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Krátce

Pevně věřím, že progresivní judais-
mus má v židovském světě své místo
a že je mnoho lidí, kteří k této formě
vnitřně či teoreticky inklinují, ale z růz-
ných důvodů se k ní nehlásí formálně.

Douglas Charing

Souhlasím s tím, že diskuse, probíha-
jící v poslední době na půdě Židovské
obce v Praze jsou „únavné, neplodné
a mnohdy trapné“, sám bych použil
i jiná epiteta. Chceme však tón tako-
výchto diskusí zavést i na půdě Fede-
race? Myslím si, že to je to poslední,
co by nám ještě scházelo.

Tomáš Kraus

Zdá se, že nelze měnit naše osudy. Ani
Mordechajovi se nepodařilo ochránit
krásu své neteře před očima perského
krále. Víme ale také, že její cesta do
paláce byla velmi důležitá. Kdo jiný by
později pomohl židovskému lidu před
úklady zlého místodržícího Hamana?
Jen díky velké náklonosti krále
Achašveroše k půvabné Ester získali
později Židé v Persii svobodu.

Vida Neuwirthová



Tyto otázky jsou na místě, protože
nyní deklarovaný úmysl vyklidit
židovské osady v oblasti Gazy je

v úplném protikladu s mnoha Šaronovými
dřívějšími prohlášeními. Šaron byl přece
„duchovním strůjcem“ založení židovských
osad na obsazených územích, tyto osady
mohou být považovány za jeho životní dílo.
Méně než před rokem ještě prohlásil, že
z bezpečnostního hlediska je izolovaná
osada Necarim v blízkosti města Gaza stej-
ně důležitá jako Tel-Aviv. Nyní však Šaron
řekl, že Necarim má být vyklizena, protože
z celé oblasti Gazy se Izrael stejně stáhne.

Jedna možnost je, že na Šarona působí
americký tlak. Když Izrael přijal tzv.
„cestovní mapu“ prezidenta Bushe, zavázal
se likvidovat nezákonně ustavené osady
a zastavit výstavbu ve všech osadách –
a Američané projevují stále nedůtklivěji svou
nespokojenost s nedostatečným (po pravdě:
vůbec žádným) plněním tohoto závazku.
Začátkem března se má Šaron setkat s Bus-
hem, a aby se vyhnul konfrontaci, chce mu
předložit plán evakuace osad v Gaze. 

Podle jiné verze Šaron opravdu dospěl
k názoru, že existence sedmnácti osad se
7000 obyvateli mezi 1,2 miliónem Palestin-
ců je provokativní, drahá, neefektivní, zatě-
žuje armádu, která musí vyslat na jejich
obranu několikráte více vojáků, než kolik
v nich žije osadníků. Proto se rozhodl „obě-
tovat“ osady v Gaze, aby odvedl pozornost
od osad v Předjordánsku. Světová, izraelská
i arabská veřejnost bude natolik zaměstnaná
akcemi evakuace osad v oblasti Gazy (které
budou podle všeho zdlouhavé a neobejdou
se bez srážek s osadníky), že si nevšimne, že
mnohem větší počet osad v Předjordánsku
zůstane nerušeně na místě. Dokonce se prý
uvažuje o přemístění několika osad z Gazy
na obsazená území v Předjordánsku.

Samotní osadníci a jejich političtí ochrán-
ci pak tvrdí, že Šaronovy motivy jsou pro-
stě sobecké. Spolu se svými syny se Šaron
zapletl do řady korupčních afér, hlavní pro-
kurátor má v blízké budoucnosti rozhod-
nout, zda proti němu podá žalobu – a pak
by Šaron byl nucen podat demisi nebo ales-
poň pozastavit svou činnost. Avšak kdyby

se tak mělo stát v průběhu důležité politic-
ké akce, snad by to ovlivnilo prokurátorovy
úvahy a aby akci nenarušil, své rozhodnutí
by alespoň odročil.

Na každý pád, Šaronův krok uvedl izrael-
skou politickou scénu do pohybu. Krajně
pravicové strany hrozí odchodem z vlády;
opoziční Strana práce neskrývá, že by ráda
zaujala jejich místo; uvažuje se o předčas-
ných volbách nebo o vypsání referenda,
které by rozhodlo o přijetí anebo odmítnutí
Šaronova plánu; a v Šaronově straně Likud
různí kandidáti už ostří nože, připravujíc se
na boj o Šaronovo dědictví.

Nelze předpovědět, která (nebo které)
z těchto možností se uskuteční. Nepochyb-
né však je, že i kdyby se třeba z plánu eva-
kuace nic neuskutečnilo, nebude možné
vymazat z povědomí lidí prohlášení „otce
všech osad“ o možnosti, ba potřebě tyto
osady vyklidit. Vyřčená slova jsou jako
duch vysvobozený z láhve – nelze jej do ní
vrátit. Politické podnebí se tím nenávratně
změnilo. 

◗ Yehuda Lahav, Tel-Aviv

březen 20042

V kdysi velmi populární izraelské písničce se ptají, co má dívka na mysli, když říká „ne“ – vždyť „ne“ z jejích
úst „zní lákavěji, než kdyby řekla: ano“. A co asi má na mysli izraelský premiér Ariel Šaron, když říká „ano“ –

tentokrát na evakuaci židovských osad z oblasti Gazy? Znamená jeho „ano“ „snad“? 
Anebo „v nedohledné budoucnosti“? Anebo „dělám si z vás blázny“?

Devítiletá Manar Mahamid, žákyně třetí třídy v izraelském
arabském městě Um-el-Fachem se doslechla o plánu převést
její město na palestinské území, výměnou za židovské osady
na obsazených územích, které by pak byly vtěleny do Izraele.
Rozhodla se napsat premiéru Šaronovi. Zde je její hebrejsky
psaný dopis, jehož obsah se pravděpodobně vymyká rozšíře-
ným představám o arabsko-izraelských vztazích a o náladách
v řadách arabské menšiny v Izraeli:

Panu Šaronovi – předsedovi vlády Izraele.
V první řadě: Šalom!
Já, Manar Mahamid, žákyně třetí třídy v Um-el-Fachemu

jsem se doslechla, že nás chceš odevzdat Arafatovi. Já s tím
nesouhlasím. Nezeptal jsi se mne, zda chci být u Arafata. Chci
být a žít v Izraeli. Mám velmi ráda Izrael a (kibuc) Gan Šmuel,
kam mne můj tatínek bere, abych si tam hrála. Avšak jestli Ty
máš tak rád Arafata, jdi k němu Ty. Proč bych tam šla já?

Teď máme zrovna svátek. Přeju Ti příjemný svátek.
Manar Achmed Fiad Mahamid

DEVÍTILETÁ MANAR Z UM-EL-FACHEM PÍŠE PREMIÉRU ŠARONOVI

KDYŽ ŠARON ŘÍKÁ: ANO
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VALNÁ HROMADA V MÁNESU

Program

Bejt Simcha
BŘEZEN 2004

středa 3. března od 19 hodin
Stfiepy – v˘stava a film o souvislostech
a rozdílnostech ãesk˘ch a polsk˘ch
ÎidÛ, slovem provází Sylvie Wittmannová

sobota 6. března 
Oslava Purimu s rabi Douglasem
Charingem – místo a ãas budou
upfiesnûny, informujte se v Bejt Simcha

středa 10. března od 19 hodin
Klub Bejt Simcha: Sylvie Wittmannová
pohovofií o únorové konferenci LEATID
v Benátkách

středa 17. března od 19 hodin
Mezi zaslepen˘mi blázny – promítání
dokumentárního filmu uvede jeho
autor Martin ·mok

středa 24. března od 19 hodin 
Povídání o liturgii s Achabem Haidlerem 

sobota 27. března 
·abat s rabi Ronaldem Hoffbergem:
ranní bohosluÏba od 10 hodin, work-
shop vûnovan˘ Pesachu od 14 hodin

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

HODINY PRO VEŘEJNOST
kaÏdé úter˘ a kaÏd˘ pátek od 11 do
14 hodin (v bfieznu z dÛvodu dovolené
aÏ od úter˘ 9. 3.)

BEJT SIMCHA
Mánesova 8, 120 00 Praha 2
Telefon: 222 251 641
E-mail: chevra@bejtsimcha.cz
Web: www.bejtsimcha.cz

Dne 1. února 2004 se v pražské res-
tauraci Mánes uskutečnila Valná
hromada členů Bejt Simcha.

Hlavním úkoly byly dva – projednat navr-
hované změny Stanov a zvolit nové před-
stavenstvo. 

