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Krátce

Není prokázána souvislost mezi
požadavky rabinátu a odstraněním
vitamínu B1 z produktu, ale jelikož
vedení Remedie o změnách neinfor-
movalo ministerstvo zdravotnictví,
důsledek byl, že Remedia zůstala
pod kontrolou rabinátu, opětovnou
zdravotnickou kontrolou však nepro-
šla. Podle známého vtipu – byla sice
škodlivá zdraví, ale košer...

Yehuda Lahav

Jako děcko jsem si těžko srovnával
v hlavě, jak je možné, že Nejvyšší
nechal svůj národ takhle decimovat
a vlastně se k tomu nevyjádřil. Nic
neudělal, i když je samozřejmě prav-
da, a já tomu rozumím, že On není ten,
kterej je aktivní, aktivní jsme nebo
máme být my a On je jenom ten, kte-
rej se k tomu vyjadřuje až na závěr.

Arnošt Goldflam

Nejbližší příští ředitel, ať už to bude
kdokoli, místo aby přemýšlel o kon-
cepci školy, bude mít, chudák, hodně
dlouho co dělat, aby věci vůbec jakž
takž uvedl do pořádku.

Kateřina Dejmalová

ZKOUMÁNÍ RUBU A LÍCE
Rozhovor s Arnoštem Goldflamem čtěte na str. 4



židovský rok

Chanuka patří mezi svátky, které nejsou
zmíněny v Tóře. Je to až talmudický
traktát Šabat (Masechet Šabat), který

uvádí historické souvislosti svátku a náleži-
tosti spojené s jeho oslavou. Úvodní komentář
je na sedmi řádcích a sedm stran je věnováno
zásadám, jak svátek slavit. Pár praktických
poznámek: po dobu osmi dnů se zapaluje
postupně narůstající počet světel, zapálení
světel provází požehnání, mělo by se konat
vždy poté, co vyjdou první hvězdy, a to za pří-
tomnosti všech členů domácnosti či komuni-
ty, světlo by mělo sloužit výlučně účelu této
micvy, nemělo by se přenášet, mělo by svítit
nejméně půl hodiny. 

Namísto oslavy velkého vojenského vítěz-
ství je oslava svátku spojena zejména se zázra-
kem v chrámu, kdy zbytkový olej s pečetí
vydržel hořet v chrámové menoře déle než
očekávaný jeden den, tj. po celých osm dnů
než byl patřičně připraven nový olivový olej.
Na památku zázraku a těchto osmi dnů zapa-
lujeme osm chanukových světel. Podobně
jako na šabat symbolizuje světlo chanuky
nikoli profánní světlo dne a noci, ale světlo
duchovní (den první), které bylo stvořeno před
světly na znamení a měření času (den třetí).
Temnotu nelze vyhnat jinak než světlem, ať už
se jmenuje porozumění, odvaha, vědění, nadě-
je, uzdravení se, pomoc, podpora, atd.

Chanuka je – jako všechny ostatní židovské
svátky – svátkem rodinným. Jako mnohé jiné
svátky je také relativně názorným svátkem, tj.
je spojen s praktickými činnostmi. Proto se

i chanuka mimo jiné pojí s dobročinností. Kdo
by měl zapálit chanukiji neboli chanukový sví-
cen? Každý, zní odpověď; každý člen rodiny
by si měl opatřit, připravovat a zapalovat svou
chanukiji. Je tedy zřejmé, že osvícení nelze zís-
kat činností někoho jiného, ale činností vlastní.
Člověk vychází do světa z rodiny, proto zapa-
luje chanukiji doma a dává ji navenek, napří-
klad za okno, aby její světlo zářilo do světa. 

Jak má vypadat chanukija? Její podoba není
kodifikována. Klasicky lze použít lampu
s osmi bavlněnými knoty namočenými do
oleje. Svíčky z vosku či parafínu jsou rovněž
vhodné. Snad více než materiál je podstatné
uspořádání světel, mají být umístěna v jedné
rovině, žádné se nevyvyšujíce nad jiné, a mají

být od sebe dostatečně vzdálena, tak aby jedno
světlo neomezovalo světlo druhé či nerozehří-
valo vosk sousední svíce. Vzhledem k tomu,
že světlo má ve světě narůstat – nikoli mizet,
začíná se od jednoho světla a následně každý
den se odleva postupně zapalují další. Zajíma-
vý je mechanismus zapalování světel. Figuru-
je zde jedno „extra světlo“, tzv. šamaš, který je
výrazně odlišen, ať už nad či pod svícnem
nebo jinak asymetricky umístěn. Jeho funkcí
je, jak jméno napovídá, pomáhat či sloužit, je
tedy tím světlonošem, který v přeneseném
významu nemá ego, jeho smyslem není uspo-
kojovat své potřeby, ale potřeby jiných. 

Nad zapálenými světly lze vznést mnohé
otázky. Pro někoho představuje svícen s oli-
vovým olejem naši duši, kterou svátkem pro-
svěcujeme, pro jiného je svátek připomínkou
boje za nezávislost včetně hrdosti na stát Izra-
el, nebo jsou světla chanuky připomínkou
a touhou po obnovení chrámu. Starost začne,
když se člověk zamyslí nad rolí tzv. makabej-
ských v oněch dobách. Zapalovat svíce
s obdivem nad obhájci svobody či militantní
guerillou (?). Pro některé jejich boj symboli-
zuje vojáky IDF bránící osadníky v teritoriích
(sic!) či elitu s právem omezit život jiných ve
jménu svého pojetí hodnot. Pro jiné je pak
svátek chanuka připomínkou a vyjádřením
touhy po míru a právu na důstojný život pro
každého člověka, který žije v útlaku. 

Mnoho otázek, jedna odpověď: 
Chag sameach b’shalom.

◗ Julius Müller, ilustrace Lucie Lomová
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SVÁTEK SVĚTEL, 25. KISLEV

Redakce ãasopisu Maskil a Bejt Simcha
si vás dovolují pozvat na

Veãer Maskila
ve ãtvrtek 11. 12. 2003 v 19 hodin 

ve vinohradské kavárnû Euforie, Italská 25, Praha 2

Co uvidíte a usly‰íte:
• Ze sv˘ch star‰ích i nov˘ch textÛ bude ãíst herec, 

reÏisér a spisovatel Arno‰t Goldflam
• Písnû v jidi‰ – zazpívá hereãka Hana Frejková, 

za doprovodu Michala Hromka
• K poslechu ãi tanci zahraje Jazzfonick˘ kvartet Ondfieje Ernyeie

Na pfiátelské, pfiedchanukové setkání se sv˘mi autory, ãtenáfii a sympatizanty 
se tû‰í Va‰e redakce. VSTUP ZDARMA.

prosinec 2003

POZVÁNKA
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ZÁKEŘNÁ KOJENECKÁ STRAVA

Program

Bejt Simcha
Prosinec 2003

středa 3. prosince od 19 hodin
Homosexualita v pohledu
progresivního judaismu – pfiedná‰ka
Mgr. Michala For‰ta

pátek 5. prosince od 19 hodin 
Halacha – Ïidovsk˘ zákon v liberálním
Ïidovství – pfiedná‰ka Mgr. Michala
For‰ta v rámci Kabalat ·abat

sobota 6. prosince od 10 hodin
Ranní bohosluÏba s rabi Ronaldem
Hoffbergem

středa 10. prosince 
T˘denní sidra – studijní setkání s rabi
Ronaldem Hoffbergem

pátek 12. prosince od 19 hodin
„Keva nebo kavana? Sidur jako deník
Ïidovské komunity“– pfiedná‰ka
Tomá‰e Kuãery, studenta rabínského
semináfie Abraham Geiger College,
v rámci Kabalat ·abat

sobota 13. prosince
·abat s rabi Douglasem Charingem 
– ranní bohosluÏba od 10 hodin, pfied-
ná‰ka od 14 hodin, zakonãeno spo-
leãnou Havdalou

pátek 19. prosince od 18 hodin
Kabalat ·abat a oslava Erev Chanuka

sobota 20. prosince od 10 hodin
Ranní bohosluÏba s rabi Ronaldem
Hoffbergem

PRAVIDELNÉ AKCE
Kabalat ·abat kaÏd˘ pátek od 18
hodin; pokud je na programu i pfied-
ná‰ka, následuje vÏdy po skonãení
bohosluÏby, od 19 hodin

Kurz liturgického zpûvu a vedení
bohosluÏby s rabínem a kantorem
Michaelem Dushinskym – kaÏdou
nedûli od 18 hodin 

HODINY PRO VEŘEJNOST
kaÏdé úter˘ a kaÏd˘ pátek od 11 do
14 hodin (v prosinci jen do 19.12.,
potom znovu od 2.1.2004)

Patnáct izraelských kojenců bylo
v posledních týdnech převezeno do
nemocnic s příznaky nemoci beri-

beri, která napadá nervovou soustavu
a postupně ochrnuje činnost mozku. Lékaři
zprvu předpokládali, že jde sice o poměrně
početné, ale v podstatě ojedinělé případy.
Až po několika dnech si všimli, že společ-
ným jmenovatelem všech onemocnění je,
že kojenci se stravovali výlučně rostlinnou
náhražkou mateřského mléka Remedia,
jejíž základem je sójové mléko. A po ně-
kolika dalších dnech si lékařka Dr. Aviva
Petaelová všimla, že všechny chorobné
úkazy kojenců souvisí s nedostatkem vita-
mínu B1. Stav nemocných kojenců v péči
Dr. Petaelové se dramaticky zlepšil, jakmile
jim dala injekce tohoto vitaminu. Žel, pro
dva kojence přišel tento objev příliš pozdě –
své nemoci podlehli.

V laboratořích ministerstva zdravotnictví
začali zkoumat výrobky firmy Remedia
a odborníci ke svému úžasu zjistili, že vůbec
neobsahuje vitamín B1, třebaže na krabič-
kách výrobku je tento vitamín uveden jako
jedna z jeho složek. Pokud jde o vitamin B1,
„ve všech chemických zkouškách Remedie
je výsledek absolutní nula,“ řekla Dr. Dorit
Nican-Kluski, vedoucí odboru ministerstva
pro kontrolu potravin.

Produkt, jenž se v Evropě prodává pod
názvem „Remedia super-soja 1“ vyrábí
německý podnik Humana, sídlící ve městě
Herferd a v Izraeli ho rozšiřuje jeho filiálka,
„Remedia Israel“. Ministerstvo zdravotnictví
produkt před třemi lety prověřilo a jeho šíře-
ní schválilo – tehdy však vitamin B1 ještě
obsahoval. Asi před půl rokem byly v Reme-
dii provedeny menší změny – prý na základě
požadavku ortodoxního rabinátu, jenž kon-
troluje a potvrzuje košernost výrobku – aby
přesně odpovídal rituálním předpisům. Orto-
doxní Židé tvoří v Izraeli značnou část spo-
třebitelů rostlinných náhražek mateřského
mléka, protože se obávají, že mléčné náhraž-

ky obsahují látky, které nejsou košer (třeba
mléko nekošerních zvířat). Není prokázána
souvislost mezi požadavky rabinátu a odstra-
něním vitamínu B1 z produktu, ale jelikož
vedení Remedie o změnách neinformovalo
ministerstvo zdravotnictví, důsledek byl, že
Remedia zůstala pod kontrolou rabinátu,
opětovnou zdravotnickou kontrolou však
neprošla. Podle známého vtipu – byla sice
škodlivá zdraví, ale košer...

