na němž se podíleli
Poláci. Autorka založila svou práci na desít-
kách rozhovorů s pamětníky tehdejších udá-
lostí, vzpomínkách zachráněných obětí
a jejich rodin i lidí, kteří s nasazením života
zachraňovali svědky zločinu, ale i na rozho-

vorech s těmi, kteří se zločinu zúčastnili. Pře-
kladatel Jiří Vondráček beseduje s autorkou
Annou Bikont a s historikem Štěpánem
Pellarem, který zároveň představí svoji pub-
likaci Hrdí orli ve smrtelném obklíčení.
Polské stereotypizované vidění moderního
světa (Dokořán, Praha 2009). Obě knihy
bude možné zakoupit. Přednáška byla přelo-
žena z 12. ledna 2010.

úterý 20. 4. v 18 h:
Krása Hagady. Přednáška doc. Jiřiny Šedi-
nové je věnovaná výtvarné podobě hagad
a ukáže, že hagady nejsou knihami jen ke
čtení. Přednáška se koná u příležitosti
výstavy „A vypravuj synu svému...“, která
probíhá v Galerii Roberta Guttmanna od
25. 3. do 27. 6. 2010.

středa 21. 4. v 18 h:
Židovská menšina v českých zemích mezi loa-
jalitou k režimu, závazky k rodinné tradici
a judaismem v období od destalinizace
k Pražskému jaru. Přednáška dr. Blanky Sou-
kupové z nového cyklu Židovská menšina
v Československu v letech destalinizace a uvol-
nění v intencích reformního komunismu.

středa 28. 4. v 18 h:
Praotec Izák a pramáti Rivka. Další před-
náška z nového cyklu přednášek vrchního
zemského a pražského rabína Efraima Ka-
rola Sidona o Praotcích a pramatkách lidu
Izraele, zakladatelích židovského národa.

čtvrtek 29. 4. v 18 h:
Bohatství tvořivosti a obsedantnost snu. Iz-
raelský prozaik, esejista a novinář Meir
Šalev (narozen 1948) je vynikající vypravěč,
jehož magický realismus bývá přirovnáván
k dílu Gabriela Garcíi Márqueze. Závažné

dějinné proměny jako osídlení země Izrael
a šoa nejsou v jeho díle nahlíženy coby udá-
losti s morálně-historickým významem,
nýbrž použity coby materiál pro vyprávění
příběhu a vytváření mýtu. Přednáška Šárky
Doležalové je další přednáškou z cyklu
Cesty izraelské literatury. Ukázky z díla
Meira Šaleva přečte Táňa Fischerová.

NEDĚLNÍ PROGRAM 
PRO DĚTI A JEJICH RODIČE:
18. 4. 2010 ve 14 h:
Lvíček Arje poznává chrám a synagogu.
Společně s lvíčkem Arjem se dozvíme jaké
jsou rozdíly mezi chrámem a synagogou,
jestli ještě chrám existuje a kdo ho postavil
a co naopak znamená slovo synagoga, jak
vypadá a k čemu slouží. Vytvoříme si model
chrámu i synagogy. Jednotné vstupné 50 Kč

Více o nedělních dílnách na
www.jewishmuseum.cz/vkc

Není-li uvedeno jinak, činí vstupné na
jednotlivé programy 30 Kč. Sál je přístupný
vždy 20 minut před zahájením programu
a po začátku koncertu nebo 15 minut po
začátku jiného programu není vstup do Vzdě-
lávacího a kulturního centra povolen. Pořa-
datel si vyhrazuje právo program zrušit,
pokud bude počet návštěvníků nižší než pět.

VÝSTAVY V PROSTORÁCH VKC:
Barbara Tomanová: Hľadanie svetla
Neztratit víru v člověka... Protektorát očima
židovských dětí a Zmizelí sousedé/Pocta
dětským obětem holocaustu – stálá expo-
zice kopií putovních výstav VKC.