Na úvod přednesl dosavadní předseda
Julius Müller krátkou zprávu o činnosti.
Vzhledem k tomu, že poslední Valná hroma-
da se konala 31. října 2003, jednalo se pouze
o období od listopadu 2003 do ledna 2004.
Ze zprávy vybíráme to nejpodstatnější: 

„Pokračovaly pravidelné akce, tj. páteční
a sobotní bohoslužby, středeční přednášky,
uspořádali jsme chanukový večírek.
V lednu byla pozastavena činnost liturgic-
kého sboru, neboť prosincem 2003 skonči-
la finanční podpora tomuto projektu. Na
základě rozhodnutí vedení budeme usilovat
o podporu na pokračování sboru, výuka
liturgie byla ukončena. 

Činnost byla rozšířena o nový projekt, tj.
o sérii workshopů věnovaných přípravě na
svátky; byly realizovány 2 workshopy
k Chanuce, 1 workshop k Roš Chodeš a 1
workshop k Tu bi-švat. Poslední dvě akce
byly financovány z prostředků nového pro-
gramu (viz dále).

Byl ukončen jednoroční vzdělávací pro-
jekt Židovský rok v pojetí liberálního
a konzervativního judaismu, financovaný
NFOH. Byla vypracována záverečná zprá-
va a předána poskytovateli, tj. NFOH. Dále
skončila jednoroční finanční podpora časo-
pisu Maskil, byla zpracována závěrečná
zpráva a předána poskytovateli dotace,
Ministerstvu kultury. 

V minulém roce jsme podali dvě granto-
vé přihlášky do NFOH (serie workshopů,
podpora Maskilu), jednu na JHF (serie
workshopů) a jednu na Ministerstvo kultu-
ry (Maskil). Všechny naše přihlášky byly
úspěšně přijaty.“ 

Změny Stanov měly zejména napravit
určité nedostatky Stanov původních. Sku-
tečně nové je například to, že nyní je již i ve
Stanovách zakotven náš cíl připravovat se
v dlouhodobém horizontu na eventuální
změnu z občanského sdružení na nábožen-
skou společnost, což by bylo jistě ve větším
souladu s tím, jak většina členů Bejt Simcha
nahlíží. 

Další novinkou je to, že mezi povinnosti
členů bylo zahrnuto i placení příspěvků.
V dosavadních Stanovách se členské přís-
pěvky vůbec nezmiňovaly a byly tedy více-
méně dobrovolné. Takže, milí členové, mys-
lete na to.

V celku rychle a bez potíží se podařilo
i zvolit nové, sedmičlenné představenstvo.
To už se také v pátek 6. února sešlo a ze
svého středu vybralo předsedu a dva
místopředsedy. Nové složení představen-
stva (jehož funkční období je dva roky) je
následující:

Julius Müller – předseda
Věra Razáková – první místopředseda
Sylvie Wittmannová – druhý místopředseda
Michal Foršt, Hana Hanáková, 

Dan Krámek, Martin Pěkný – členové

Děkujeme dosavadnímu představenstvu
(J. Müller, M. Foršt, S. Wittmannová) za
odvedenou práci v uplynulém období
a novému představenstvu přejeme mnoho
energie a úspěchů. -kwe-

V roce 2004 realizuje BEJT SIMCHA
nový projekt:

SSÉÉRRIIII WWOORRKKSSHHOOPPÒÒ
VVùùNNOOVVAANN¯̄CCHH SSVVÁÁTTKKÒÒMM

V lednu proběhl jeden workshop k Roš
Chodeš a jeden k Tu bi-švat, 28. února

pak ke svátku Purim. 

Nejbližší program workshopů:
Pesach – sobota 27. března

Jom ha-zikarona a Jom ha-acmaut
– sobota 17. dubna

Šavuot – sobota 22. května

Děkujeme Nadačnímu fondu obětem
holocaustu (NFOH) a Dutch Jewish

Humanitarian Fund (JHF), které
projekt finančně podpořily.

BEJT SIMCHA I REDAKCE MASKILU

děkují

Ministerstvu kultury ČR
a

Nadačnímu fondu obětem holocaustu 

za dotace, udělené pro rok 2004 
na vydávání časopisu.
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Žije v anglickém Leedsu, ale již druhým rokem dojíždí
pravidelně do Prahy. Rabi Douglas Charing vede v Bejt

Simcha bohoslužby, semináře a workshopy. Jeho přednášky
jsou vždy vyšperkované spoustou midrašů, anekdot

i příběhů ze života. Píše knihy o judaismu, které byly
přeloženy do mnoha světových jazyků, včetně japonštiny.

V Praze vás známe jako rabína. To ale zdaleka
nevystihuje vše, co děláte. 

Ano, za své hlavní poslání považuji pedagogickou činnost. Před-
náším a učím, vlastně jakékoliv posluchače, kteří mají zájem, ať již
jsou Židé nebo ne. Prostě moc rád učím. Děti na základních ško-
lách, budoucí učitele na pedagogických fakultách, studenty teolo-
gie, duchovní, příslušníky jiných náboženství, kteří se zajímají
o judaismus a mezináboženský dialog, křesťany, kteří v judaismu
hledají své vlastní kořeny.

Několikrát jste se zmiňoval o tom, že základní
studium judaismu je v Británii povinnou součástí
výuky na základních školách. Jak to vypadá?

Náboženství nepatří bohužel k hlavním předmětům, takže se mu
pochopitelně nevěnuje tolik vyučovacího času jako třeba matema-
tice nebo chemii. Na druhou stranu je třeba říct, že je užitečné, že
se ve výuce náboženství v Británii respektuje nutnost vyváženého
pohledu a nevyučuje se tedy pouze křesťanství, jakožto převažující
náboženství, ale učí se i o těch ostatních. Na základních školách se
judaismu věnuje vedle křesťanství nejvíce pozornosti. 

Jako rabín působíte v několika kongregacích.
Ano, zejména již asi sedm let navštěvuji pravidelně synagogu

v Bradfordu, kde je třetí nejstarší reformní kongregace v Británii.
Naprostým unikátem je fakt, že v Bradfordu vznikla reformní
komunita dříve než ortodoxní. Bohužel už tam dnes moc Židů
nezbývá, komunitu tvoří hlavně starší lidé, nejsou tam žádné děti
ani mladí lidé, takže vyhlídky do budoucna jsou velmi špatné. Jez-
dím tam jednou za měsíc, a to je dnes vlastně už jediná příležitost,
kdy se tam konají bohoslužby. 

Řekl jste, že synagoga v Bradfordu je reformní. Jste
tedy rabínem reformním? Nebo liberálním? 

Aha, chápu. Osobně, když se mně lidé ptají, jaký Žid jsem, říkám
nejraději pluralistický. Sloužil jsem za svou rabínskou kariéru jak
v reformních, tak v liberálních obcích. 

Ptám se pochopitelně proto, že tyto pojmy nejsou
obecně příliš jasné a je v nich trochu zmatek, navíc
jsou rozdíly mezi Evropou a USA. Myslíte, že byste to
mohl velmi zjednodušeně, v několika větách, objasnit? 

Tak tedy za prvé, v Americe se obecně používá spíše jen pojem
reformní. Na evropském kontinentu býval liberální judaismus kon-
zervativnější než reformní. V Británii měla reforma tendenci být
konzervativnější než liberálové. Ale to už také tak úplně neplatí.
Liberálové vzešli z hodně radikálních základů a časem se zase více

přiklonili k tradici, alespoň pokud se podíváme na jejich liturgii,
zatímco reforma bývala konzervativnější a časem se poněkud zra-
dikalizovala. Takže dnes je situace taková, že většina britských
rabínů, až na výjimky, může sloužit jak v liberálních, tak v reform-
ních kongregacích. Ostatně všichni studují na jedné škole, na Leo
Baeck College. 

Mají tyto dva směry nějaké oficiální, oddělené
struktury?

Ano, existuje unie Reformní synagogy Velké Británie (RSGB),
která má své Rabínské shromáždění. A existuje Unie liberálního
judaismu (dříve to bývala Unie progresivních liberálních synagog),
která má svou Rabínskou konferenci. Ty dvě rabínské instituce
někdy spolupracují, bohužel ne dost často. A někteří rabíni jsou
členy obou. Mnozí by rádi viděli jen jednu společnou organizaci
pro progresivní judaismus, už se uskutečnilo i několik pokusů
o sjednocení, ale zatím bezúspěšně. 