Ihned po zjištění příčiny onemocnění
kojenců byl vydán zákaz dávat dětem
Remedii. Protože to bylo v sobotu, když
ortodoxní Židé neotevírají rozhlas a televizi,
byli do jeruzalemských ortodoxních čtvrtí
vysláni „šábes gójové“, kteří přes tlampače
informovali obyvatele o zákazu. Po izrael-
ských úřadech i palestinská správa zakázala
používání Remedie. Děti, které se stravova-
ly výlučně Remedií, dostávají nyní zdarma
injekce vitaminu B1.

Vedení Humany po počátečném váhání
přiznalo, že v důsledku „lidského omylu“
byl vitamin B1 vyňat z výrobku. Dva rodi-
če už podali stížnost soudu a žádají odškod-
nění ve výši stamiliónů dolarů. „Vedlejším
produktem“ aféry je, že výrobky Remedie
zmizely z obchodů a firma asi zkrachuje.
V důsledku toho jejich 400 zaměstnanců asi
bude propuštěno. Zato akcie konkurenční
firmy Materna stouply za den o 40 procent
a za další den ještě o 40 procent.

◗ Yehuda Lahav, Tel-Aviv

Valná hromada Bejt Simcha
Dne 31. října se uskutečnila valná hromada Bejt Simcha. Program valné hromady

zahrnoval zprávu o činnosti za minulý rok (bude otištěna v příštím čísle), zprávu o
hospodaření a diskusi o klíčových otázkách komunity: přípravě nového siduru, činnosti
liturgického sboru, stanov Bejt Simcha, ustavení náboženské společnosti. Volba nového
představenstva se uskuteční na další valné hromadě začátkem roku 2004.
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„S tím baťohem na zádech vypadám jako bůhvíjaký Ahasver,
ale ve skutečnosti mám zrovna volno a až si to tady povíme,
odjíždím si na dva dny jen tak odpočinout do Krumlova.“ Řekl mi
pan Goldflam, když jsme se po ránu sešli ve vinohradské kavár-
ně Retro. A byla to pravda, ale jenom částečná, protože herec,
režisér a spisovatel Arnošt Goldflam v Českém Krumlově toho
dne přece jenom nějakou tu povinnost měl. Ve výborném krum-
lovském knihkupectví se odpoledne konala autogramiáda a čtení
z jeho nové, první prozaické, knihy „Pořád o jednom a jiné
(povídky)“.

Vaši knihu „Pořád o jednom a jiné (povídky)“ jsem
přečetla na jeden zátah, moc se mi líbila a chci se
Vás zeptat, co je to „jedno“?

Víte, já často, dá se říct pravidelně, inscenuji svoje divadelní
texty a kritici se někdy ptají, co by se dalo nazvat hlavním téma-
tem těch inscenací. Když jsem nad tím přemýšlel, dlouho jsem to
nedovedl charakterizovat, nicméně nakonec jsem si říkal, že je to
vlastně o tom, jak se vypořádat se životem – jak vůbec přežít svůj
vlastní život. Potýkat se se životem stojí takové úsilí, že člověk
málem na nic jiného nemá čas. Je to vlastně to nejtěžší, co člověk
vůbec může dělat. Divadelní kritik pan Hořínek jednou napsal
o těch mých hrách takovou studii, kde to celkem pěkně analyzo-

val. Napsal, že se vždycky jedná o prolomení určitého strnulého
řádu, ať už v rodině, ve společnosti nebo v sobě samém a že se
tam určité věci stále vracejí. Jako například rodinné posezení,
jídlo, svatba, pohřeb a jiné podobné životní rituály, které jsou
svým věčným opakováním mnohdy zatuhlé, ztrácí se podstata
věci a zůstává jenom ta forma. Čili já bych řekl, že to „pořád
o jednom“ je o tom, jak se tedy s tím životem vypořádat. Možná
je to banální charakterizace, ale v podstatě je to tak.

Většina povídek z této knížky se tak či onak zaobírá
rodinou a rodinnými vztahy – tatínek, strýček,
babičky. Tatínek byl podle všeho důležitou a velmi
výraznou postavou Vašeho života. Jak se do života
Vaší rodiny promítl fakt, že byla židovská? Bylo to
znát?

Je nutno říct, že ty povídky nejsou autobiografické, některé jsou
ovšem autobiografickými momenty inspirovány. Nicméně naše
rodina byla židovská v tom smyslu, jak se to většinou vnímá.
Moje babička a moje maminka přišly po válce od Lvova a babič-
ka byla to, čemu se říká ortodoxní Židovka, takže dodržovala
všechny ty halachické předpisy. Já si dokonce pamatuju, že jako
děcko, protože ona uměla jenom jidiš a hebrejsky a jinak byla
vlastně negramotná, takže já jsem jí jako děcko musel psát dopi-
sy adresované Praha, Petrská 4, Rituální výsek masa a objednával
jsem jí košer maso. Přestože, samozřejmě, v Brně byl pan Neu-
feld, kantor, který taky třeba kuřátko zařízl. A babička, ačkoli už
byla stará, chodila v sobotu všude pěšky, nenosila ani tu kabeleč-
ku a všechno prostě takhle dodržovala.

Můj otec byl narozený ve Vídni a byl to takový ten středoevrop-
ský Žid, s trošku takovým, řekl bych, pocitem nadřazenosti vůči
těm náboženským věcem. Ale na druhou stranu, právě z jakési
potřeby rituálu nebo možná i z takové obavy a opatrnosti, to právě
dodržoval také. Takže u nás se všechno doržovalo tak, jak to mělo
být. Barches se pekl, macesy se jedly, svátky se slavily a tak dále...
A možná právě proto, že jsem cítil tu vnější formu, která se sice
strnule dodržuje, ale zároveň od toho mého otce takovou vlastně
vyprázdněnost vnitřního smyslu, možná právě to vedlo k takové-
mu mému lehkému ochladnutí a určité rezervovanosti vůči těm
věcem. Nemluvě o tom, že samozřejmě, tyto otázky se po té druhé
světové válce, vůbec jevily pochybně. Já byl malej, nicméně jsem
to vnímal. Jako děcko jsem si těžko srovnával v hlavě, jak je
možné, že Nejvyšší nechal svůj národ takhle decimovat a vlastně
se k tomu nevyjádřil. Nic neudělal, i když je samozřejmě pravda,
a já tomu rozumím, že On není ten, kterej je aktivní, aktivní jsme
nebo máme být my a On je jenom ten, kterej se k tomu vyjadřuje
až na závěr. Nicméně tento pocit jsem měl a nějak mě to pozna-
menalo – ta nemilosrdnost toho osudu.

Takže nejste věřící?
Já bych to charakterizoval tak, že nejsem příliš praktikující. Já

Vám řeknu, já už jsem o tom mluvil v jednom jiném rozhovoru,
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rozhovor

kdy jsem byl nucen si to pojmenovat a uvědomil jsem si, že
ačkoli jsem se jaksi trošku pustil spíš na tu sekulární dráhu, tak
že On vstupuje do mého života proti mé vůli. To znamená, že je
tady jakýsi prostor proto, abych ty věci neustále zvažoval. Čili,
byť nejsem praktikující, musím se tomu nutně neustále otevírat
a neustále to reflektovat. Nemohu se toho zříct. Ale pokud jde
o to praktikování, tak tam bych řekl, že nějakou velkou aktivitu
nejevím.

Na jaře jste inscenoval v divadle Komedie Kafkovu
Proměnu. Jaký je Váš výklad? Co je to podle Vás
dnes za brouka ten Řehoř Samsa?

Víte, já jsem vlastně dělal Kafku třikrát. Ještě za starého
režimu, kdy Kafka byl zapovězen, jsem dělal v HaDivadle Pro-
ces, což byla po letech první inscenace Procesu po té proslulé
Grossmannově v Divadle na Zábradlí. Těžko jsme to tehdy
prosazovali, nicméně se to oklikami podařilo a v té době to
byla slavná inscenace. Pak jsem dělal zajímavou, řekl bych klí-
čovou Kafkovu povídku – Ortel. Já ten Ortel mám rád, já sám
jsem, ne stejně jako Kafka, ale podobně, měl určité problémy
v komunikaci se svým otcem a taky jsem se k tomu pořád
musel nějak stavět. Tak je to vlastně v mém životě vždycky, já
se vždycky k něčemu musím vnitřně nějak, jak my v Brně říká-
me, naštelovat. To je ta víra, to je ten můj tata, to jsou všech-
ny tyhle věci... A tak ten Ortel mě moc zajímal, dělal jsem to
jako takovou komorní inscenaci, právě o tom, že ten syn, ten
Bendemann, nemá vlastně jiné východisko, než že si vezme
život.

A Proměna – tam mě inspirovala jiná věc. Já osobně to vůbec
necítím tak, jako že se Samsa skutečně promění ve hmyz, poně-
vadž to by byla trošku pohádka, byť se smutným koncem. Já to
beru jako určité podobenství, protože u toho Kafky nakonec
všechno k něčemu odkazuje a všechno je podobenstvím něčeho
a on sám taky několikrát o sobě říká, cítím se jako brouk atd...
Já jsem četl takový novinový článek, z Anglie, z jednoho z těch
měst, kde jsou ty veliké ocelárny, o nějakém pánovi, který tam
celý život těžce pracoval a když šel do penze, tak se rozhodl, že
už toho bylo dost a že už nevyleze z postele, že už bude jenom
odpočívat, za celý ten život, který prodřel a protrpěl a nic neu-
žil, no a za půl roku ho odvezli s proleženinama a zemřel. A to
mně přišlo jako takový klíčový motiv pro tu Proměnu, že člo-
věk, jakmile rezignuje na to, co se chápe jako životní nutnosti
a nezbytnosti a co se považuje za běžné, že chodí do práce, že
práce je vysoký smysl života, že ten muž, v tom tradičním sché-
matu, živí rodinu, stará se o každodenní věci a tak dále, tak je
zle. Do té doby je užitečný, ale jakmile to přestane dělat, jako
ten Řehoř Samsa v té Proměně, tak se stává vlastně zbytečným,
neužitečným hmyzem a stává se i špatným příkladem. Něčím,
co je potřeba vymýtit, zrušit, zlikvidovat, protože takový špatný
příklad není žádoucí. A navíc se tedy, jak už jsem říkal, stává
neužitečným – živil matku, otce, sestru a najednou tohle všech-
no přestane dělat. Do práce nechodí... A tam jsem postřehl tako-
vý, vlastně celkem banální motiv, který Kafka nabízí, že on jed-
noho dne prostě zaspí. A to já mám strašně rád, takové, skoro
neviditelné impulsy, které změní celý život a celý pohled na ten
život. Samsa nevstane, nejde do práce, přestane plnit svoji
rodinnou a společenskou funkci a tak se stane tímto broukem
a je tedy odsouzen k zániku.