(Výstavy jsou otevřeny pro veřejnost po–čt
10–15 h, pá 10–12 h)
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menka, jaký mají význam a jak se píší?
Vyrobíme si a zahrajeme hebrejské pexeso
a nejenom to. Dílna pro rodiče s dětmi 
od 7 let. Vstupné 30 Kč

úterý 27. 4. v 18 h:
Muranowského náměstí s Davidovou
hvězdou – 19. dubna si každý rok připomí-
náme začátek hrdinného povstání ve var-
šavském ghettu. Tento den je v diaspoře
označován jako Den vzpomínek na oběti
holocaustu – Jom ha-šoa. My si jej připo-
meneme audiovizuální přednáškou Mgr.
Miroslavy Ludvíkové, vedoucí pražského

VKC, která si přizve ke svému povídání
pamětníka. Vstupné 20 Kč

Celý duben můžete v sále VKC zhlédnout
putovní výstavu Děvčata z pokoje 28,
L 410, Terezín. Výstava představuje život
několika dívek v jednom z dětských
domovů v Terezíně. Přibližuje jejich kaž-
dodenní starosti, ale i malé radosti. Sezná-
míme se s výchovou a vzděláváním, které
jim poskytli jejich vychovatelé. Závěr
výstavy mapuje život přeživších děvčat až
do dnešních dnů.

Vstup volný

KULTURNÍ PROGRAM 

DUBEN 2010
ŽIDOVSKÁ OBEC V PRAZE

společenský sál, Maiselova 18

čtvrtek 8. dubna v 15.00 h

KÁVA O ČTVRTÉ

Klára Stejskalová
vedoucí zahraniční redakce Českého

rozhlasu 1 Radiožurnál

Rozhlas jako veřejná služba, úskalí

zahraniční redakce Radiožurnálu

a další témata

úterý 20. dubna v 15.00 h

P O D V E Č E R  Y V O N N E

P Ř E N O S I L O V É
„Naším cílem je umožnit seniorům

aktivně a smysluplně žít v jejich vlastním

domově tak dlouho, jak je to jen možné,“

říkají zakladatelé občanského sdružení

Ž I V O T  9 0
Blanka a Jan Lormanovi

neděle 6. května v 16.00 h

Koncert

J A Z Z -
E R N Y E I Á D A
věnovaný památce Ondřeje Ernyeie

Pořady se konají za finanční podpory Magistrátu

hl. m. Prahy. Změna programu vyhrazena.

Jeruzalémská
synagoga
(Jeruzalémská 7, Praha 1) 

se pro veřejnost otevírá 
7. dubna. 

Je otevřena od neděle do pátku,

s výjimkou židovských svátků, vždy od

11 do 17 hodin. 

Každou poslední neděli v měsíci

bude vždy v 13.30, 14.30 a 15.30 h

komentovaná prohlídka Mgr. Zuzany

Tláškové.

DSP HAGIBOR
K u l t u r n í  p r o g r a m  d u b e n  2 0 1 0

středa 14. 4. v 14.30 h Denní centrum – Izrael – Vernisáž fotografií

Jana Šimečka

úterý 20. 4. v 15 h Koncertní sál – Setkání s Ing. Jiřím Munzarem

(Spol. Parkinson)

středa 21. 4. v 14 h Koncertní sál – Beseda s dr. Leo Pavlátem,

ředitelem Židovského muzea v Praze

pondělí 26. 4. v 15.30 h Koncertní sál – Hana Frejková – Písně v jidiš

středa 28. 4. v 14.30 h Koncertní sál – Inspirace – vernisáž výstavy maleb

Jany Holubové

Výstavy: obrazy Réz i  Wein iger,  Ž idovské Město pražské 1870–1914

VKC Židovského muzea v Praze, pobočka Brno

Židovské muzeum v Praze si vás dovoluje pozvat na výstavu

„A vypravuj synu svému...“
Hagady ve sbírkách Židovského muzea v Praze

Galerie Roberta Guttmanna. U Staré školy 3, Praha 1 (zadní trakt
Španělské synagogy). Od 25. března do 27. června 2010, otevřeno
denně kromě sobot a židovských svátků 9.00–18.00 h

Dne 30. března začíná letos podle židovského kalen-
dáře svátek Pesach. Židovské muzeum v Praze při této pří-
ležitosti připravilo výstavu, jež představuje výběr nejstarších
a nejzajímavějších hagad, liturgického textu užívaného při sede-
rové oslavě tohoto svátku. Expozice ukáže vizuální proměny této
knihy od nejstarších tisků až po současná, moderní vydání nejen
z Čech a Izraele, ale i dalších evropských i světových regionů, jak
jsou zastoupeny ve fondech Židovského muzea. Jedinečnost
výstavy spočívá nejen v tom, že se věnuje pouze jednomu žánru
náboženské literatury, ale vůbec poprvé u nás umožní veřejnosti
seznámit se a porovnat pesachové hagady, jak vznikaly v prů-
běhu staletí.