Progresivní je rozhodně termín, který zahrnuje jak
reformní, tak liberální judaismus. Zeptám se tedy –
jaká je pozice progresivního judaismu v Británii? 

Kdybych to měl vyjádřit v číslech, řekl bych že asi tři čtvrtiny
britských Židů se hlásí k ortodoxii, 25 nebo možná 30 procent
k progresivnímu směru. Rozhodně tím ale nechci říct, že tři čtvrti-
ny britských Židů jsou ortodoxní se vším všudy. 

Jak vidíte situaci v České republice?
Snad nikde na světě neexistují bohužel dobré vztahy mezi orto-

doxií a progresivními směry. Já osobně jsem z toho velmi nešťast-
ný. Nicméně jinak se situace v Čechách a v Británii v mnohém
liší. V kontinentální Evropě obecně je například tradicí, že stát
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rozhovor

platí rabíny, tak jako jiné duchovní. Z toho
pak může samozřejmě pramenit boj o to,
který judaismus bude pro stát tím oficiál-
ním. Ale v Británii jsou kongregace zcela
nezávislé, rabíny si platí samy, z člen-
ských příspěvků a darů. Ostatně to platí
i u jiných náboženství, kromě oficiální
anglikánské církve. 

Co se týče vystupování vůči veřejnosti,
máme tzv. Radu zástupců britských Židů,
v níž jsou zastoupeny i progresivní komu-
nity. Existuje i instituce vrchního rabína,
který někdy budí dojem, jakoby mluvil za
všechny britské Židy. Ale obecně i tiskové
agentury a média většinou chápou, že věc
je složitější a obracejí se i na zástupce pro-
gresivní části židovstva. 

Vím, že Vy sám pocházíte
z ortodoxního prostředí, často
vzpomínáte, že jste navštěvoval
velmi ortodoxní školu. Jak se
z žáka ortodoxní školy stane
reformní rabín?

Vždycky říkám, že jsem se stal reform-
ním v okamžiku, kdy mi v ortodoxní syna-
goze, hned po skončení Jom kipur, někdo
ukradl deštník. To je samozřejmě jen vtip.
Faktem je, že ačkoliv jsem chodil pravidel-
ně do ortodoxní synagogy, cítil jsem, jako
by mi tam něco chybělo. Ale nedokázal
jsem to přesně definovat. Moje zkušenost
z ortodoxní školy, kterou jsem navštěvoval
ve velmi citlivém dětském věku, je něco,
co bych si býval rád odpustil. Na jednu
stranu mi vštípila lásku k judaismu, ale ne
k takovému, jaký se tam prosazoval a prak-
tikoval. A tak jsem hledal něco soucitnější-
ho, otevřenějšího… A to jsem našel, když
jsem se poprvé zúčastnil progresivní boho-
služby. To byl úžasný pocit. 

To jste se tam vypravil sám od
sebe? Kolik Vám bylo?

Ano, prostě jsem se sebral a šel. Bylo mi
asi šestnáct. A já si tam připadal jako
v nebi. Když jsem pak byl poprvé v Izrae-

li, setkal jsem se na jedné straně s ultraor-
todoxií, již většina Izraelců zrovna nadšeně
nepřijímala, a na straně druhé s naprosto
sekularizovanými Izraelci. A já jsem byl
prostě přesvědčen, že musí existovat něja-
ká střední cesta. A měl jsem dojem, že
progresivní judaismus potřebuje posily –
a tak jsem se rozhodl stát rabínem. Pevně
věřím, že progresivní judaismus má
v židovském světě své místo a že je mnoho
lidí, kteří k této formě vnitřně či teoreticky
inklinují, ale z různých důvodů se k ní
nehlásí formálně. 

Hodně se angažujete
v mezináboženském dialogu.

To je něco, co velmi prožívám. Někdy si
po těch dlouhých letech, co už se tím zabý-
vám, říkám, jestli to někam vede, jestli
jsou dnes lidé v tomto ohledu lepší, vzdě-
lanější, tolerantnější. Někdy má člověk
dobrý pocit, jindy si říká, že nás ještě čeká
hodně dlouhá cesta. Ale jsem si jistý, že to
je cesta kupředu a že je potřeba po ní
pokračovat. 

Pokud jde specificky o dialog mezi
křesťany a Židy, zdá se někdy, že
je to spíše jednostranná
záležitost, že se angažují
křesťané, zatímco Židé tu potřebu
moc nemají. 

Já se setkávám u Židů s velmi dobrým
ohlasem. I když je třeba říct, že se to týká
hlavně, i když ne pouze, progresivních
Židů, u ortodoxních takový zájem většinou
není. Někteří ortodoxní mají vysloveně
teologické výhrady, na druhou stranu je
mají i někteří křesťané. To, že v různých
křesťansko-židovských organizacích naj-
dete víc křesťanů než Židů, je naprosto
pochopitelné – křesťanů je v Anglii i jinde
v Evropě zkrátka víc než Židů, a to se
odráží i v jejich početním zastoupení
v podobných spolcích. 

Častou námitkou je, že mnoho
křesťanů cítí potřebu seznamovat
se s judaismem proto, že z něj
vzešlo jejich vlastní náboženství,
hledají tu své vlastní kořeny. Ale
jakou motivaci mají Židé?

No, to je samozřejmě problém. Mnoho
Židů se o křesťanství skutečně nezajímá
a nevidí důvod, proč by měli. Navíc se
často domnívají, že už o křesťanství všech-
no vědí, což pochopitelně není pravda. Ale
je fakt, že křesťané by se asi měli snažit

víc. Neboť vše, co bylo v minulosti na
Židech ve jménu křesťanství napácháno,
pramenilo z neznalosti a předsudků.
Neznamená to však, že by se Židé stejně
tak neměli učit o křesťanství, islámu a dal-
ších náboženstvích. Alespoň základní zna-
lost pomáhá eliminovat předsudky, a to je
koneckonců hlavní.

S tím trochu souvisí moje
poslední otázka. Tento rozhovor
vyjde v měsíci Adar, kdy budeme
slavit Purim. A co si vlastně
připomínáme? Židé žili
v diaspoře, mezi lidmi jiné víry
a kultury, kteří Židy nenáviděli
a snažili se je vyhladit. Když se
jim to nepovedlo, naopak Židé
povraždí je a my to dodnes velmi
radostně slavíme. Předpokládám,
že Vám osobně takový pohled na
věc moc nevyhovuje. Co pro Vás
znamená Purim?

Purim, stejně tak jako Chanuku, lze chá-
pat jako oslavu politicko-vojenského vítěz-
ství. Ale již rabíni v ranných dobách se
snažili chápat tyto svátky duchovněji. A já
se domnívám, že Purim se týká něčeho, co
je pro nás i dnes velmi podstatné, a sice
soužití různých etnik, náboženství či men-
šin ve vzájemném souladu a míru. Vždyť
Haman poukazuje na to, že „mezi námi
žije národ, který má jiné zvyky…,“ jejich
jídlo jinak voní, jinak se oblékají, slaví
v sobotu místo v neděli a tak dále a tak
dále. A chápe to jako nevýhodu, nikoliv
obohacení. Židovská tradice také říká, že
Hamanovi potomci později konvertovali
k židovství. Takže i něco, co je zcela špat-
né, se může časem obrátit v dobré. A o tom
je myslím Purim. Určitě ne o pomstě,
odvetě a boji. Tyto aspekty bychom nemě-
li zdůrazňovat. Purimový příběh je třeba
vidět na jednu stranu jako příběh, vlastně
parodii, na druhou stranu je třeba chápat,
že je tu i závažné poselství, týkající se anti-
semitismu anebo rasismu, obecně vzato.
A my si musíme dávat pozor, aby naše spo-
lečnost byla soucitnější, aby si lidé více
pomáhali a starali se o druhé. Je jedno, v co
člověk věří, to je jen jeho věc, ale všichni
by měli mít svobodu slova a vyznání. A to
je potřeba zdůrazňovat, zejména mladým
lidem, aby každá příští generace byla lepší
než ty předchozí. 