Vaše povídky možná pro část čtenářů, alespoň tedy
pro tu, která nezná Vaše divadelní texty a zná Vás
spíše jako herce a jako „televizní“ tvář, budou
překvapivě smutné, nebo chcete-li, méně veselé než
by nejspíš očekávali...

Ti lidé, kteří mě znají jen z mého občasného obsazování do tele-
vizních nebo filmových rolí, jako takovou kuriózní, spíše žerto-
vnou postavu, ti si to asi většinou nekoupí, to nejsou lidé, kteří by
si kupovali knížky. To je podobné jako v mém brněnském bydliš-
ti, kde bydlím v takové rómské čtvrti – v takzvaném Bronxu –
a tam mě místní lidé potkávají a říkají například: „Pane, pane, vy
jste ten Kurva?“ Čímž míní mou roli ve filmu Kurvahošigutentag.

Nebo na mě pokřikují charakteristické repliky z toho filmu, no
a tam, myslím, nehrozí že by si koupili knížku. Kdo si to koupí,
tak většinou asi trošičku ví, co si kupuje, protože mě zná z diva-
dla, buďto jako autora nebo režiséra a už tuší, že „jde“ na tragiko-
mický žánr a že já tu ambivalenci mám rád. Samozřejmě se uka-
zuje, že okruh lidí, kteří věci vnímají podobně, není tak velký. Pro
zajímavost jsem se ptal několika renomovaných autorů, které
nebudu jmenovat, kolik knížek tak asi prodají, když jim něco
nového vyjde a oni mně říkali, vetšinou to vychází tak v pětistov-
ce a jsem rád, když to dotáhne tisícovku, to už považuji za pěkné.
My jsme se zatím ocitli na patnácti stovkách, z čehož člověk
samozřejmě nezbohatne, ale na poměry to pokládám za slušný
výsledek. A musím říct, že někteří čtenáři si dokonce zjistili moji
adresu nebo telefon a reagovali velmi pěkně, čímž jsem byl potě-
šen a vlastně mě to svým způsobem i dojalo, protože to znamená,
že tu optiku, kterou člověk má, je s ním někdo ochoten sdílet. Člo-
věk se pak necítí být úplně takovým proklatcem či osamělcem...
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Čím byste si přál, aby bylo židovství pro Vašeho
syna?

Zastírat mu nic v žádném případě nebudu, ale je otázka, bude-
li to člověk duchovně orientovaný a jestli tyhle věci pro něj
vůbec budou něco znamenat. Aby se stal otrokem pro změnu
vyprávěných rituálů, to bych taky nechtěl. Když to pro něj bude
něco znamenat a když bude mít víra v jeho životě adekvátní
místo, budu rád. Každý člověk, v dobrém i ve zlém tímto pozna-
menaný, žije s určitým životním pocitem, s určitým vnímáním
světa a s určitým pohledem na život a tomu stejně neuteče. Tak,
jak říkám, že Nejvyšší vstoupil do mého života proti mé vůli,
tak ani o svém židovství jsem nijak nerozhodl, ale je to moje
integrální součást a nezříkám se jí. Byl bych blbý, kdybych to
dělal. Myslím, že lepší, než se s tím nějak jednorázově vypořá-
dávat, je snažit se porozumět tomu, co to znamená a o tom jistě
budu s klukem hovořit. 

Slyšela jsem z židovských úst názor, že nejlepší pro
všechny by bylo, kdyby se Židé jednou provždy
zcela asimilovali a konečně se rozplynuli mezi
ostatními národy. Jinak, že vše, včetně nikdy
nekončícího utrpení bude pokračovat stále dál...

Je to tak, ale taky jsou to jenom slova, protože tisíce Židů to
udělalo a sami už zapomněli a on jim to někdo připomenul. Já
Vám řeknu jednu zajímavou historii, to byl jeden pán, nevypa-
dal jako Žid, prožil válku atd. a pak se se ženou rozhodli, že se
budou kompletně asimilovat, že budou Češi. Měli dceru, ona
o svém židovství vůbec nevěděla, rostla, rostla, pak se sezná-
mila s jedním Němcem, vzala si ho a on je to velkej nácek
a ona taky. Ona přijde domů, k otci a matce a nadává na Židy,
protože je z ní velká antisemitka a oni nemůžou nic říct. A co
by jí taky v této situaci řekli? Tak to je historie, která se taky
může stát.

Teď v sobotu jsem měl v Hradci Králové premiéru své hry Já
je někdo jiný, což je hra o hledání vlastní identity a když o tom
tak mluvíme, tak si uvědomuju, že hledání vlastní identity je
typicky židovské téma. Člověk neustále hledá a přemýšlí o tom,
kdo je, čím je, jaký má vztah ke světu a jaký má svět vztah
k němu, do jaké míry má jeho život a to, co dělá smysl a tak
dále... To je určitě, řekl bych, jeden ze židovských rysů – to neu-
stálé zkoumání rubu a líce. 

Dneska je sice teprve třicátého října, ale Maskil
s naším povídáním vyjde až v prosinci, neodolám
a zeptám se Vás, co Chanuka a co Vánoce, slavíte? 

Moje paní není Židovka a tak to slavíme všechno jako takové
univerzální svátky. Navíc se pamatuji z dětství, že můj tata se
vždycky na Chanuka vymlouval, že dárky se dávají na Vánoce,
takže budou na Vánoce. O Vánocích jsme měli stromeček a když
jsem se dožadoval dárků, tak tata říkal, no, vždyť jsme měli
Chanuka, jsme Židi, nebudem si přece dávat dárky na křesťan-
ský svátky. A tak jsem neměl žádný. Takže já bych nechtěl, aby
moje děti o to taky byly připraveny.

Co se týká nějakého věcného daru, já žádné přání vlastně
nemám. Nedávno jsem se díval na takové nové kalhoty, co jsem
si koupil a říkal jsem si, sakra, abych je vůbec ještě vynosil...

◗ Ptala se a fotografovala Irena Dousková

Ve středu 12. listopadu se
v Praze v Paláci knih konal
slavnostní křest vzpomínko-

vé knihy herečky Lilian Malkiny
„Byla jsem Koljova bábuška“. Nám,
kteří tuto vynikající herečku, členku
ŽO Děčín, známe jako člověka
s krásnou lidskou duší, název knihy
nepřipadal úplně nejpříhodnější. Ale
při křtu, na který s Lilian přišla knihu
představit i autorka literárního zpra-
cování Marie Valterová, autor úvodní-
ho slova Pavel Taussig, a kmotra

knihy, Lilianina kolegyně z Divadla na Fidlovačce, herečka Milena
Dvorská, se přítomným dostalo vysvětlení. Název má být úlitbou
všem, kteří Malkinu znají zatím jenom z oscarového filmu Kolja.

Ctitelům, přátelům, kolegům i náhodným hostům připravila Lilian
příjemné odpoledne. Když před autogramiádou zazpívala Věra Neru-
šilová Oči čornyje, přidala se i Lilian a svým přirozeným ruským tem-
peramentem strhla s sebou mnohé z návštěvníků. Jménem děčínské
Židovské obce přišla s kytičkou a gratulací Zinaida Kirillova.

Je třeba dodat, že vzpomínání na film Kolja, který v autorčině
životě netrval víc než čtyři dny, je v knize věnován přibližně stejný
počet stránek. Na všech ostatních autorka vzpomíná na osudová set-
kání s přáteli a s kolegy z Tallinu, Petrohradu, Sibiře, vzpomíná na
rodiče i na cestu za českým občanstvím. Čtenářům také dopřála
nahlédnout do své kuchyně tím, že se s nimi podělila o některé zají-
mavé recepty. Kniha dále obsahuje životopisná data, výčet filmo-
vých a divadelních rolí a mnoho fotografií. Vřele ji doporučuji. Mám
dojem, že už dlouho jsem tak dobře neinvestovala 183 korun.

◗ Ingrid Jozová

◗ Foto: Michal Spevák
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VKutné Hoře existovala židovská náboženská obec ve
středověku, ale od roku 1568 do roku 1848 byl Židům
pobyt ve městě stejně jako ve všech ostatních horních

městech zakázán. Nová početnější židovská náboženská obec
vznikla po polovině 19. století a existovala do nacistické okupa-
ce. Nejsilnější bývala kolem roku 1900 – tehdy ve městě bydlelo
224 Židů, roku 1930 – 140 Židů. Ve městě se narodili např. diva-
delní architekt František Zelenka (1904–1944 v transportu
z Terezína), básník Jiří Orten, vl. jménem Ohrenstein (1919–1941
Praha) a jeho bratři, divadelní umělci Ota Ornest (nar. 1913)
a Zdeněk Ornest (1929–1990 Praha). Zdejší Židé byli pohřbíváni
na židovském hřbitově v Malešově.

Stará synagoga v Radnické ulici stávala ve dvoře domu čp. 143.
Vznikla roku 1881 snad přestavbou špýcharu, k bohoslužbám
byla využívána do roku 1902, poté byla užívána jako sklad varhan
firmy Stein a asi v letech 1942–1944 téměř zcela zbořena: zůsta-
ly jen malé zbytky obvodového zdiva. 

Nová synagoga ve Smíškově ulici byla postavena roku 1902 sta-
vitelem B. Moravcem v secesním slohu. V době nacistické okupa-
ce načas využívala synagogu firma Tuček na výrobu varhan. Od
roku 1947 dodnes synagoga slouží jako bohoslužebný prostor
Církve československé husitské. Dochována je původní dlažba,
dveře, okenní rámy, mosazné kliky a kování, lavice v hlavním
modlitebním sále, parapet ženské galerie a lustry. Odstraněn je
původní svatostánek, částečně štuková výzdoba, v předsíni je zří-
zeno kolumbárium, symbol desatera nad jižním vstupním průče-
lím byl nahrazen symbolem kalicha s křížem a původní vitráž ve
východním průčelí nahrazena novou se symbolem kalicha.

V nedaleké Čáslavi je židovské osídlení doloženo od počátku
14. století, v 15. století byli Židé z města, stejně jako z většiny dal-
ších královských měst, vypovězeni. Novodobá židovská nábožen-
ská obec existovala od druhé poloviny 19. století do druhé světo-
vé války, nejsilnější byla kolem roku 1900, kdy ve městě bydlelo
252 Židů. V Čáslavi se narodili filmový režisér Miloš Forman (nar.

1932) a sochař
a grafik Aleš Vese-
lý (nar. 1935).

Synagoga v Ma-
sarykově ulici, kte-
rá lemuje severový-
chodní linii opevně-
ní, byla postavena
v letech 1899–1900
podle plánů vídeň-
ského architekta
Wilhelma Stiassny-
ho v maurském
slohu jako náhrada
za starší modlitebnu poprvé zmiňovanou před polovinou 19. století.
Bohoslužebným účelům sloužila do druhé světové války, po ní byla
využita jako sklad, roku 1970 byla rekonstruována pro potřeby
Městského muzea. Roku 1994 byla vrácena Židovské obci v Praze,
od roku 2000 probíhá její celková rekonstrukce. Exteriér je zacho-
ván v původní podobě, v interiéru je dochován dřevěný kazetový
strop, štukovou římsou zdobený vítězný oblouk apsidy, v níž býval
svatostánek, modlitební sál ze tří stran obklopuje dřevem obložená
ženská galerie zdobená ornamentální malbou. 