Kurátoři výstavy: Mgr. Michal Bušek a Mgr. Ondřej Čihák



Formát:
180 x 244 mm

ROZMĚRY INZERCE, CENÍK...

Formát:
180 x 122 mm
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1/3Formát: 
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Formát:
210 x 297 mm

1/2

Formát:
210 x 148 mm 1/3 Formát: 

70 x 
297 mm

1/3

1/91/6

2/3

1/4

1/1 na spad
cena: 5000 Kč 

1/1 na zrcadlo
cena: 4900 Kč 

2/3 na zrcadlo
cena: 4200 Kč 

4/5 na zrcadlo
cena: 4500 Kč 

1/2 na spad
cena: 3900 Kč 

1/3 Š na spad
cena: 2900 Kč 

1/3 V na zrcadlo
cena: 2900 Kč 

1/2 na zrcadlo
cena: 3500 Kč 

1/3 V na spad
cena: 3000 Kč 

1/3 Š na zrcadlo
cena: 2700 Kč 

1/4 na zrcadlo
cena: 2500 Kč 

1/5 podval na zrcadlo
cena: 2400 Kč 

MNOŽSTEVNÍ SLEVY:

Při objednávce opakovaného otištění poskytneme 
zákazníkovi tyto slevy:

3x–4x 10 %
5x–9x   12 %
10x–11x   14 %
12x    17 %

Slevy na objednávky, přesahující tento vzorec, jsou 
sjednávány individuální dohodou, stejně jako je mož-
né po dohodě zvolit i jiný formát, který není uveden 
v ceníku. 
Plocha inzerátu je dána smlouvou (objednávkou) 
a o jeho konečném umístění na zvolené stránce roz-
hoduje lámající redaktor/grafi k.

VKLÁDANÁ INZERCE
Našim zákazníkům nabízíme také možnost vkládané 
inzerce – do každého expedovaného čísla bude vlo-
žen váš reklamní leták, prospekt, ceník atp. a kalku-
lace ceny za tuto službu bude sjednána individuálně 
na  základě velikosti tiskoviny, gramáže papíru, ba-
revnosti, korektur textu. Vydavatel MASKILu zajišťuje 
i  grafi cké zpracování, tisk vkladů a  reprintů včetně 
distribuce v rámci zvýhodněné dlouhodobé smlouvy 
s grafi ckým studiem, tiskárnou a distributorem.

TECHNICKÉ PARAMETRY:
Rozměr strany: 
čistý formát 210 x 297 mm 
sazební obrazec 180 x 244 mm 
Barevnost: čb., rastr:175 lpi 
Obálka: 160 g lesklá křída
Vnitřní listy: 90 g hlazený

Tisk: ofset, vazba V1

AKVIZICE:
Odměna pro akvizitéry plošné a vkládané inzerce 
činí 25 % z celkové hodnoty objednávky a bude 
proplacena poté, kdy fakturovaná platba bude 
připsána na účet Bejt Simcha.

INFORMACE, OBJEDNÁVKY, KONTAKT:

Milan Kalina, 224 220 505, 723 962 295, 
mikalina@email.cz 
Kateřina Weberová, 724 027 929, 
kehila@bejtsimcha.cz

1/5

1/6 na zrcadlo
cena: 1500 Kč 

4/5

Formát:
180 x 81 mm

Formát:
90 x 122 mm

Formát:
180 x 49 mm

Formát:
90 x 81 mm

Formát:
60 x 81 mm

Formát:
210 x 99 mm

Formát:
180 x 163 mm

Formát:
180 x 196 mm

1/9 na zrcadlo
cena: 1000 Kč 

1/1 1/1
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Jiří Suk, LABYRINTEM REVOLUCE:
Aktéři, zápletky a křižovatky jedné
politické krize (od listopadu 1989 do
června 1990), 507 str., Prostor 2009