◗ Ptala se Kateřina Weberová

◗ Foto: Kateřina Weberová a Michal Spevák 
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polemika

březen 2004

Přiznám se, že jsem váhal s tím, zda na
článek Michala Speváka „Dopis od
vrchnosti, aneb Práskání bičem“ vůbec

reagovat. Sice se mne v některých bodech
dotýká, ale vím, že je někdy lepší se nad věc
povznést a nechat ji vyšumět. Autorův záměr,
ať už je jakýkoli, pak zcela ztroskotá. Po kon-
zultaci s oním zlovolným Prezidiem jsem se
ale přece jen rozhodl ozvat se. Ne, necítím se
být ani potrefeným, ani husou, považuji však
za nutné některé věci uvést na pravou míru.
Takže nejdříve věcně:

Článek o rabínu Poskočilovi lze skutečně
brát s humorem, a to i přes diskutabilní foto-
grafii, která jej doprovázela. Prezidium svým
usnesením nechtělo nijak zpochybnit zásluhy
Židovské obce v Děčíně a jejího předsedy na
společenském životě města a regionu. Článek
– možná omylem – otevřel daleko širší téma,
které je aktuální nejen v Děčíně: nakolik jsou
respektována i ta minimální pravidla pro člen-
ství v Židovských obcích, která FŽO přijala.
A vůbec nejde o to, zda je někdo „bělostně
čistý, zašpiněný či umouněný“. I ten nejhorší
špindíra může být přínosem. Jde však o to,
zda členem není někdo, kdo je onou „čistotou
či nečistotou“ – pokud již máme zůstávat
u takhle hloupého příkladu – jen fascinován. 

Je jasné, že ani tato polemika na stránkách
Maskilu nevyřeší onu kardinální otázku „Mi
Jehudi?“ (kdo je Žid?). Názory rabínů se
budou vždy různit. Federace však jasně
deklarovala ve svém Statutu, že umožňuje
podíl na životě Židovských obcí všem těm,
kteří splňují podmínky izraelského práva
návratu. To bylo konsensuálně shledáno jako
minimum k tomu, aby obec ještě mohla nést
přídomek „Židovská“. A vůbec nešlo o to,
zda se bude v rámci FŽO praktikovat ten
který náboženský směr. Halacha je uznávána
všemi stejně, liší se jen její aplikace a – hlav-
ně – způsob a délka procesu konverze a její
uznávání. Článek však vyvolal obavu, že pro-
blém by mohl být právě v onom dodržování
sjednaných pravidel. Je však docela možné,
že žádný problém neexistuje a že je vše
v pořádku. Prezidium se však rozhodlo toto
ověřit, a to nejen v Děčíně. Nejde proto
vůbec o žádné „bu – bu – bu“, výhrůžky ani
o bič. Chceme zkrátka vědět, jak obce postu-
pují, což je informace důležitá nejen z hledis-
ka statistiky a demografie, ale i dalšího „stra-
tegického plánování“. 

„Naše federace“ nikdy nebyla představite-
lem národnostní menšiny. K této roli se nepři-
hlásila ani začátkem devadesátých let, ani
v době nedávné, respektujíc tak většinový
názor svých členů. Potvrdily to ostatně
i výsledky posledního sčítání lidu. Nemůže
se proto k takovémuto postavení „vrátit“. Je
však zajímavé, že obdobný návrh zazněl i ze
strany rabinátu. Takovýto krok by vyžadoval
novou registraci obcí ve formě občanských
sdružení a de facto „vyklizení pole“ ve pro-
spěch „Židovských náboženských obcí“,
jejichž právní kontinuita by jim zaručila mj.
i status quo v majetkových vztazích. I takové
řešení je ovšem možné. 

Souhlasím s tím, že diskuse, probíhající
v poslední době na půdě Židovské obce
v Praze jsou „únavné, neplodné a mnohdy
trapné“, sám bych použil i jiná epiteta. Chce-
me však tón takovýchto diskusí zavést i na
půdě Federace? Myslím si, že to je to posled-
ní, co by nám ještě scházelo. Vůbec se nebrá-
ním polemice, pokud bude věcně správná
a bude přinášet řešení. To se však v případě
„práskacího“ článku evidentně nestalo.
V emocionálním zápalu obrany své obce si
vzal autor pouze na mušku Prezidium, potaž-
mo jeho členy.

A proto teď něco osobního: 

Jediným „placeným funkcionářem“ v Pre-
zidiu jsem já. Myslím, že o „činnost obcí,
o jejich koordinaci a jednotnou reprezenta-
ci…“ jsem se za těch uplynulých více jak
deset let staral poměrně intenzivně. Výsled-
kem bylo mimo jiné i obnovení Židovské
obce v Děčíně a – hlavně – navrácení její
synagogy. A snad i moje přímluva za Maskil
při dotačním řízení Rady pro národnosti
nebyla zanedbatelná. Aniž bych si dělal náro-
ky na metál za zásluhy, mrzí mne, že se na
tohle najednou jaksi pozapomnělo. Pokud se
nám totiž něco podařilo, bylo to jménem oné
pochybné Federace a jménem jejího vykutá-
leného Prezidia.

A trochu malicherností:
Nemyslím si, že by styl zápisů – ať už

z Prezidia či z jiných zasedání – byl byrokra-
tický. K jeho spoluautorství se plně hlásím
a tvrdím, že plní jen svou funkci, tedy zázna-
mu jednání a jeho závěrů. Tam asi není příliš
prostoru pro poezii. A také se hlásím k tomu,
že jsem spolupachatelem vysokoškolského
titulu Vladimíra Poskočila. Ale není on tak
trochu tím inženýrem „lidských duší“? Kaž-
dopádně se domnívám, že je to prohřešek
jistě menší, než prezidium či federace s malý-
mi začátečními písmeny. Nebo jde snad
o záměrný výraz opovržení „vrchností“? Pak
je to ovšem jen za cenu dalšího ignorování
stanovených pravidel, tentokrát gramatic-
kých. A ta ctí i Federace strojvůdců.

K lidovému rčení, vysvětlujícímu titulek
(pro ty méně chápavé „laskavé čtenáře“)
nezbývá než dodat, že té koprofilie už bylo
v poslední době dost.

◗ Tomáš Kraus

6

TU MÁŠ ČERTE KROPÁČ
aneb Federaci si rozvracet nedáme

➤

Michal Spevák v inkriminovaném příspěvku staví vedle sebe věci a události, které spolu
nesouvisejí, míchá, jak se říká, jablka s jiným ovocem, v něčem se mýlí, v něčem se láme

do dveří, které jsou již dávno poměrně široce otevřené. Sám jsem se k tématům zde otevíraným
v minulosti několikrát vyjadřoval, shodou okolností naposledy právě v minulém čísle Maskilu
a právě na podnět autora. 

Záležitost s „rabínem“ Poskočilem je nepříliš podstatná. Ale když už byla zmíněna, tak si
dovolím vysvětlit, proč se „pletl bič“. Nesporně každý jednotlivec má právo se chovat v sou-
kromí dle toho, co on považuje za správné vůči (jakémukoliv) náboženství a jeho symbolům.
Něco maličko jiného je, uveřejní-li se ve veřejně dostupných médiích fotografie, jak před sym-
bolem Davidovy hvězdy muž v jarmulce (V. Poskočil) rozsypává lopatičkou z kyblíčku popel
zemřelého po trávníku. V tom okamžiku musím očekávat reakci těch (i nezbožných), kteří vědí,
že právě toto je naprostým popřením židovského ritu. A co hůře, vysílám tím falešný signál
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Vpátek 16. ledna byla v Národní knihovně v pražském Kle-
mentinu zahájena výstava o historii The American Jewish

Joint Distribution Committee v Československu, která trvala
až do konce ledna.

„Už plných devadesát let rozvíjí JOINT – dobročinná organizace
založená v USA – svoji činnost i v českých zemích a na Slovensku.
Od konce 1. světové války dodnes poskytuje JOINT významnou
humanitární pomoc českým a slovenským Židům i příslušníkům
většinové společnosti na území Československa, ve které žijí.“
Těmito slovy začíná své prohlášení u příležitosti vernisáže výstavy
pan Steven Schwager, výkonný zástupce ředitele JOINTu a připo-
míná dále, že k hlavním úkolům JOINTu patří provozování či pod-
pora zařízení poskytujících nouzové ubytování a stravování, sirot-
činců, domovů seniorů, všestranná pomoc uprchlíkům, vzdělávací
činnost a úsilí směřující k obnově náboženského života.

Snad všichni, kteří se na vernisáži sešli, znají činnost JOINTu
velmi dobře, neboť jak si povšiml i pan Yechiel Bar-Chaim,
zástupce JOINTu u nás, jednalo se většinou o lidi, kteří se aktivně
účastní života v obcích a jiných židovských organizacích.