Židovský hřbitov je součástí městského hřbitova, nacházejícího
se v severní části města, v ulici vedoucí do Chotusic. Založeno
bylo roku 1884 a užívalo se zřídka ještě ve druhé polovině 
20. století. Márnice je zbořena, dochována je vstupní brána na
hřbitov. Na ploše 1 399 m2 se nalézá kolem 80 novodobých 
náhrobních kamenů, mezi nimi také neobvyklý obelisk manželů
Herodesových s křížem.

Jedna z nejvýznamnějších židovských obcí minulosti měla své
sídlo v Golčově Jeníkově.

Židovské osídlení v tomto městečku je podle pověstí středově-
ké, podle písemných pramenů je doložené od poloviny 17. stole-
tí. Roku 1724 tu žilo 27 židovských rodin, na přelomu 18. a 19.
století kolem 50 židovských rodin,  maximální počet býval
v první polovině 19. století: roku 1842 – 613 Židů; poté počet
Židů v Golčově Jeníkově klesal: roku 1880 – 443 Židů, roku 1900
– 288 Židů a roku 1930 – 79 Židů. Židovská náboženská obec
existovala do nacistické okupace. V Golčově Jeníkově působil
rabín Aron Kornfeld (1795 Golčův Jeníkov – 1881 Golčův Jení-
kov), narodili se tu lékař MUDr. Arnošt Podvinec (1900–1948
Děčín), básník, publicista a překladatel Oskar Kosta, pseud. Peter
Pont (1888–1973 Praha), historik – judaista Friedrich Thieberger
(1888–1958 Jeruzalém), jeho sestra – básnířka Gertruda Thieber-
gerová – Urzidilová (1898–1977 New York) a básník a překlada-
tel Karel Offer (1909–1968 Anglie). V 18.–19. století byl Golčův
Jeníkov významným střediskem židovského školství s tradicí tal-
mudického vzdělávání, zdejší ješiva byla poslední v Čechách.

Židovská čtvrť se nachází jihozápadně od náměstí, původní
jádro bylo mezi cestou do Římovic a potokem, postupně se rozši-
řovala k jihovýchodu k silnici vedoucí do Frýdnavy i severový-
chodu k jižní straně náměstí. Nejednalo se ale o uzavřené ghetto,
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mezi domy židovskými byly i domy křesťanské. Roku 1654 tu
stálo 8 židovských domů, v první polovině 19. století 35 domů,
v polovině 19. století 50 domů. V domě čp. 189 proti synagoze
bývala do roku 1908 židovská škola (k ní byla přistavěna mikve),
v domě čp. 13/14 sídlila do 60. let 19. století ješiva. Významnou
budovou býval rabínský dům čp. 159 a špitál čp. 165, masný krám
byl v domě čp. 147, pekařství v domě čp. 148. Téměř všechny
domy včetně domu s rituální lázní jsou v přestavbách dochovány. 

Synagoga ve středu židovské čtvrti byla postavena v letech
1871–1873 na místě dvou starších synagog (poprvé v písemných
pramenech je synagoga zmíněna roku 1659, druhá byla postave-
na na jejím místě po požáru roku 1808) v novorománském slohu
s maurskými prvky podle plánů čáslavského stavitele Skřivánka.
Bohoslužby v této synagoze se konaly pravidelně do druhé světo-
vé války. V letech 1942–1965 se v synagoze konaly bohoslužby
Církve československé husitské a Českobratrské církve evange-
lické. Čtyři roky byla opuštěna a od roku 1969, kdy budovu pře-
vzalo Židovské muzeum v Praze, slouží jako jeho depozitář. Exte-
riér synagogy byl zrestaurován roku 1997, v interiéru část výzdo-
by a svatostánek jsou dochovány. V domě čp. 15 na jižní straně
náměstí byla za první světové války modlitebna haličských Židů. 

Hřbitov je na západním konci města, necelý kilometr od náměs-
tí, v sousedství nově zbudovaného silničního obchvatu. Podle tra-
dice byl založen již v první polovině 14. století, ve skutečnosti
snad až na přelomu 17. a 18. století, naposledy byl rozšířen ve
druhé polovině 19. století. Nejstarší náhrobní kameny jsou
z konce 17. století, pohřbívat se na něm přestalo před II. světovou
válkou. Na ploše 7 338 m2, zaplněné jen ze dvou třetin, je při-
bližně 1500 náhrobků, mezi nimi mj. tři tumby rabínů. Dále zde
jsou pohřbeni např. členové nobilitované rodiny Goldreich von
Bronneck. Jednoduchá obřadní síň proti vstupní bráně byla
postavena v letech 1871–1872. Areál je pravidelně udržován
a patří k nejcennějším židovským hřbitovům v Čechách.

V Habrech je židovské osídlení, stejně jako židovská náboženská
obec, doloženo od první poloviny 17. století do nacistické okupace;
v 18. století v městečku žilo více než 20 židovských rodin, nejsil-
nější bývalo v první polovině 19. století (roku 1849 – 420 Židů),
roku 1890 – 143 Židů, roku 1900 – 99 Židů a roku 1930 – 26 Židů.
Ghetto tu nebývalo, židovské domy byly rozptýlené mezi domy
křesťanskými zejména v ulici vedoucí z náměstí k severu, v první
polovině 19. století byly další 4 sousedící židovské domy v ulici

vedoucí ze severního okraje náměstí k východu. Rituální lázeň byla
do počátku 20. století v domě čp. 278, v domě čp. 49 býval byt rabí-
na a třídy židovské školy. Z Habrů pochází zakladatel Lidových
novin a čs. ministra Adolf Stránský (1855–1931 Brno).

Synagoga nacházející se 200 m severozápadně od náměstí byla
postavena roku 1825 (nebo roku 1828) s výrazným klasicistním
exteriérem jako náhrada za starší synagogu z první poloviny 17.
století přestavěnou v letech 1688–1689; kamenná budova s před-
síní na západní straně sloužila bohoslužebným účelům židovské
náboženské obce snad až do druhé světové války. V letech
1942–1965 byla využívána jako modlitebna Českobratrské církve
evangelické. Kolem roku 1968 byla adaptována na kino. Roku
1994 byla převedena do vlastnictví Židovské obce v Praze, která
plánuje její rekonstrukci.

Hřbitov 1 km severozápadně od náměstí v blízkosti rybníčku je
přístupný po zpevněné cestě. Prvně je doložen v první polovině
17. století, v současnosti dosahuje rozlohy 2 704 m2. Náhrobní
kameny, charakteristické ve starším období jemnými linkami,

jsou dochovány v počtu asi 250 kusů od první poloviny 18. stole-
tí (nejstarší z roku 1740) do roku 1935. Zachován je zbytek prů-
chozí márnice s jednoduchým kamenným portálem v jihozápad-
ním rohu hřbitova, ohradní kamenná zeď je částečně rozvalena.

V Chotěboři jsou poprvé Židé ve městě doloženi na počátku
15. století, později byli vypovězeni. Židovská náboženská obec
existovala od roku 1862 do druhé světové války, nejpočetnější
byla koncem 19. století: roku 1890 ve městě bydlelo 192 Židů.
Modlitebna bývala v patře obytného domu čp. 332 v Palackého
ulici (dnes ateliér Elefant).

Synagoga na nároží Žižkovy a Herrmannovy ulice byla prodá-
na r. 1912 jako rozestavená a dostavěna byla jako obytný dům. 

Hřbitov je na jižním okraji města v Žižkově třídě v těsném sou-
sedství městského hřbitova. Založen byl roku 1894 na ploše 1 390
m2 a pohřbívalo se na něm do konce 30. let 20. století. V několi-
ka řadách je dochováno asi 94 novodobých náhrobků nebo jejich
torz. V letech 1986–1989 byl areál silně devastován, v té době
byla zbořena i novorománská márnice s obřadní síní, postavená
v letech 1894–1895, a domek hrobníka.

◗ Blanka Rozkošná

◗ Foto: archiv autorky
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Zbytky márnice na hřbitově v Habrech
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Vážení čtenáři, ačkoli vzhledem
k měsíční periodicitě Maskila,

nemůžeme v této věci být příliš aktuální,
rozhodli jsme se přinést vám alespoň
základní informace o dramatické situaci,
která v měsíci listopadu panovala na Lau-
derových školách.

V polovině října 2003 dostal někdejší
prozatímní ředitel školy a po jarním jme-
nování nové ředitelky, pí. Dvořákové,
řadový pedagog Petr Karas, okamžitou
výpověď z pracovního poměru pro hrubé
porušení pracovní kázně. (Na školním
serveru byly objeveny pornografické
materiály, z jejichž stahování je Petr
Karas obviněn.) Jeho výpověď není vzata
zpět ani po té, kdy se k tomuto závažné-
mu prohřešku přiznává bývalý správce
školní počítačové sítě.

Učitelé z důvodu pracovněprávní a so-
ciální nejistoty vyhlašují stávkovou poho-
tovost až do mimořádného zasedání repre-
zentace ŽO, které se koná 3. 11. 2003.
Požadují stažení výpovědi a odvolání stá-
vající ředitelky, která se podle jejich názo-
ru dopouští hrubého porušování pracov-
něprávních předpisů. Hlasováním repre-
zentace je ředitelka těsnou většinou potvr-
zena ve své funkci, stažení výpovědi
odmítá a většina učitelského sboru (21 ze
30 pedagogů a dalších zaměstnanců
školy) vstupuje do stávky. Stávka je
vyhlášena dne 5.11., 7.11. dochází k její-
mu přerušení s tím, že stávkující vyčkají
na výsledky nového jednání, ke kterému
má, tentokrát za účasti zástupce Laudero-
vy nadace, Dr. Bána z Budapešti, dojít ve
čtvrtek 13.11. 2003. Tolik stručně známá
fakta do uzávěrky tohoto čísla.

Chtěla bych Vás požádat o vyjádření ke
vzniklé situaci. Jakým způsobem a v jakém
časovém horizontu se bude řešit?

Na to je momentálně velmi těžká odpo-
věď, protože do čtvrtka je vlastně zachován
status quo, takže by se mělo normálně učit
a pak přijede z Budapešti pan doktor Bán,
který je zástupcem Lauderovy nadace pro
Evropu. Nemohu předjímat, co se bude dít
dál. To bude nutno řešit až posléze. Po jeho
příjezdu se sejde vedení školy s vedením
obce a s poradcem nadace.

Z pohledu většiny rodičů nefunguje
komunikace s vedením školy. Až do dnešní-
ho dne (7. 11. 2003) vlastně nebyli oficiál-
ně o situaci na škole informováni. V den
konání třídních schůzek visel na dveřích
vestibulu papír s oznámením, že se schůzky
ruší z provozních důvodů. Proč, když už ke
stávce došlo, nebyli rodiče okamžitě pravdi-
vě informováni?