Kniha historika Jiřího Suka Labyrintem
revoluce: Aktéři, zápletky a křižovatky jedné
politické krize pojednává o československé
listopadové revoluci roku 1989 syntetickým
způsobem, na základě důkladného studia,

s kritickým nadhle-
dem a současně i s ci-
tem pro dramatičnost
látky. V jejím středu
stojí jednak Občanské
fórum jako aktér poli-
tických změn, jednak
boj o moc a o podobu
počínající společenské
transformace. V prv-
ním dílu autor sleduje

chaotické utváření mocenské protiváhy ke
komunistické „státostraně“, vykresluje před-
stavy Václava Havla a dalších protagonistů
o politice a stopuje jejich disidentské zako-
řenění i proměny pod tlakem „reálné politi-
ky“, přibližuje střety a kompromisy jednotli-
vých politických subjektů ve hře o moc při
jednání u „kulatého stolu“ a při rekonstrukci
vlád, porovnává rozdílnou dynamiku vývoje
v českých zemích a na Slovensku a svůj vý-
klad završuje líčením manévrů kolem prezi-
dentské volby Václava Havla jako klíčového
bodu první fáze přebírání moci.

Ve druhém dílu autor rozebírá řadu
témat, jež dominovala politickému dění
v první polovině roku 1990: názorové
i organizační štěpení Občanského fóra a klí-
čení nových politických stran v jeho lůně,
spory o rekonstrukci zákonodárných sborů,
podobu volebního zákona a ekonomické
reformy, vypuknutí česko-slovenského kon-
fliktu v „pomlčkové válce“, problém Státní
bezpečnosti a jejich agentů, rozdílné pří-
stupy ke komunistické straně a k vypořá-
dání s jejím dědictvím, potíže v komunikaci
a vztazích mezi centry politické moci, situ-
aci a perspektivy Občanského fóra po vítěz-
ných volbách jakožto klíčovém bodu druhé
fáze revoluce.

Jiří Suk (1966) vystudoval historii a archivnic-
tví na Univerzitě Karlově v Praze. Je vědeckým
pracovníkem pražského Ústavu pro soudobé
dějiny, kde se věnuje československým dějinám
po roce 1948. V posledních letech publikoval
práce vztahující se k období let 1968–1992. První
vydání této knihy získalo ocenění Hlavní cena
Magnesia Litera.

Autor provází čtenáře spletitou cestou
živoucí historie se stále přítomným vědo-
mím, že se neodvíjela jednoznačným smě-
rem, nýbrž byla výslednicí různorodě půso-

bících a neustále se měnících vektorů poli-
tických sil, větvila se do vývojových alter-
nativ a zauzlovala na křižovatkách mocen-
ských strategií a konfliktů. Nevtěsnává
události do „tranzitologických“ a jiných
schémat, ani se nenechává unášet zpětnými
sebeprojekcemi aktérů. Naopak se snaží
porovnáváním a rozborem široké škály pra-
menů – k nejdůležitějším patří přepisy
magnetofonových nahrávek z jednání řídí-
cích grémií Občanského fóra a rozhovory
s jeho představiteli – rekonstruovat dění
v jeho mnohotvárnosti a víceznačnosti
a teprve v jeho médiu prověřovat přiměře-
nost historických, politologických či socio-
logických pojmů a typologií. Na tomto
základě se pokouší zodpovědět řadu pod-
statných otázek o povaze zkoumaného
období a jeho určujících sil a načrtává také
politické charakteristiky některých klíčo-
vých osobností.

M. Mendel, B. Ostřanský, T. Rataj,
ISLÁM V SRDCI EVROPY, 504 str.,
Academia 2010

Česká republika tvoří prostor, který byl
v průběhu dějin ovlivněn islámem velice
slabě. Islám a jeho stoupenci se k nám do-

stávali vždy spíše
z p r o s t ř e d k o v a n ě
a české dějiny ani ná-
rodní kulturu bezpro-
středně neovlivňova-
li. V tomto ohledu
jsme v Evropě rari-
tou. Tím spíše platí:
chceme-li se považo-
vat za součást multi-
kulturní demokratic-
ké Evropy, nezbývá,

než abychom se obeznámili i s historický-
mi okolnostmi, za nichž se ve většině ev-
ropských zemí islám etabloval, učinili ta-
kové kroky, které pomohou českou společ-
nost připravit na reálný styk s islámem,
a období adaptace se snažili překonat bez
vážnějších prohřešků proti pravidlům, kte-
ré již platí v integrující se Evropě.