Doufejme tedy, že výstavu zaregistrovala i širší veřejnost, která
zejména by měla být o činnosti a historii JOINTu v Českosloven-
sku informována. Vždyť, jak poznamenal filmový dokumentarista
Martin Šmok, který se významně podílel na přípravě materiálů pro
výstavu, v našich knihovnách dodnes najdete pod heslem Žid
i celou řadu knih zejména z 50. let, v nichž je JOINT líčen jako
organizace skrývající především síť Československu a socialismu
nepřátelských špiónů. - kwe -
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vůči většině, která neví a pomyslí si: jak pietní a dojemné. Paní Helen-
ka už shlédá na nás z obláčku, jí to za zlé nemějme. My ostatní jsme
ale stále zde a neměli bychom ztrácet soudnost, před objektivy kamer
dvojnásob ne. A pokud se nehodlám takovým novinářským „nesmys-
lem“ zabývat, není to sice zločin, ale, řečeno s Talleyrandem, něco
mnohem horšího, je to chyba! A o ní se na Prezidiu FŽO debatovalo.

Jádro článku M. Speváka je v něčem podstatnějším, co hýbe našimi
obcemi již řadu let, tedy v otázce členství. Autor má naprosto pravdu,
že reprezentativní anketa (která nebyla z nejlacinějších) demonstrova-
la většinový názor respondentů pro posun k méně rigidním pravidlům
přijímání do obcí. Několikaletá diskuse vyústila v přijetí zatím posled-
ní verze Statutu FŽO z prosince 2002. Statut byl přijat nikoliv jako sta-
tistické vyhodnocení ankety, ale jako výsledek hlasování dospělých,
svéprávných a legálně zvolených delegátů, i z Děčína. Při všech
výhradách z pozic radikálnějších (liberálnějších) názorů, do této naší
místní „ústavy“ byla poprvé zakomponovaná docela podstatná změna.
Obcím je nadále dáno na vůli, zda jako řádné členy budou napříště při-
jímat i tzv. „tatínkovce“ (nikoliv už ale „dědečkovce“ atd.). Záleží to
pouze na jejich vnitřních, svobodně a demokraticky přijatých stano-
vách. Proč tedy ironicky hovořit o „bělostných“, „zašpiněných“,
„umouněných“…? Být některým z nich, cítil bych se docela dotčený
i tou nadsázkou. Je-li v evidenci členů vše košer, čím mne apriori uráží
případná kontrola legitimního revizního orgánu, s kterou notabene
musím nejdříve souhlasit, jinak se neuskuteční – to opravdu není vztah
vrchnosti a poddaného. Pokud ale z principu odmítnu demokraticky
přijatá pravidla, protože je chápu jako přílišnou svěrací kazajku, mohu
ten krunýř svléknout. A rázem jsem bez „brzdy rozvoje“. A mohu se
odít třeba do kroje národnostní menšiny. Ovšem musím potom akcep-
tovat i poněkud jiné okrajové podmínky a zdroje. Názory M. Speváka
na vzájemné vztahy obcí a RFŽO jsou mírně popletené. Rada není
nadřazena reprezentaci kterékoliv obce, Prezidium není kuratela,
čtěme Statut FŽO. Každý z těchto orgánů má svůj mandát a roli a vzá-
jemnou interakci. Jestliže však M. Spevák říká – a ta slova by se měla
tesat do kamene pro výstrahu – „jakmile přijedou zástupci…na jedná-
ní rady…jsou jako vyměnění…nemají kuráž, nedokáží argumentovat,
rozmělňují témata,…upadají do letargie…“, pak střílí do vlastní bran-
ky. Proč není dlouho vídán vrchní rabín v Děčíně je spíše otázka pro
něj (byl zván?), ale nejméně od poloviny minulého roku se pohybuje
v ČR rabín Hoffberg v postavení libera (čti volného hráče, abych
nebyl nařčen, že ho označuji za liberálního). Nabídl Děčín panu rabí-
novi dlouhodobý (byť třeba i časově omezený) kontrakt? Určitě by, jak
jej znám, žádným bičem nepráskal. A administrativní servis by Prezi-
dium zcela jistě zajistilo, tak jako doposud. Hostující rabíni by nemu-
seli nadále přijíždět nárazově, mezery v náboženských znalostech by
mohly být zacelovány systematicky. 

Netuším, jak „nedořešený Statut“ souvisí s akcí (určitě velice zásluž-
nou) „Je Chanuka vaším svátkem?“ Kolik návštěvníků požádalo
k tomuto okamžiku o „vstřebání“ dejme tomu do „liberální“ děčínské
obce? Kdo jim brání? Současný Statut určitě ne. Roš Chodeš je vskut-
ku periodikum především svého vydavatele. Ale vždyť dnes už větší
část obcí (včetně děčínské) vydává nějaké své médium a to je dobře.
Nikdo nepopírá záslužnou činnost kohokoliv na poli náboženském,
kulturním, sportovním… Možná by se mělo více chválit, to určitě potě-
ší. Děčín ale, při vší úctě, není středobodem všední agendy Prezidia. 

A úplné postscriptum. Za nesprávně uvedený titul „ing.“ Poskočila
jsem navrhl na prezidiu výtku ověřovateli zápisu. Se stejným zdůvod-
něním jako shora, nebyl to zločin, byla to chyba!

◗ Petr Weber
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Míša Vidláková se dostavila ve svetru, který pochází z poválečné pomoci JOINTu
navrátilcům z koncentračních táborů, a překvapila tím i Yechiela Bar-Chaima

Někteří se hned po slavnostním přípitku pustili do důkladné prohlídky výstavy



VDobříši je židovská náboženská obec doložena od polovi-
ny 17. století do nacistické okupace. Na počátku 18. sto-
letí ve městě bydlelo 6 až 7 židovských rodin, v první

polovině 19. století 26 židovských rodin, roku 1880 – 180 Židů,
roku 1900 – 243 Židů a roku 1930 – 88 Židů. Ghetto zde nebylo,
židovské domy byly rozptýleny po celém městě mezi domy křes-
ťanů. Z Dobříše pochází představitel česko-židovského hnutí
a redaktor Kalendáře česko-židovského Karel Fischer (1860–1907
Praha).

Synagoga na západním okraji hlavního náměstí vznikla v letech
1903–1904 přestavbou obytného domu v novorománském slohu
podle plánů architekta Aloise Richtera z Prahy jako náhrada za
starší synagogu z roku 1777 stojící za severozápadní stranou
náměstí; tato stará synagoga byla přestavěna po požáru roku 1807
a kolem roku 1960 byla zbořena. Nová synagoga byla orientována
k severu, což je v České republice výjimka. Bohoslužebným úče-
lům sloužila do druhé světové války, během ní byla využita jako
skladiště obilí, v 50. letech 20. století byla přestavěna na dodnes
využívaný kulturní dům (tehdy byla odstraněna věž, zazděna okna
a hlavní modlitební sál byl rozdělen stropem na dvě podlaží). 

Hřbitov v Azalkové ulici, 1,5 km severně od náměstí, na návrší
Větrník nad sídlištěm, byl založen nejpozději v první polovině 17.
století. V letech 1781 a 1863 byl rozšiřován. Na ploše 2556 metrů
čtverečních je dochováno cca 250 náhrobků, nejstarší z roku 1650.
V průběhu druhé světové války byla část novodobých náhrobků
odvezena, po roce 1985 byla plocha hřbitova zmenšena a na části
hřbitova bez náhrobků bylo vybudováno sportovní hřiště. Roku
1885 zde byl pohřben rabín z Druhlic Jakob Neu, který zemřel ve
věku 104 let.

V Příbrami Židé bydleli od 13. století, zřejmě v nevelkém
počtu, ve středověku se jedna z ulic nazývala Židovská; v polovi-
ně 16. století Židé byli z města vypovězeni a znovu se do Příbra-
mi mohli stěhovat po polovině 19. století. Roku 1880 v Příbrami
žilo 332 Židů, roku 1900 – 415 Židů a roku 1930 – 235 Židů.
Narodil se tu česko-židovský činitel, filosof a publicista Jindřich
Kohn (1874–1935 Praha). Synagoga na rohu Pivovarské ulice
vznikla v letech 1874–1875 přestavbou staršího hostince U bílého
anděla v maurském slohu, zbořena byla roku 1969, volné pro-
stranství je v současnosti využíváno jako tržiště.

Hřbitov, který se
nachází 500 metrů
severovýchodně od
města, u silnice do
Občova, byl zalo-
žen roku 1879. Na
ploše 3283 metrů
čtverečních je do-
chováno kolem 150
náhrobků od doby
založení hřbitova
a rekonstruovaná
obřadní síň.