Ohledně těch třídních schůzek to bylo
zformulováno takto z toho důvodu, že stáv-

kující učitelé nemohou zároveň vykonávat
třídní schůzky. Jestliže odmítají všechny
souvislosti, které souvisí s jejich pracovní
povinností, tak jsou to v praxi i třídní schůz-
ky. A že to je z provozních důvodů, to jsme
napsali proto, aby ne každý, kdo jde kolem
školy, věděl, že jde přímo o stávku. Nezvo-
lila jsem taktiku stávkujících, to znamená,
nechtěla jsem posílat dopisy bez obálek,
nezalepené, po dětech, které jsou tímto do
toho vtahovány a já se domnívám, že slušná
forma informace rodičům je ta, že ředitelství
napíše a pošle ten dopis poštou tak, aby to
šlo úplně minimálně kolem dětí. 

Trvalo ovšem relativně velmi dlouho než
se vůbec nějaká informace k rodičům
dostala.

My jsem to umístili na webové stránky,
ale já bych k tomu ráda předeslala, že
v pondělí byla schůzka reprezentace, která
potvrdila mě ve funkci ředitelky a rozešla se
v podstatě s tím, že se stávkovat nebude. To
bylo v pondělí (3.11.) a v úterý učitelé

vstoupili do stávky, aniž by se tedy sami
jaksi snažili hledat jinou cestu. V momentě,
kdy zjistili, že jsem nebyla odvolána, tak
rozjeli tuto radikální cestu a okamžitě povo-
lali média. Takže já jsem s tím, že bude
stávka, nepočítala, přestože byli ve stávko-
vé pohotovosti, protože na reprezentaci se
řeklo, že já tedy jsem potvrzena ve své
funkci, a že v tom případu neučiním
nezvratné kroky, tak přesto přeze všechno
učitelé okamžitě druhý den vstoupili do
stávky, protože ono to dostalo úplně jiný
rozměr. Dostalo to stejný rozměr jako na
jaře, to znamená začalo očerňování mé
osoby a volání po mém okamžitém odvolá-
ní, které už naprosto ztratilo jakékoli racio.

Je pravda, že stávkuje naprostá většina
pedagogů? Údajně 21 ze 30?

Je to většina, protože ono to má svoje
opodstatnění, proč většina. Je tu 36 učitelů
a když nepočítám psycholožku a pedagožku,
tak jich stávkuje 19. Je to většina, ono to má
své kořeny, ale to by byl složitější příběh. 

10

Kde je zakopán pes...

LAUDEROVA ŠKOLA VE STÁVCE

O stanovisko k momentální napjaté situaci na Lauderově základní škole 
jsme poprosili její současnou ředitelku, paní Věru Dvořákovou.
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O rozhovor jsme požádali také
reprezentantku stávkového výboru

LŠ (Jan Bruner, Kateřina
Dejmalová, Lucie Soklová), paní

Kateřinu Dejmalovou, profesorku
českého jazyka na gymnáziu LŠ.

Podle názoru paní ředitelky Dvořákové
nebyl po pondělním (3.11.) mimořádném
zasedání reprezentace ŽO ke stávce důvod.
Stávající ředitelka byla potvrzena ve své
funkci s tím, že neučiní žádné další nezvrat-
né kroky a stávku pedagogů, navzdory jejich
předcházející stávkové pohotovosti, neoče-
kávala.

To je zvláštní, protože jsme ještě v pondělí,
hned po skončení jednání prohlásili, že do
stávky vstoupíme. Na jednání jsme přišli se
dvěma požadavky vůči zřizovateli – zrušení
výpovědi panu Karasovi a odvolání celého
vedení školy. Paní ředitelka byla reprezentací
obce nejméně dvakrát vyzvána, aby pana
Karase vzala zpátky, ovšem reprezentace jí to
může pouze doporučit, nikoli nařídit. Může ji

odvolat, ale nemůže jí to nařídit, protože per-
sonální otázky jsou v její kompetenci, a ona
to dvakrát explicitně odmítla. My jsme vyhlá-
sili stávkovou pohotovost až do výsledků jed-
nání reprezentace a vzhledem k tomu, že
výsledky nás neuspokojily, protože ani nebyl
přijat zpátky pan Karas, ani nebyla odvolána
paní ředitelka, učinili jsme to, o čem jsme
hovořili. Ale protože jsme zodpovědní lidé,
tak jsme nezačali stávkovat hned, ale dali
jsme škole čas, aby se na stávku do úterka při-
pravila. Takže nechápu, jak to, že to paní ředi-
telka nečekala. Na reprezentaci se nás ptali,
jak budeme postupovat a my jsme to přímo
tam oznámili.

Jaké kroky ze strany vedení školy, případ-
ně vedení obce, by vás uspokojily?

Ta stávka není vedena snahou pomstít se
za to, že byl odvolán oblíbený kolega. Vzni-
klá situace nás ale všechny pracovně znejis-
tila, protože důvod jeho výpovědi je napros-
to absurdní a zcela osobní a my můžeme
kdykoli očekávat, že podobně zdůvodněnou
výpověď dostane kdokoli z nás. Paní ředitel-
ka také okamžitě jednala a dala nám všem za
účast ve stávce důtku za neomluvenou

absenci, což je v době stávky, vzhledem
k tomu, že máme právo na stávku, úplný
nesmysl. Navíc je tu ze strany vedení školy
řada pochybení ve vztahu ke státní správě,
která ohrožují existenci školy, protože neby-
ly splněny požadavky, nutné pro zařazení
školy do sítě škol spravovaných Minister-
stvem školství, mládeže a tělovýchovy. Obá-

stávka
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Pokud tato situace trvá, nebylo by čistším
řešením, aby děti po tu dobu prostě do školy
nechodily?

Já jsem o tom také přemýšlela, ale konzul-
tovala jsem to s ministerstvem školství, pro-
tože přece jenom ministerstvo školství se cítí
za školu zodpovědno a dává nám ne úplně
zanedbatelný peníz. Tak jsem to s nimi kon-
zultovala a oni mi řekli, že bych měla udržet
výuku. Já jsem se rozhodovala, zda vyhlásit
mimořádné prázdniny nebo nějaké ředitelské
volno, ale dostalo se mi rady, že mám udržet
výuku za každou cenu. A když jsem si před-
stavila třeba například prvňáčky, jejichž paní
učitelka nestávkuje, tak proč by neměli cho-
dit do školy? To samé se týká třetí třídy a to
samé se týká páté třídy, kde se děti se svými
učitelkami učí, protože ony si ty děti nevzaly
na svědomí. A v době, kdy žijeme v demo-
kratické zemi a v právním státě, tak já toto
považuji za nátlak ulice, za nátlak, který jsme
mohli dělat v roce 1989 a v té době byl legi-
timní ale dneska tady máme možnost se brá-
nit soudně. A pan kolega byl v době, kdy se
všechno to, za co on dostal výpověď, ode-
hrálo, ředitelem školy – resp. byl pověřen
vedením školy. To bych chtěla, aby bylo
pořád patrno. On nebyl řadový pedagog, byl
to člověk, který v tomto období školu vedl. 

Takže my jsme připravili náhradní pro-
gram a já se domnívám, že děti které se chtě-
jí učit, by se učit měly a v podstatě jsem
dostala doporučení z ministerstva tu školu
udržet za každou cenu.

Ovšem, řeknu-li to lidově, tak z pohledu
rodičů, se momentálně většina dětí ve škole
jen tak „plácá“.

No, právě, já bych byla radši, kdyby v tom
případě zůstaly doma. Ale uvidíme, teď by
se do čtvrtka mělo normálně učit. Pak se to
musí nějakým způsobem vyřešit.

A co se bude dít, pokud by ani ve čtvrtek
k žádné dohodě nedošlo?

Na toto nemohu odpovědět.

Ať už se ty věci nakonec vyřeší jakýmkoli
způsobem, nemyslíte, že situace je zralá na
to, aby posléze byla svolána jakási mimo-
řádná celoškolní schůze, na které by vede-
ní školy, obce a představitelé nadace rodi-
čům konečně zevrubně vysvětlili, nejenom
to, k čemu došlo, ale především, co mohou
očekávat dál? Jaká řešení a na základě
čeho byla přijata?

Já si myslím, že až se najde nějaké řešení,
nechci předjímat jaké, to bych si netroufla,

tak by určitě měla být svolána schůze. Ta
škola není tak velká, aby nemohla svolat
mimořádnou veřejnou schůzi. Určitě je
potřeba podat normální vysvětlení.

Domnívám se, že situace je natolik závaž-
ná, že nezanedbatelná část rodičů možná
uvažuje o tom, zda své děti nedat na jinou
školu... Drží je tady už jenom určitý entuzi-
asmus ve vztahu k židovství.

Já se jim vůbec nedivím. Když si uvědo-
míte, s čím se ta škola už celých sedm let
potýká... Když si představíte, že jsem
sedmým ředitelem během sedmi let, tak už
je to trochu podivné. Už jenom ta otázka –
to jsme všichni tak špatní?

No dobrá, ale kde je tedy podle Vás
„zakopán pes“?

Já toho zakopaného psa znám, já jsem ho
našla, ale nebudu ho pojmenovávat.

Nechcete se k tomu vyjádřit alespoň
náznakem? Nejde o jména...

Ne, to nemohu. Ale já jsem to pochopila,
je to o určitém přivlastnění školy a byla
bych ráda, kdyby si všichni uvědomili, jak je
to možné, že já jsem už sedmým ředitelem
školy.

Čistá lež
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váme se, že toto vedení, které porušuje pra-
covně právní předpisy i předpisy MŠMT, je
do té míry neschopné a ještě provádí věci,
které nám připadají nemravné, že v podstatě
nevidíme jiné možné řešení, než jeho odvo-
lání. Samozřejmě to nepodmiňujeme žádný-
mi návrhy ohledně nového vedení školy, to
je věc zřizovatele a to bychom si nikdy nedo-
volili. Vedením školy máme na mysli nejen
paní ředitelku, ale i obě její zástupkyně.

Už sám fakt, že během sedmi let stojí v čele
školy sedmý ředitel, dosti výmluvně ukazuje,
že něco nebude v pořádku. V čem si myslíte,
že ten problém je?

Jediná poctivá odpověď z mé strany by
měla znít, že nevím. Do školy jsem nastou-
pila teprve od letošního září, takže předcho-
zí situaci jsem neznala. Ale domnívám se, že
problém spočívá v tom, že škola je malá
a zřizovatel – tedy obec – je také malý. Prav-
děpodobně, ale to jsou skutečně jenom mé
dohady, tam mohou být nejrůznější tlaky,
které se školou nemusejí mít nic společného.
Například mám pocit, ale říkám, zase jen
z doslechu, že pan Karas škole prospíval
a přesto byl zřizovatel proti němu. Já vlastně
nevím proč, protože to byl člověk vážený
studenty i rodiči, děti ho milovaly a škola,
zdá se, byla formálně v pořádku. Ale myslím
si, že to je taková problematika malých spo-
lečenství, kde se střetávají nejrůznější zájmy.
Na druhou stranu ve velké „státní“ škole
řada problémů vůbec nevyplave na povrch.
Tady si všichni všechno řeknou, snadno
vznikají fámy, mohou do toho vstupovat
osobní záležitosti, svým způsobem se situa-
ce dá přirovnat k vesnické malotřídce...
Zkrátka malé společenství má trošku jiné
zákonitosti. Tam toho zakopaného psa vidím
já, po dvou měsících, ale samozřejmě může
existovat i mnoho hlubších důvodů, o nichž
nic netuším.