František Čapka, DĚJINY ZEMÍ
KORUNY ČESKÉ, 1056 str., 
Libri 2009

V edici Dějiny států v datech vyšlo již
čtvrté aktualizované vydání (zahrnující udá-
losti do konce roku 2009) přehledné a čtivě
psané příručky doprovázené velkým množ-
stvím názorných ilustrací (portréty, autogra-
fy, mince, znaky, mapky, dobová architektu-
ra, nábytek, oblečení, nářadí a další artefak-
ty). Autor, docent Masarykovy univerzity
v Brně, text nejen nezatížil ideologickým
balastem, ale jako první se pokusil rovno-
měrně, resp. podle významu, vylíčit nejen

dějiny v Čechách
(v Praze), ale i ve
vedlejších zemích
Koruny české – na
Moravě, ve Slezsku,
v Lužicích, resp.
v době Českosloven-
ska i na Slovensku.
Toto vydání bylo zá-
roveň doplněno o ze-
měpisný rejstřík a rej-
střík osob. Autor i na-

kladatelství získali za tuto knihu prestižní
ocenění Zlatými stuhami IBBY.

Philip Roth, LIDSKÁ SKVRNA, 
423 str., Mladá fronta 2009

Právem jej mnozí literární kritici nazýva-
jí největším psychologickým románem naší
doby. V lidské skvrně otevíráte strhující pří-
běh univerzitního pro-
fesora sraženého jed-
ním drobným přeřek-
nutím z vrcholu životní
dráhy do propasti poní-
žení a zostuzení. Dra-
ma člověka, jenž se
v jednasedmdesáti le-
tech vzepře všemu, co
mravokárci považují za
slušné a spořádané, se
na čtenáře valí v mo-
hutném proudu jazykově nesmírně bohatého
vyprávění prokládaného komentáři, postře-
hy a paralelami. Rothovi se na osudech Co-
lemana Silka daří naprosto přesvědčivě ilus-
trovat nejen paradoxy dnešní doby, ale celou
komplexnost lidského údělu od antiky po
dnešek, a zhutnit své celoživotní zamýšlení
nad smyslem či nesmyslností naší existence.
Lidská skvrna je nesporně jedním z největ-
ších amerických románů dvacátého století.

� Milan Kalina

LITERATURA NEJEN S DAVIDOVOU HVĚZDOU
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milovníci kvalitní 
FOTOGRAFIE

Otevřeli jsme pro vás nový digitální 
minilab v centru Prahy ve Valentinské ulici 

s nejvyšší kvalitou fotografie.

Ochotný personál s mnohaletými zkušenostmi 
vám splní všechna vaše 

fotografická přání.

Profesionální úroveň služeb a příznivé ceny.

SLEVA 21%
na služby minilabu

SLEVA 5%
na nákup fotografického materiálu

 Valentinská 10, 110 00 Praha 1



Mezi propagátory této myšlenky patřily takové osobnosti
jako Chaim Weizmann, významný vědec a pozdější první pre-
zident Státu Izrael, nebo Albert Einstein, který univerzitě
dokonce odkázal svůj rozsáhlý archiv. Oba se snažili k její
realizaci přispět i praktickou pomocí, například fundraisingo-
vou kampaní v roce 1921.

K formálnímu založení a položení základního kamene uni-
verzity došlo v roce 1918, kampus na jeruzalémském pahorku
Mount Scopus (Har ha-cofim) byl pak slavnostně otevřen
o sedm let později. Kromě předních představitelů sionismu
a palestinského jišuvu (například vrchní izraelský rabín Abra-
ham Kook nebo básník Chaim Nachman Bialik) i dalších
významných osobností židovského světa se otevření zúčastnili
i zástupci Velké Británie, která měla v té době Palestinu ve své
mandátní správě – vysoký komisař pro Palestinu sir Herbert
Samuel, polní maršál Allenby nebo Lord Balfour.