V malé obci Ka-
menná nikdy nebydlelo mnoho Židů. K bohoslužbám se scházeli
v modlitebně v jednom z domů u rybníčka. Pět set metrů severně
od obce, na svahu na kraji lesa nedaleko modře značené turistické
stezky, se nachází židovský hřbitov, který byl založen snad ve
druhé polovině 17. století. Na jeho ploše je dochováno kolem 200
náhrobků od roku 1760 do 30. let 20. století.

Sídlem jedné z nejvýznamnějších židovských náboženských
obcí v Čechách byla Březnice. Židovské osídlení v tomto městě je
doloženo od druhé poloviny 15. století, židovská náboženská obec
založená kolem roku 1500 zanikla v důsledku nacistické okupace.
V polovině 17. století v Březnici žilo 17 židovských rodin, od
počátku 18. století více než 25 židovských rodin, roku 1880 – 154
Židů, později jejich počet klesal: roku 1900 – 118 Židů a roku
1930 – 30 Židů. Od roku 1720 do poloviny 19. století v Březnici
sídlil krajský rabín. Pochází odtud významný pražský obchodník
a finančník a jeden z prvních Židů povýšený do šlechtického stavu
Joachim von Popper (1721–1795 Praha).

Ghetto zvané Lokšany, za severní stranou náměstí, bylo založe-
no v letech 1726–1747. Domy jsou soustředěny kolem dvou men-
ších náměstí, s hlavním náměstím bylo původně spojeno zvláštní
branou (zbořena ve 20. století). Jedná se o unikátní urbanistický
celek, v němž většina z původních 24 klasicistních domů, posta-
vených po požáru roku 1811, je dochována (zbořeny 2 domy).
Některé z nich jsou památkově chráněny včetně největšího z nich,
tzv. Popperova paláce s vnitřním nádvořím.

březen 20048

➤

Kulturní dům v Dobříši – přestavěná bývalá synagoga

Zachované březnické ghetto je skutečným unikátem

ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY NA PŘÍBRAMSKU
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Synagoga v centru bývalého ghetta byla
postavena roku 1725, po požáru roku 1821
byla zásadním způsobem v klasicistním
stylu přestavěna. Další etapa oprav probě-
hla v poslední čtvrtině 19. století a v době
kolem roku 1910 – tehdy byly provedeny
úpravy interiéru včetně dekorativní
výmalby. Bohoslužebným účelům sloužila
do 30. let 20. století, po druhé světové
válce byla dlouhá léta využívána jako
skladiště. Od poloviny 90. let 20. století je
rekonstruována a bude využita jako regio-
nální židovské muzeum. V jedné části
budovy se nachází klenutá modlitebna
s galerií, ve druhé v patře bývala škola
a v přízemí byt šamese.

Hřbitov se nachází 1,5 km severně od
náměstí, východně od silnice do Předního
Poříčí. Založen byl před rokem 1617, roku
1855 byl rozšířen. Na ploše 2384 metrů
čtverečních je dochováno kolem 200 ná-
hrobků od konce 17. století do druhé svě-
tové války. Jedná se o velmi cenný hřbitov
s řadou renesančních a barokních náhrob-
ků a opravenou novogotickou obřadní síní.
Je tu pohřben primas českého židovstva
Wolf Popper. 

V Mirovicích Židé bydleli od druhé
poloviny 16. století do nacistické okupace
v nepříliš velkém počtu: roku 1721 – 12
židovských rodin, od poloviny 18. do
poloviny 19. století 5 až 9 židovských
rodin, roku 1890 – 50 Židů, roku 1910 –
44 Židů a roku 1930 – 34 Židů.

Židovský sídelní okrsek na východní
straně dnešní Nádražní ulice se v první
polovině 19. století skládal z 5 domů,
z nichž většina je zbořena nebo radikálně
přestavěna. Rabínský dům se školní třídou
byl zbořen po roce 1950. 

Synagoga v Nádražní ulici čp. 141 – 142
byla postavena koncem 18. století jako
náhrada za starší modlitebnu z počátku 18.
století; bohoslužebným účelům sloužila
do druhé světové války. Po roce 1972 byla
radikálně přestavěna na rodinnou vilku,
která je dodnes obydlena.

Hřbitov se nachází 1 km severně od
městečka, ve svahu nad říčkou Skalicí.
Založen byl před rokem 1724, rozšířen
roku 1731 a v polovině 19. století. Na
ploše 4139 metrů čtverečních je dochová-
no více než 200 náhrobků od roku 1764 do
roku 1965. Márnice z 19. století byla ve
druhé polovině 90. let 20. století opravena. 

V Zalužanech je židovské osídlení
doloženo v písemných pramenech od
poloviny 17. století, roku 1880 v obci žilo

57 Židů, roku 1900 – 26 Židů a roku 1930
– 4 Židé.

Synagoga je situována ve dvoře domu
stojícího na jihovýchodním okraji návsi.
Postavena byla v první polovině 19. stole-
tí, bohoslužebným účelům sloužila do
počátku 20. století a od té doby až do sou-
časnosti je využívána jako dílna. Exteriér
budovy zůstal zachován téměř v původní
podobě. 

Hřbitov na severním okraji obce, při sil-
nici do Příbrami, byl založen před rokem
1724. Na ploše 1597 metrů čtverečních je

dochováno kolem 70 náhrobků od roku
1779 do 20. let 20. století. Obřadní síň
i zeď byly kolem roku 1980 zbořeny. 

Další nepočetné židovské osídlení
s modlitebnou (v 19. století v domě čp.
46) je doloženo v Bohosticích od konce
17. století do počátku 20. století. Kromě
modlitebny, která je přestavěna na obytný
dům, se 600 m jihozápadně od obce, na
kraji lesa, nachází židovský hřbitov. Zalo-
žen byl nejpozději v první polovině 18.
století. Na ploše 1061 metrů čtverečních je
dochováno přes 100 náhrobků od roku
1747 do 30. let 20. století. Márnice v seve-
rovýchodním rohu hřbitova byla v 90.
letech minulého století opravena. 

V Dražkově se Židé usazovali nejpo-
zději od první poloviny 18. století (6
rodin), v první polovině 19. století tu žilo
20 židovských rodin, poté jejich počet kle-
sal: roku 1870 – 32 Židů.

Synagoga ve východní části obce, v ulici
Do Skrýšova byla postavena roku 1852.
Bohoslužby se v ní konaly do roku 1932,
roku 1940 byla prodána obci Dražkov,
roku 1954 přestavěna na obecní úřad

a zdravotní středisko. Obecní úřad v ní
sídlí dodnes.

Hřbitov 2 km jihozápadně od obce, na
okraji lesa na vrchu Radobylka, jižně od
silnice Kamýk nad Vltavou – Radov, byl
založen nejpozději ve druhé polovině 17.
století (údajně roku 1680). Na ploše 2809
metrů čtverečních je dochováno cca 300
náhrobků z let 1681–1936. Řada barok-
ních žulových náhrobků je zdobena sym-
boly nebo rostlinnými ornamenty.
V rekonstruované tahaře zůstal kamenný
obřadní stůl. 

V Čelině žili Židé, také v nevelkém
počtu, od první čtvrtiny 18. století do
počátku 20. století.

Židovský sídelní okrsek se nachází 150
metrů severozápadně od zámku; před
polovinou 19. století se skládal ze 6 sou-
sedících dřevěných domů, které byly
později nahrazeny novějšími zděnými a ty
jsou dodnes v přestavbách dochovány.

Synagoga na okraji židovského sídelní-
ho okrsku byla postavena v 19. století.
Bohoslužebným účelům sloužila snad do
přelomu 19. a 20. století, roku 1901 vyho-
řela, později byla přestavěna na dodnes
obývaný obytný domek, jehož vnější
podoba nijak nepřipomíná původní účel
stavby.

Hřbitov na svahu u lesa, 500 metrů jiho-
západně od obce, byl založen v 18. století.
Na ploše 737 metrů čtverečních je docho-
váno 30 náhrobků, nejstarší z roku 1803,
nejmladší z roku 1918. Z márnice i ohradí
zdi zbyly jen malé zbytky zdiva. 

◗ Blanka Rozkošná

◗ Foto: archiv autorky 

➤

Dražkovský hřbitov leží na okraji lesa
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Židovská obec Brno

Tfi. Kpt. Jaro‰e 3, 602 00 Brno
Tel.: 545 244 710, Fax: 545 213 803
E-mail: zob@zob.cz, web: www.zob.cz

Pravidelné bohoslužby se konají v syna-
goze Skořepka 13 každý pátek večer od 16
hod. a v sobotu ráno od 9.30 hod. V pátek
v 18 hod. také ve spol. místnosti ŽOB.