Značná část rodičů je dlouhodobým vývo-
jem i posledními událostmi (včetně nešťast-
né medializace celé věci) ve škole znepoko-
jena či znechucena a mnozí se vážně zamýš-
lejí nad tím, zda své děti vůbec nadále ve
škole ponechat. Myslíte, že je nějaký důvod
doufat v rychlý obrat k lepšímu?

To je samozřejmě strašně těžká otázka.
Sama nevím, kdybych byla rodičem v tako-
véto situaci, jak bych na to nahlížela. Pokud
se s tou školou nějakým způsobem ztotožnili
a jsou ještě ochotni věřit, že se něco může
zlepšit, tak fakt je, že výměnou za to je velmi
přátelská atmosféra v této škole. Při výuce
didaktiky jsem s vysokoškolskými studenty
pracovně prošla mnoho škol, čili srovnání
mám, a mohu Vám říci, že atmosféra školy je
něco, co na Vás okamžitě dýchne. Navíc si,
alespoň soudě podle gymnazistů, které učím,
myslím, že kvalita výuky není špatná. Teď jde
i o to, jak se k tomu právě rodiče postaví. 

Ovšem většina rodičů je o dění ve škole
i o průběžně přijímaných řešeních opož-
děně a velmi nedostatečně informována...

To je chyba. Stávající vedení mohlo udělat
hodně proto, aby situace byla pro rodiče prů-
hledná. Například byly odvolány třídní schůz-
ky (5.11.), v rámci kterých mělo vedení školy
mimořádnou příležitost nechat proběhnout
veřejnou diskusi o celé záležitosti. Svůj názor
mohlo říct vedení, pedagogové i rodiče, ale
paní ředitelka je zrušila. Čili opět naprosto
špatné řídící rozhodnutí. A musím říct, že
když paní ředitelka ve svém prohlášení ke
stávce uvedla, že má podporu ministerstva
školství, tak to nebyl omyl, to byla prostě lež
– čistá lež. Je mi líto, ale je to tak. Nejbližší
příští ředitel, ať už to bude kdokoli, místo aby
přemýšlel o koncepci školy, bude mít, chudák,
hodně dlouho co dělat, aby věci vůbec jakž
takž uvedl do pořádku.

◗ Text a foto: Irena Dousková

Podpora projektu domácí
péče pro seniory

Nadační fond obětem holocaustu (NFOH)
získal finanční prostředky z Německa na pro-
fesionální sociální a zdravotní služby pro
seniory, členy židovských obcí v Praze, Brně
a Ostravě, někdejší oběti nacionálně socialis-
tického násilí. Dárcem je Stiftung „Erinne-
rung, Verantwortung und Zukunft“ sídlící
v Berlíně.

Grant ve výši téměř 260 tis. EUR (cca 8 mil.
Kč) umožní realizovat potřebnou péči o starší
generaci členů židovských obcí formou
domácí péče, tzn. umožní co nejdelší pobyt
seniora v domácím prostředí a dodá sociální
a zdravotní služby do tohoto prostředí. Mož-
nost poskytovat tyto služby v terénu umožní
seniorům jejich nezávislost, bezpečí i např.
omezí či zkrátí nutnost nemocniční péče.

Židovské obce v Brně a Ostravě budou
moci zřídit vlastní agentury domácí péče,
židovská obec v Praze agenturu domácí péče
jako pilotní projekt zřídila v roce 2002 a zís-
kané prostředky využije pro hrazení části
provozu Agentury domácí péče EZRA.
Agentury domácí péče budou zřízeny na
základě zákona číslo 160/1992 Sb., o zdra-
votní péči v nestátních zdravotnických zaří-
zeních a vyhlášky číslo 49/1993 Sb., o tech-
nických a věcných požadavcích na vybavení
zdravotnických zařízení. Zdravotní péče
ordinovaná ošetřujícím lékařem bude v sou-
ladu s vyhláškou číslo 45/1997 Sb., podmín-
ky poskytování služeb sociální péče upravu-
je vyhláška číslo 182/1991 Sb. Sociální služ-
by poskytované v rámci tohoto projektu se
budou řídit Standardy sociálních služeb
vydanými Ministerstvem práce a sociálních
věcí ČR. 

V rámci agentury domácí péče budou klien-
tům poskytovány jak pečovatelské služby
(jedná se o pomoc s hygienou, stravováním,
případně donáška obědů, úklid, nákupy, zajiš-
tění sociálních kontaktů, poradenství), tak
zdravotní služby (aplikace léků, převazy,
injekce, rehabilitace, fyzioterapie atd.). Na
základě návrhu lékaře udělá sociální pracov-
ník sociální šetření v domácnosti klienta
a společně s klientem domluví konkrétní
úkony a uzavře s klientem smlouvu o dodáv-
ce služeb. Sociální a zdravotní služby budou
organizovány a poskytovány pracovníky
s odbornou kvalifikací dle zákonů ČR a dopo-
ručení Ministerstva práce a sociálních věcí.

Prostřednictvím NFOH poplynou prostřed-
ky do ŽO Brno a Ostrava na hrazení péče
o 25 až 30 klientů (v každé obci) po dobu ➤

Podle posledních informací ke dni naší uzávěrky byla ředitelka V. Dvořáková
na úterním (18. 11.) zasedání reprezentace ŽO odvolána. Novou ředitekou má
být údajně jmenována K. Dejmalová. Až do dnešního dne (20. 11.) nebyli
vedením ŽO oficiálně informováni ani pedagogové ani rodiče žáků.

Moadon – klub pro náctileté

ZAČÍNÁME ZNOVU!!!!! 
Přijďte se podívat na některou z akcí:
Vždy od 17.00 do 19.00 v prostorách Bejt

Elend, Mánesova 8, Praha 2
1. 12. Šperky z moduritu – vhodné i pro

chlapíky

15. 12. Beseda s hostem – „košer sex“
5. 1. Představení „Cyrano z Bergeraku“

v divadle Pod Palmovkou
19. 1. IQ testy a jiné psychologické legrace
2. 2. Beseda s hostem – „horoskopy a ka-

bala“
změna programu vyhrazena

Dotazy: elende@volny.cz, tel.: 603 726 397



z obcí
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dvou let. Tyto obce uhradí z grantu mzdy
dvou zdravotních sester, dvou pečovatelů
a sociálního pracovníka, telefonní a poštovní
poplatky, vybavení agentury základním zaří-
zením, zdravotním materiálem a počítačovou
technikou. Z vlastních zdrojů obce poskytnou
prostory a administrativní zázemí projektu.
Pokud do konce roku 2003 obce ve spoluprá-
ci s NFOH projekt připraví, od ledna 2004 se
může naplno rozběhnout.

Židovské obce v regionech ČR neměly
dosud finanční ani personální možnosti pro
dostatečné zajištění sociálních a zdravotních
služeb pro své členy, a proto je nutné zejmé-
na v prvních letech poskytnout obcím také
metodickou pomoc a odbornou garanci kva-
lity služeb. Tuto pomoc a garanci poskytne
NFOH.

Projekt, který jsme připravovali od srpna
2002 a k němuž se židovské obce v Ostravě,
Brně a Praze přihlásily, považuji za význam-
ný z několika hledisek: 

• V regionech ČR již nic nebrání tomu, aby
ti, kteří přežili holocaust, dostali dobrou

péči poskytovanou v jejich prostředí
odbornými pracovníky.

• I přes obecné problémy České republiky
s organizací a financováním sociálních
služeb se podařilo získat prostředky na
péči o skupinu zranitelných klientů, a to
na vysoké odborné úrovni.

• I židovské obce v regionech, které zatím
nemají tolik zkušeností, jsou schopné
péči o své potřebné členy zorganizovat
a zajistit.

• Získaný grant je dokladem důvěry zahra-
ničního dárce (prvního pro NFOH a dou-
fejme, že ne posledního) k příjemcům
v České republice, která pozitivně ovlivní
i renomé ČR v mezinárodním kontextu.

Nyní jsme všichni na startovní čáře a příš-
tích 26 měsíců ukáže, jak židovské obce
naplní přesně vymezený účel projektu a vyu-
žijí šanci, která se nepotkává dvakrát. 

◗ Mgr. Jarmila Neumannová, výkonná ředitelka 

◗ Nadační fond obětem holocaustu

www.fondholocaust.cz

➤

Život v děčínské synagoze

10. října byla vernisáží zahájena výstava
grafiky bratrů Dawida a Felixe Tuszyň-
ských, kterou pořádala ŽO Děčín ve spolu-
práci s památníkem Terezín a Muzeem
Mazowieckie v Plocku. Výstavu zahájil
předseda ŽO Děčín společně s kurátorem
výstavy Miroslavem Veselým a děčínským
místostarostou Václavem Lešanovským.
O výstavu, která potrvá do konce roku, je
trvale velký zájem.

16. října navštívila již podruhé děčínskou
ŽO skupina organizovaná WIZO Praha.
Účastníci zájezdu si prohlédli nejen prosto-
ry synagogy, ale i tři zajímavé výstavy.
Výstavu “Dawid a Felix Tuszyňski – grafi-
ka“, výstavu děčínských amatérských malí-
řů a fotografů ze skupiny STO Z ledu ven
a výstavu výtvarných prací dětí ze ZUŠ
v Děčíně na téma „Cesta k poznání židovské
kultury“. Po besedě se členy místní obce si
účastníci zájezdu prohlédli zrenovovanou
část děčínského zámku a zajeli do nedaleké-
ho Hřenska. Setkání bylo velmi srdečné
a přátelské a proto se na opakovanou návště-
vu děčínská ŽO již nyní těší.

Pro studenty druhých ročníků Obchodní
akademie Děčín uspořádala děčínská ŽO 23.
října v rámci výchovně vzdělávací činnosti
zařazené do Projektu tolerance, porozumění

a spolupráce zájezd do Pražského židovské-
ho muzea. Studentům byla umožněna
návštěva několika synagog a Starého židov-
ského hřbitova. Při přednášce ve Vzděláva-
cím a kulturním centru byly studentům pou-
tavým výkladem přiblíženy židovské tradice,
svátky a zvyky. Zájezd se studentům i dopro-
vodu líbil. Dopisem, který poslaly ŽO,
doprovázející profesorky poděkovaly Zinai-
dě Kirillové ze ŽO Děčín a PŽM.

6. listopadu byly pro čtyři třídy děčín-
ských ZŠ uspořádány Dílny na téma Chanu-
ka. V prosinci budou uspořádány dvě Dílny
tematicky zaměřené na Hebrejskou abecedu
a Šabat. Touto cestou chceme poděkovat za
velmi dobrou spolupráci všem pracovníkům
VKC PŽM.