V čele nové instituce stanul americký reformní rabín Judah
Magnes (1877–1948) a v univerzitní radě zasedly takové osob-
nosti jako Martin Buber, Sigmund Freud, Achad Ha-am nebo
již zmiňovaní Chaim Nachman Bialik či Albert Einstein. Ve

svých počátcích měla univerzita 141 studentů a 33 zaměst-
nanců. Prvních třináct absolventů (v oborech židovských stu-
dií, chemie a biologie) zakončilo studia v roce 1931.

Během izraelsko-arabské války v roce 1948 byla univerzita
odříznuta od západní, židovské části Jeruzaléma. To bylo ještě
stvrzeno izraelsko-jordánskou dohodou o příměří o rok
později. V té době začal vznikat nový kampus v Givat Ram
(dnes je mimo jiné domovem největší světové knihovny židov-
ských studií), v mezidobí probíhala výuka na desítkách růz-
ných míst. Na Mount Scopus se univerzita mohla postupně
vrátit až po Šestidenní válce v roce 1967 (v té době ji navště-
vovalo již více než dvanáct tisíc studentů). Původní kampus ale
musel nejprve projít důkladnou rekonstrukcí a modernizací
a tak se stal opět hlavním sídlem univerzity až v 80. letech
minulého století. Dnes má univerzita tři kampusy v Jeruzalémě
a čtvrtý v Rechovot.

K velkému rozvoji univerzity došlo zejména na přelomu
40. a 50. let 20. století, po vzniku izraelského státu, kdy svoji
činnost zahájily postupně lékařská, právnická a zemědělská
fakulta, ale i další instituce – Židovská národní knihovna, uni-
verzitní knihovna, univerzitní nakladatelství nebo centrum
vzdělávání dospělých. V současné době má univerzita přes
23 500 studentů, působí zde 1200 pedagogů a 1500 dalších
zaměstnanců.

Dnes lze již s jistotou říci, že univerzita naplnila vrchova-
tou měrou očekávání svých zakladatelů a stala se nejen líhní
intelektuální elity židovského státu, ale i institucí velkého
celosvětového významu, a to nejen v oblasti židovských stu-
dií. Hebrejská univerzita je řazena mezi stovku nejlepších na
světě. Jen v posledním desetiletí obdrželo šest jejích absol-
ventů Nobelovu cenu (za chemii, ekonomii a fyziku), z řad
jejích absolventů vzešli tři izraelští prezidenti, tři ministerští
předsedové, řada literárních hvězd (za všechny alespoň David
Grossmann, Amos Oz nebo A. B. Yehushua), studovali zde
i významný archelog Yigael Yadin (známý zejména svými
výzkumy na Masadě a v Kumránu) nebo třeba slavná herečka
Natalie Portmanová.

� Kateřina Weberová

Co se také stalo v dubnu:
• o Pesachu roku 1389 došlo k největšímu pogromu v dějinách

pražského židovského osídlení, při němž zahynulo kolem
3000 Židů

• v italské Cremoně vyšel roku 1570 Chumaš, pět knih Mojží-
šových, s překladem do jidiš

• roku 1799 přislíbil Napoleon Židům, žijícím v Erec Jisrael,
výměnou za jejich podporu „znovuvybudování starověkého
Jeruzaléma“ – první slib obnovení židovského státu v Pales-
tině z úst oficiálního představitele zahraniční vlády
v moderní době

• v roce 1909 byl založen Tel Aviv
• osvobození táborů Buchenwald, Belsen a Dachau v roce

1945
• v roce 1961 byl v Jeruzalémě zahájen proces s Adolfem

Eichmannem
• roku 1979 navštívil Menachem Begin, jako vůbec první iz-

raelský premiér, Egypt
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0.1. dubna 1925 
byla slavnostně otevřena Hebrejská 
univerzita v Jeruzalémě

Idea vybudování židovské univerzity v Erec Jisrael se objevila v sionistickém hnutí již v jeho počát-
cích, poprvé byla zřejmě vyslovena v roce 1884 na konferenci Chovevej Cijon v polských Katowicích.

Historický záběr ze slavnostního otevření Hebrejské univerzity na Mount
Scopus v dubnu 1925