Purim pro velké
V sobotu 6. března budeme společně

oslavovat svátek Purim. Od 18 hod. ve
společenské místnosti proběhne slavnostní
předčítání „Megilat Ester“. Po něm bude
následovat bujaré veselí s hudebním
doprovodem, občerstvením a samozřejmě
s tradičním vínem, které zajistí, abychom
nerozeznali Mordechaje od Hamana. Pro
všechny zúčastněné, kteří se dostaví
v masce a převleku, bude uspořádána tom-
bola. Vstupenky v jednotné ceně 50 Kč 
si můžete zakoupit na pokladně ŽOB od 
3. února 2004.

Purim pro děti
V neděli 7. března 2004 v 15 hod. se

bude konat purimové veselí pro děti.
Budeme si hrát a zpívat, a uvítáme, když
všechny děti přijdou v pěkných a veselých
maskách. Ty nejpovedenější dostanou
sladkou cenu. V tom samém čase proběh-
ne „pánská jízda“ v bytě rabína Kollera,
kde se bude pokračovat v bujarém oslavo-
vání. Na obě akce jsou všichni srdečně
zváni. Prosím nesplést si místo konání!

Židovská obec Liberec

Rumjancevova 1362
Liberec 1
tel.: 485 103 340, 482 412 530

Dny otevřených dveří v liberecké
synagoze – středa 3., 17. a 31. března od
13 do 17 hodin

Kavárna pro seniory – středa 10. března
od 14 hodin (kulturní místnost synagogy)

Oslava svátku Purim v neděli 7. března
od 15 hodin (kulturní místnost) 

Otevírací doba na hřbitově: úterý,
čtvrtek a neděle od 14 do 17 hodin

Neděle 8. února byla pro naši obec
významným dnem. Novým čle-

nům a příznivcům, které jsme za
poslední období mezi sebe přijali, jsme
předávali členské průkazy a poté jsme
společně oslavili Tu bi-švat. Milé pře-
kvapení přichystali noví mladí členové.
Přednesli pásmo písní, které k svátku
nastudovali. 

◗ ŽO Děčín

„HACAGA“

V roce 2000 Unie židov-
ské mládeže v Čechách a Unie ži-
dovské mládeže na Slovensku zorganizova-
ly ve spolupráci s Bejt Praha úspěšný pro-
jekt „222“, na který bychom chtěli navázat.
S radostí Vám oznamujeme, že letos se
bude tato akce pod jménem „Hacaga“ opět
konat. Přesný termín ještě není stanoven,
ale počítáme s druhou polovinou října.

Opět zde dostanou šanci talentovaní
mladí lidé židovského původu, kteří se
prezentují v oblasti hudební, divadelní
a taneční, ale i výtvarného umění, fotogra-
fie či prózy a poezie. Díky grantovému
zajištění programu bude tentokrát do urči-
té výše možno hradit účatníkům cestovné
a náklady na ubytování v Praze, výše
úhrady bude ještě předmětem jednání.

Letošní Hacaga bude trvat čtyři dny. Ve
čtvrtek večer se sejdeme na „talent show“,
v pátek budou probíhat přednášky a večer
bude speciální informativní kabalat šabat
spojený se šabatovou večeří, v sobotu
budou mít účastníci volný program a večer
se uskuteční Bejt Café. V neděli proběhne
závěrečný program.

Tímto vyzýváme všechny, kteří by se
chtěli do projektu Hacaga zapojit, ať už
jako účastníci, nebo dobrovolníci, kteří by
nám chtěli pomoci s přípravou, anebo
pokud mají zajímavé návrhy, aby kontak-
tovali Petera Györiho na telefonním čísle:
222 310 199 nebo na e-mailové adrese
office@bejt-praha.cz. Těšíme se na vás.

Žid patří do kavárny,
vlastně do Bejt Café

Březen patří k měsícům, které lidé příliš
nemilují. Venku zuří plískanice, dny

jsou krátké, noci dlouhé a citlivější povahy
lehce propadnou trudnomyslnosti. Teď si
možná pomyslíte, že jako Cimrman na
cestě k severnímu pólu vytáhnu míč a začnu
vás lákat na volej. Ale nezdravý pohyb je,
jak říkal sir Winston Churchil, největším
nepřítelem tělesného zdraví. Zato v kavár-
ně… Ano, slyšíte dobře. 

14. dubna, přesně v 19 hodin, obnoví svůj
provoz legendární Bejt Café a „bruchim
habaim!“ se rozlehne v prostorách Divadla
na Prádle v Besední ulici. A proč zrovna
tam? „Přemýšlel jsem o tom, jak dát naší
kavárně nový rozměr. Divadlo na Prádle je
totiž geniální tím, že jeho součástí je sku-
tečná kavárna a po představení bude vyhra-
zena jen pro nás. A přesně o to mi šlo. Nero-
zejít se hned, jak dozní potlesk, ale strávit
u šálku kávy nebo sklenky vína příjemný
večer s přáteli a s lidmi, které máme rádi,“
vysvětlil ředitel Bejt Praha Peter Gyori.

Hned na prvním letošním diskusním pořa-
du přivítáme vzácné hosty. Přijde mezi nás
herec a bouřlivák Jan Kraus, v doprovodu 
patriarchy Církve československé husitské
ThDr. Jana Schwartze. Jde o velmi zajímavé
osobnosti, ale kromě toho oba patří i k vášni-
vým milovníkům kavárenských zařízení
všeho druhu. Jan Kraus dokonce tvrdí, že pat-
řil k pravidelným štamgastům už od útlého
věku. „Ke kavárnám mám vztah veskrze
pozitivní. Je to zřejmě jedno z nejlepších
míst, které kdy lidé vymysleli. Můj tatínek
mě do kaváren brával od malička a cíleně mě
tak vedl k pozitivním hodnotám. A na pana
Schwartze se těším velice. Jde o velmi zají-
mavého a příjemného člověka,“ svěřil se Jan
Kraus. Jan Schwartz patří k lidem, kteří
občas svými názory i činy nadzvednou někte-
ré svoje spoluvěrce. I když v Třebíči kdysi
sloužil jako farář, seznámil se ve svém sva-
tostánku se Židy z celého světa. Jeho „koste-
lem“ totiž byla někdejší synagoga. „Vyrostl
jsem vlastně na židovském hřbitově v Třebíči
a později jsem sloužil jako farář ve zdejší
bývalé synagoze. Nechtěl jsem, aby lidé
zapomněli, a tak jsem do čelní stěny chrámu
nechal zabudovat menoru a vedle kalich
s Biblí. Zažíval jsem tam pozoruhodné situa-
ce, kdy přicházeli lidé ze zahraničí, chtěli
posedět, zavzpomínat. Byl to velmi srdečný
vztah a často na tyto okamžiky vzpomínám,“
prozradil patriarcha. Kromě diskuse se Jan ➤
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Hakoach

Viktorcup – II. ročník
Zvema Vás všechny na II. ročník Vik-
torcupu – turnaje ve stolním tenisu
a ve sqashi, který se bude v neděli 
21. března 2004 od 10 hodin dopoledne
do 15 hodin ve sportcentru Draháň
v Čimicích. Jde o pokračování turnaje,
který uspořádal sportovní klub Hakoach
v březnu 2003. Pro letošní rok máme
zamluveny všechny stoly i všechny
kurty. Těšíme se na Vás všechny, kteří se
nebojí si zahrát.

Informace o členském shromáždění
sportovního klubu Hakoach
Dne 28. ledna 2004 se konalo členské
shromáždění sportovního klubu Hako-
ach. Předseda ing. František Fendrych
přednesl zprávu o činnosti za uplynulé
období a místopředsedkyně JUDr. Zuza-
na Artnerová zprávu o hospodaření. Pří-
tomní byli také seznámeni s akcemi při-
pravovanými v nejbližší době.

Členské shromáždění odhlasovalo
zvýšení členských příspěvků na 200
korun pro dospělé a 100 korun pro děti
a studující. 

Nový výbor se poprvé sešel dne 4. 2.
2004 a v následujícím dvouletém období
bude pracovat v tomto složení: předseda
– Petr Wellemín, místopředseda – Zuza-
na Artnerová, tajemník – Helena Kovani-
cová, pokladní – Helena Vaňková, členo-

vé – Vladimír Erban, Peter Györi, Erik
Kolan, Karin Kraus, Zoša Vyoralová. 