◗ Vladimír Poskočil a Zinaida Kirillova

ULPAN IVRIT

Nestihli jste podzimní zahájení výuky
hebrejštiny? 5. ledna 2004 otevíráme nový
kurz pro začátečníky a zároveň přibíráme
nové studenty do již běžících kurzů pro
pokročilé. Bližší informace a přihlášky na
tel. 224 810 099, 224 810 110, 603 218 238. 

◗ Na setkani s vámi se těší 

Irena Švábová, Židovská agentura

SPORTOVNÍ KLUB HAKOACH 
A RABINÁT ŽIDOVSKÉ OBCE V PRAZE

pro Vás letos opět připravili 

ZIMNÍ LYŽAŘSKÝ TÁBOR
Tento rok se bude konat v Peci pod Sněž-

kou. Chata se nachází přímo na úpatí Sněžky. 
A jaký bude program? Samozřejmě bude-

me hlavně lyžovat! Také si ale užijeme
spoustu legrace, najdeme si nové kamarády,
opálíme se na horském sluníčku a nebude
chybět ani výlet do historie.

A teď to nedůležitější:
KDY? 29. února – 7. března 2004 (jarní

prázdniny pro Prahu 1–5)
KDE? Pec pod Sněžkou, Bouda pod Sněž-

kou, 950 m/m
ZA KOLIK? 2 500 Kč (cena zahrnuje

dopravu, ubytování, celodenní košer stra-
vování i vleky)

PRO KOHO? pro děti ze všech židovských
obcí v ČR ve věku od 8 do 16 let

KAPACITA: 30 dětí
Přihlášky a potvrzení o zaplacení zálohy

zasílejte na adresu: Sportovní klub Hakoach,
Erik Kolan, Maiselova 18, 110 00 Praha 1

Zálohu 1000 Kč posílejte na účet Hakoach
č. 1930373369, ČS, Rytířská 29, Praha 1.
Do zprávy pro příjemce napište jméno dítě-
te a jeho rodné číslo.
Kontakt: adela.kosakova@seznam.cz, tel.:
603 380 253, erik.kolan@volny.cz, tel.:
777 292 377

Ptáte se, co dělá Santa Claus
v židovském měsíčníku?

Zkuste hádat!

a) Redakce neměla dostatek jiných přís-
pěvků, pročež si vypomohla materiálem
převzatým z posledního čísla nejmeno-
vaného křesťanského týdeníku.

b) Nežijeme ve vzduchoprázdnu. Je to
prostě proto, že se blíží Vánoce.

c) Je to proto, že je obřezaný.
Zajímá-li Vás správná odpověď, najdete

ji na straně 16.



Já jsem viděl v tom všem boží prozřetel-
nost a dal jsem se do učení pilně a váš-
nivě. Celý den jsem pomáhal s učením

svým dvěma svěřencům, kteří byli skoro
dvakrát vyšší než já, ale zato trochu tupo-
hlaví. Jsa nejmenší ze starších žáků, snažil
jsem se připravit své svěřence k týdenním
zkouškám co nejlépe. Ale brzy ráno a večer
jsem se učil sám pro sebe. Učil jsem se hor-
livě a s horoucí vášní. Každý den časně ráno
a pozdě do noci bylo možno pod mým
oknem slyšet tklivou melodii talmudu. Krá-
čel jsem ke svému cíli mílovými kroky. Až
jednoho dne mě oslovil první sekretář rabí-
na reb Nachum, který byl znám jako učitel
rabína a kterému, jak již bylo řečeno – stále
padaly kalhoty. Prosil mě, abych po ranní
modlitbě přišel na snídani nahoru k rabíno-
vi, protože chtějí se mnou mluvit v nějaké
důležité záležitosti.

Odešel jsem od rabínského stolu se vzne-
šenými pocity radosti, hrdosti a také trochu
strachu. Bylo mi totiž navrženo, abych si při-
jal jako kamaráda a spolužáka k společnému
učení rabínova mladšího bratra. Znamená to
zanechat vyučování dvou mladších žáčků,
bydlet v rabínově domě a stravovat se s ním
u stejného stolu. Já jsem v tom viděl doslova
prst boží. Rabínova svatost bude na mně
působit denně a bezprostředně a budu se učit
jak sloužit Pánu Bohu zblízka. Možno si
představit moje nadšení. Dva dny po této
rozmluvě jsem už bydlel u rabínova dvora
a hned jsem se seznámil se svým novým
kamarádem – rabínem juniorem. Pěkný,
urostlý mládenec, zářící chytré oči a jakýsi
stálý úsměv na jeho tváři. 

A opět jsem se začal učit se vší vážností
a s plným vědomím nově nastalé situace.
Můj kamarád, od kterého jsem očekával to
nejpřísnější rabínské chování, se učil také
pilně, ale scházel mu ten chasidský oheň. Na
moje zbožné řeči odpovídal lehkým úsmě-
vem. Přešel krátký čas a vzniklo mezi námi
velice dobré přátelství. A nejen s ním, ale
také s jeho mladším bratrem a také se starší
18letou sestrou, „krasavicí města“. Nazývali
ji tak proto, že odborníci tvrdili, že je nej-
krásnější dívka města.

A tak jsem se stal členem rabínské rodiny,
která byla doslova malou dynastií. Měl jsem
možnost dívat se zblízka na život a chování
rabína, na kterého tisíce přívrženců (chasi-
dim), a já mezi nimi, se dívaly s boží bázní
a svatý ohníček hřál jejich duši, při pohledu
na jeho tvář, při jeho modlení a jeho kázání.
A určitě se hodně chasidim dívali i na mně
s úctou a v srdcích mi záviděli, že mám tu
čest žít a bydlet spolu s rabínem. A vskutku,
rabínova svatozář na mně působila a čas,
který jsem trávil v atmosféře rabínské rodiny,
mně ovlivňoval a vytvářel můj myšlenkový
pochod na celý život. Už v prvních dnech
svého pobytu jsem zpozoroval, že večer,
hned když si lehne můj nový přítel do poste-
le, bere do ruky knížku a dlouho do noci, než
usne, čte. V začátku jsem se tomu vůbec
nedivil, vždyť je zvykem u pobožných židů,
že studují náboženské knihy pozdě do noci.
Domníval jsem se, že knížka, do které se
dívá, určitě obsahuje kabalistické myšlenky
a studie. Celý den se se mnou učí předměty
jako talmud, Jora-dea a různé biblické
komentáře a v noci se učí a přenáší se do
kabalistické sféry. Netroufal jsem si se ho na
to ptát. Později jsem si ale všiml, že na jeho
tváři přitom není vůbec vidět ten známý
zbožný výraz, který je naprosto nepostrada-
telný při studování kabaly. Naopak, čas od
času se nějak tak sám k sobě sladce usmívá
při četbě knížky. Jednou, otevírajíc jeho kníž-
ku, jsem četl nějaký divný nápis: „Mendele
mojcher sforim – Di kljače“. V té době jsem
já o Mendele mojcher, Šolom Alejchem

a vůbec o jidiš literatuře pramálo věděl. Věděl
jsem jen, že existují trejfe knihy, které se
nesmí chraň bože číst. Ale nevěděl jsem
jména těchto knih. A jména Mendele
a Šolom Alejchem se mi zdála tak výrazně
židovská, že ani není možné, aby tyto knihy
byly trejfe. Přečetl jsem si to a tak moc se mi
to zalíbilo, že jsem hned žádal svého kamará-
da, aby mi také půjčil všechny knížky, které
on čte. A on pozorujíc, že čtu tyto knihy
s takovou žízní, že doslova hltám každé
slovo, obstarával mi knihy jednu za druhou.
Šolom Alejchem, Mendele Mojcher – sforim,
J. L. Perec, David Frišman, Eliezer Steinberg.
Potom také ruskou literaturu jako je Tolstoj,
Dostojevskij, Turgeněv, M. Gorkij atd. Záro-
veň jsem se sblížil s rabínem tak, že jsem se
stal jeho důvěrným mužem, a měl jsem příle-
žitost sledovat jeho chování, které spolu
s působením a dojmem z přečtených knih
úplně rozmělnily moji fanatickou víru. Stal
jsem se pochybovačem a do mé duše se vkrá-
daly různé nedovolené myšlenky. Rabín
vůbec nebyl tím, za co jsem ho dříve poklá-
dal a naprosto jsem přestal věřit v jeho nad-
přirozené a zázračné schopnosti, o kterých
jsem dříve, stejně tak jako mnoho jeho přívr-
ženců chasidů, byl přesvědčen a skálopevně
v ně věřil. Měl jsem totiž možnost úplně
zblízka a dlouhodobě pozorovat jeho chová-
ní. Zjistil jsem, že pokaždé, když dostane od
nějakého bohatého chasida tučnější dar, tak
se jeho tvář rozzáří blahem. Stejně tak, když
si obléká nějaký nově koupený kaftan nebo
boty, pozoruje se v zrcadle jak mu to sluší
a na jeho tváři je vidět milý radostný úsměv.
Toto je samozřejmě obvyklé u normálních
lidí, ale ve své naivitě jsem očekával, že u tak
velkého a svatého rabína by takové banální
věci neměly vyvolat takové radostné nadšení.

Byl jsem z toho všeho a mnoha jiných
drobných detailů jeho chování dosti zkla-
mán. On sám sice ve své zázračné schopnos-
ti docela věřil a byl přesvědčen, že když on
nějakému chasidovi popřeje úspěchu a zdra-
ví nebo štěstí v jeho podnikáni, takže ve vět-
šině případů se to uskuteční a jeho přijetí
darů od chasidů je proto úplně odůvodněné
a oprávněné.

prosinec 200314
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ŽIVOTOPIS A ŽIVOTNÍ PROŽITKY
před válkou, během války, jakož i po válce 

až do revoluce v roce 1989

Vzpomínky člena a kantora Židovské obce v Teplicích, pana Chaima Kleina (* 6. 2. 1919) 

Část 2.



Při našich častých společných procházkách
a debatách, obvykle po večeři, jsem ho jed-
nou požádal, aby mi vysvětlil, na jakém
základě a jakým právem si to o sobě myslí.
Bez dlouhého přemýšlení odpověděl takto:
„Já naopak nechápu tvoje pochyby a velice se
divím tvým pochybovačným otázkám. Což
nevíš, kdo byli moji předci, moji rodiče a pra-
rodiče? Je to možné, i když třeba ne úplně
mojí zásluhou, ale zásluhou mých slavných
a svatých rodičů a prarodičů. Já v to úplně
věřím a vůbec o tom nepochybuji.“ 

Při procházce po večerních modlitbách se
rozmluva obvykle vedla o různých problé-
mech, jako je světová všeobecná politika,
židovský problém, Erec Jisrael, sionizmus
atd. Nemluvě o sionizmu, jehož byl fanatic-
kým odpůrcem, neměl jinak ani k jednomu
z těchto problémů reálný přístup. Nebylo
také možné ani vyslovit nějaký protichůdný
názor a přesvědčit ho, že nemá pravdu, pro-
tože se v tom případě hrozně zlobil. Nechtěl
jsem se s ním hádat, a proto jsem musel
všechny jeho často fanatické a nesmyslné
řeči vyslechnout klidně a mlčky. Jen čas od
času jsem kladl kousavé otázky. Jednou mi na
moje požádaní, aby mi vysvětlil, jak si on
konkrétně představuje příchod mesiáše
a návrat všech Židů a znovuvybudování Erec
Jisrael, odpověděl takto: „Já ti to přesně
vysvětlím, ale musíš při tom mlčet a pozorně
mě vyslechnout. Především samozřejmě při-
jde mesiáš a všichni Židé se navrátí do Erec
– Jisrael. Jak? To je mesiášova starost. On už
to zařídí. A potom bych se já chtěl stát vojen-
ským komandantem Jeruzaléma a pod mým
velením nechám vystavět Jeruzalém tak, že
bude nejkrásnějším městem světa. Všechny
ulice Jeruzaléma nechám vydláždit různoba-
revným mramorem a jinými drahými kame-
ny. Všechny armády světa se budou třást před
židovskou armádou, která bude nejkrásnější
a nejsilnější armádou světa. Při každém svát-
ku zařídím pěkné vojenské parády a já jeda
na koni s puškou v ruce, je budu komando-
vat.“ Tu jsem ho přerušil a zeptal se: „Vždyť
vy jste nebyl vojákem a neumíte držet pušku
v ruce a ani jezdit na koni?“ „Vždyť jsem ti
řekl, že musíš mlčet,“ obořil se na mne.
„A potom, mimochodem i na to ti odpovím.
Ty mluvíš úplně dětsky. Za prvé zásluhou
mého otce se to vše hned naučím a za druhé
umět držet pušku a střílet – to potřebuje umět
jen obyčejný voják, ale generál, ten musí
umět jen komandovat a to já dobře umím.“
Samozřejmě to vše nemyslel vážně, ale jeho
všechny fantazie, jakož i jeho celé chování
šlo v tomto duchu, vysvětlujíc a zaměňujíc si

slova a pojmy: tešuva, tefila, cedaka (pokání,
modlení, dobročinné skutky) na peníze, moc,
pocty. To vše přišlo na moji fanatickou
a naivní zbožnost jako studená voda na roz-
žhavené železo. Vše se rázem vypařilo a od té
doby hledám náhradu.

Nebyl bych objektivní a ani spravedlivý
a naopak bych měl pocit těžkého provinění,
kdybych svého rabína pouze kritizoval
a zamlčel vše pozitivní a krásné o něm, co
zůstalo v mé paměti. V jeho charakteru bylo
mnoho pozitivního, mezi jiným také smysl
pro spravedlnost a humánnost. Myslím, že
mojí povinností je vyprávět pravdivý příběh,
který se hluboce vryl do mé paměti a který
potvrzuje, že rabín dokázal být v některých
případech hluboce humánní.

Domnívám se, že tento příběh je zapotřebí
vyprávět také z důvodu, aby naši přátelé, ale
i nepřátelé a antisemité v českém národě
věděli, jak se zachoval rumunský židovský
rabín k českým lidem a rodinám ve smutné
době největší nouze českého národa.

Bylo to v době nepokojů a fašistických
bojůvek tzv. Syčovců na Podkarpatské Rusi
a následujícího maďarského obsazení někte-
rých částí území. Češi, kteří tam bydleli
a měli tam zaměstnání, byli násilím vyhnáni
i s rodiči. Mnoho utečenců se zachránilo tím,
že přešli za hranice na rumunskou stranu. Při
tom se udály hrůzné scény. Syčovci po nich
stříleli, bylo mnoho raněných a mrtvých.
Některým rodinám s dětmi se nepodařilo
utéci společně a bylo mnoho případů zoufa-
lého hledání dětí, manželů a manželek.

V této situaci rabín, kterého jsem tak kriti-
zoval, svolal shromáždění Židů do kostela
a pronesl plamennou řeč a výzvu, že každý
Žid, který má trochu možnost, má povinnost
postarat se o jednu českou rodinu, že Češi
a Československo vůbec, jsou naši věrní přá-
telé a je tedy největší Boží přikázaní pomoci
jim v jejich nouzi. Mnoho přítomných se
ihned přihlásilo a byl pořízen seznam všech,
kteří mohou jakýmkoliv způsobem pomoci.
Rabín sám uvolnil svoji ložnici jedné rodině
s dvěma dětmi a poskytl jim stravu a veške-

rou ostatní péči. Na rabínském dvoře se zřídi-
la sběrna mléka, chleba a různých dalších
potravin a někteří dobrovolníci to pak rozná-
šeli a rozdávali. Naštěstí to vše trvalo jen
několik dní a všichni byli odvezeni. Myslím,
že pomocí Červeného kříže, do Čech.

Pamatuji se, s jakým nadšením jsme my
žáci a studenti pomáhali roznášet potraviny,
různé šaty a věci dětem. Já osobně, který
jsem měl náhodou příležitost to vše prožívat
a tomu všemu být svědkem, nyní když někdy
slyším nebo čtu výroky některých novinářů
nebo komentátorů plných ironie, přezíravosti
a často skryté nenávistí vůči Židům, vzpome-
nu si vždy na tyto události a prožívám pocity
hlubokého studu a lítosti až k slzám.

Nakonec musím poznamenat, že ostrou kri-
tiku rabína jsem napsal v pamětech na své
dětství. Bylo to v roce 1951 – nedlouho po
skončení II. světové války, kdy vše bylo ještě
čerstvě v mé paměti. Jak ostře a radikálně
můj rabín zakázal a odradil každého Žida,
který chtěl emigrovat z Rumunska do Pales-
tiny. A to i když tehdy už byla v Rumunsku
u moci fašistická vláda – už nemluvě o vládě
v Německu a Rakousku. V té době přijeli
různí vyslanci z několika měst v Rumunsku,
členi sionistických organizací, svolávali shro-
máždění Židů a řečnili o tom, jaká je situace
a že je nejvyšší čas, aby Židé opustili
Rumunsko a co nejdřív se odstěhovali do
Palestiny, a že v námořním přístavu v Kon-
stanci stojí připravená loď. Avšak rabín kři-
čel: „Ne, ne, ne! Chraň Bůh! Žádný Žid se
nesmí odstěhovat do Palestiny, kde sionisté
nejedí košer stravu a nedodržují sobotní před-
pisy.“ A že Pán Bůh pomůže a brzy zase bude
v Rumunsku vše v pořádku. A tímto svým
fanatickým jednáním způsobil, že velmi
mnoho Židů, kteří mu uvěřili, trochu později
místo do ne-košer Palestiny šli do Osvětimi.
A když já jsem se po skončení války vrátil se
zahraniční armádou ze SSSR a viděl tu hrůz-
nou, nepředstavitelnou katastrofu, byl jsem
proti svému rabínovi naplněn nenávistí a zlo-
bou a v tomto duchu jsem o něm psal.

Mnohem později, když přijel na návštěvu
do Prahy známý spisovatel a filozof Elie Wie-
sel, který pochází z rumunského Sigetu a také
se učil u stejného rabína, mi vyprávěl, že
v Osvětimi viděl na vlastní oči, jak Sigetský
rabín zahynul. Když rabína hnali s ostatními
vězni do těžké práce, hořel na cestě nějaký
oheň, rabín do něj skočil a zahynul. Od té
doby, co jsem toto slyšel, nemohu často zadr-
žet hořké slzy – bolestí srdce vždy, když si na
to jen vzpomenu.

◗ Ilustrační foto www.holocaustchronicle.org

vzpomínky
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Děvče může být zasnoubeno (zaslí-
beno) či provdáno před svým 12.

rokem. Je zvykem čekat rok mezi kidu-
šin (zásnuby) a nisuin (naplnění man-
želství – sexuální akt).

Podívejme se nyní na problematiku
agunot a kdo tyto ženy jsou. Aguna je ta
žena:

• kterou opustil manžel, aniž by jí dal
get (rozvodový list),

• jejíž manžel zemřel beze svědků,
• jejíž manžel je mentálně postižený

a ona s ním již nežije nebo nechce
žít ve společné domácnosti,

• stane-li se jevamou a levir odmítne
levirátní manželství, či obřad chalica.

Příliš komplikované? Ke všemu se
později dopracujeme. Aguna je pro-
vdaná žena. Vdaná žena nesmí vstou-
pit do svazku s jiným mužem, ač ji
třeba její muž opustil, či bez očitého
svědka zemřel. Manžel se například
utopil, svědek jej viděl vstoupit do
vody, dokonce viděl i jak se topí, ale
manželovo mrtvé tělo se nenašlo.
Taková žena není vdova, ale aguna.

Nesmí se znovu provdat, nesmí spát
s jiným mužem. O co vlastně jde?
Vezme-li si muž ženu a později se s ní
rozvede, může se s ní znovu oženit
pouze tehdy, pokud ona v mezičase
nebyla znovu provdána. Zůstala-li
svobodná, mohou se k sobě kdykoliv
vrátit. Provdala-li se však a druhý
manžel se s ní rozvedl, první manžel
se s ní již oženit nesmí.

Tedy zákon o aguně je tu z obavy
zákonodárců, že se nerozvedený a ne-
mrtvý manžel vrátí a dotyčná bude
muset odejít od druhého manžela, ale
k prvnímu se již nebude moci vrátit.

Aguna sama je zákonným svědkem
manželovy smrti, byl-li v jejich rodině
mír a pohoda. Svědkem aguně může
být např. jiná žena nebo i dítě. Nežidé
mohou být též svědky. Pro svědectví
stačí v případě agunot jen jeden člo-
věk, jinak musí být vždy dva. Sama
aguna nemůže být svědkem pouze
v době války, a to někdy i v případě, že
by svého muže osobně pohřbila (zhyz-
dění). Některé autority její svědectví

neuznávají, jiné ano. Rozpor v halaše
(Jevamot 1146).

Mišna si přeje, aby každý muž, který
jde do války, dal své ženě get. Připisuje
tuto tradici králi Davidovi. Raši takové-
mu getu říká podmíněný. Nastává pro-
blém:
1. get je nástrojem rozvodu,
2. měl by být ženě odevzdán okamžitě

po sepsání, neboť muži není dovoleno
setrvávat s manželkou po sepsání getu,

3. get předává agent, který může v me-
zičase zemřít či zmizet.

Kohen se nemůže oženit s rozvede-
nou, tudíž ani s vlastní divorseé (rozve-
denou) ženou. Existuje jedno „jakés –
takés“ východisko: napsat ketubu (sva-
tební smlouvu) na daný, určitý čas.
Nevrátí-li se muž do doby vypršení
sepsané ketuby, je žena volná.

Konzervativní hnutí vymyslelo v roce
1968 klauzuli v ketubě, která praví, že
manžel musí být přítomen, jinak bude
manželství anulováno.

◗ Sylvie Wittmannová

ŽENSKÉ A MUŽSKÉ MICVOT III.
cc))  je správně – je to totiž rabi Dushinsky, účinkující v televizní reklamě na Homecredit