Volbu výboru předcházela bouřlivá
debata související s platnými stanovami,
respektive právem volby. Nový výbor se
bude tímto problémem na některé z příš-
tích schůzí zabývat.

Podle platných stanov (jejich znění
bylo schváleno na minulém členském
shromáždění) nezaplacení členských
příspěvků dva roky vede k automatické-
mu zrušení členství. Vyzýváme proto
všechny, kteří dosud nezaplatili aby tak
učinili.

Nový výbor bude nejen dále pokračovat
ve stávající činnosti klubu, ale zlepšovat
a rozšiřovat možnosti sportovního vyžití. 

Abychom Vás mohli průběžně informo-
vat, doplňte či opravte svoji emailovou
adresu a potvrďte zda souhlasíte vý-
hradně s elektronickou poštou. Adresa: 
hakoach@volny.cz

Na závěr bychom chtěli upřímně podě-
kovat panu F. Fendrychovi a J. Sterecovi
za obětavou práci v uplynulých obdobích.

◗ Petr Wellemín, předseda Hakoach

Taneční skupina RUT 
vystoupí

v sobotu 20. března (v 16 nebo) 
v 17 hodin 

v Zadní synagoze v Třebíči

Ve středu 28. ledna 2004 zemřel
dlouholetý člen teplické židovské

obce, její kantor a dříve i předseda, 
pan CHAIM KLEIN. 

Čtenářům Maskilu jej jistě netřeba
zvlášť představovat, vždyť již několik
měsíců můžete číst jeho vzpomínky,
které nám laskavě poskytl. 

Pan Klein patřil bezesporu mezi nejvý-
znamnější osobnosti české židovské
komunity, odpovídala tomu i účast na
pohřbu, který se konal 2. února. Do
Teplic se sjeli zástupci snad všech židov-
ských obcí, modlitby vedl vrchní rabín
Karol Sidon a mezi těmi, kteří nesli
rakev, byl i izraelský velvyslanec, Jeho
Excelence Arthur Avnon.

Není třeba mnoha slov. Jen popřejme
hodně síly rodině pana Kleina i teplické
obci. Ztráta je to obrovská. Odešel las-
kavý a činorodý člověk, který si na
tomto světě rozhodně vybudoval dobré
jméno a který tu bude hodně chybět.

- kwe -

Foto: - ms -

Schwartz samozřejmě těší i na dobrou kávu.
„Jsem z Moravy a rád piju víno. Na pivo
nejsem, ale kavárny mám strašně rád. Jsem
přesně ten typ muže, který má tvář ošlehanou
kavárenským ventilátorem,“ usmál se Jan
Schwartz. 

Přátelé, neváhejte! Odložte chmury, nasaď-
te úsměv a vyražte do naší kavárny. Mimo-
chodem – účast v příštích pořadech přislíbila
také herečka a poslankyně Táňa Fischerová.
O kavárnách má taky jasno. „Miluji kavárny.
A víte proč? Žid do kavárny prostě patří,“
vzkazuje všem Táňa Fischerová.

A na závěr jednu starou anekdotu. Jak
jinak, pochází z míst, kde se popíjí káva:

Moric Kosiner přijde do kavárny a volá na
svého přítele Goldsteina: „Honem běž domů,
Isidore. Tvoje Saraleben tě podvádí s tvým
nejlepším přítelem.“ Isidor utíká domů, ale
za necelou půlhodinku se do kavárny vrátí.
Sedne si vedle Morice a praví: „Co to děláš
za hloupé řeči o nejlepším příteli. Toho chla-
pa jsem nikdy před tím neviděl.“

◗ Jiří Hráček, Bejt Praha

Vážení čtenáři,

v tomto čísle Maskila najdete vloženou
anketu, jejímž prostřednictvím bychom se rádi
seznámili s Vašimi názory na časopis. Budeme
Vám velmi vdeční, pokud si najdete chvilku
času na její vyplnění. S výsledky Vás sezná-
míme v některém z příštích čísel a hlavně se je
budeme snažit zohlednit ve své další práci.

◗ Vaše redakce

➤



ESTER A TAJNÁ KOMNATA
Již jsme si vyprávěli o krásné dívce Ester

z Persie. Ale kouzlo příběhů z midraše je
také v tom, že máme vždy možnost najít
v něm ještě další a další příběhy o tomtéž.

Zde je tedy příběh o tom, jak jinak to mohlo
začít s Ester a králem. 

Tento příběh začíná tím, že Mordechaj žije
sám se svou ženou až do chvíle, kdy zemře
jeho teta a zanechá jim tu malé líbezné děv-

čátko, sirotka. Mordechaj a jeho žena si vez-
mou dívenku k sobě a starají se o ni, jako by
to byla jejich vlastní dcera. Dívka Ester roste
do krásy. O jejím půvabu se povídá v celé
zemi. 

V té době vládl v Persii král Achašveroš,
který právě vyhnal svoji ženu Vaští za její
neposlušnost z paláce. Nyní se chystal
znovu oženit. 

Když se strýc Mordechaj doslechl, že si
král hledá novou ženu, velmi se polekal.
Dobře věděl, že není krásnější dívky v zemi,
než je jeho schovanka Ester. Jestli ji král
Achašveroš spatří, nenajde klidu, dokud si ji
nevezme za ženu. 

Mordechaj rychle pospíchal domů. Žena
nechápala jeho obavy. Vždyť by to byla veli-
ká čest, stát se královnou Persie. Ale Morde-
chaj nesdílel její nadšení. Nemyslel si, že by
právě perský král byl vhodným ženichem
pro tak milé děvče, jako je jejich Ester. „Ale
jak tomu chceš zabránit?“ ptala se žena.
Mordechaj prozradil ženě svůj plán a oba se
pustili do jeho přípravy. 

Potom si Mordechaj zavolal Ester k sobě
a řekl jí: „Musím ti říct malé tajemství. Máme
totiž v našem domě jeden tajný pokoj.“
„Tajný pokoj?“ divila se Ester. „Nikdy jsi mi
o tom neřekl.“ Mordechaj ji vzal za ruku
a zašeptal: „Dnes se vše dozvíš. Uvidíš tajnou
komnatu, ve které teď budeš nějaký čas žít. Po
celou tu dobu budeš vídat jen nás dva. Nesmíš
nikam vycházet a s nikým jiným mluvit.
Rozuměla jsi?“ Ester byla celá vyděšená. Nic
zlého přece neprovedla. Proč ji chtějí trestat?
Mordechaj se jí pokoušel vysvětlit své neob-
vyklé počínání. „Nechceme tě potrestat,
Ester, ale ochránit,“ šeptal jí.

Ester stále nechápala, jaké nebezpečí jí
hrozí. „Poslouchej mě, dítě,“ pokračoval
strýc, „jistě dobře víš, jak jsi krásná. O tvé
kráse si povídají v celé zemi. Doslechl jsem
se, že král Achašveroš si hledá novou ženu.
Nařídil vojákům, aby mu přivedli do paláce
ty nejkrásnější dívky. Z nich si vybere svou
budoucí královnu.“

12

DOBŘE UKRYTÉ POKLADY

březen 2004

Koncem roku 2003 vyšla kniha pro malé i větší čtenáře DOBŘE UKRYTÉ POKLADY aneb PŘÍBĚHY
Z MIDRAŠE. Knihu napsala VIDA NEUWIRTHOVÁ (loutkoherečka a autorka pohádek pro děti) a ilustroval

ji Jaroslav Róna (sochař, malíř a grafik, autor sochy Franze Kafky na Starém městě v Praze).V knížce se
dozvíte třeba jak Adam dosáhl až do nebe, jak se Josef naučil za jedinou noc sedmdesát jazyků, jak malý ptá-

ček vyzrál na krále Šalamouna i o tom, jak se žilo ve velrybě. Na ukázku Vám, vzhledem k tomu, že je právě
měsíc Adar, nabízíme vyprávění, které doplňuje klasický purimový příběh o královně Ester.
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„Ach, nebylo by krásné, být královnou
celé Persie?“ zasnila se Ester. „Ne, nebylo,“
odpověděl Mordechaj. „Co je na tom tak
krásného?“ ptal se jí strýc. „Myslíš na drahé
šaty a krásné šperky? Myslíš na to, jak se ti
všichni klaní a za svůj slib věrnosti očekáva-
jí tvou přízeň? Ale být královnou znamená
také stát se ženou krutého krále! Jeden den
žít v bezpečí a ten druhý upadnout v nemi-
lost.“ Když Mordechaj viděl, že Ester nepře-
svědčil, snažil se jí připomenout osud králo-
vy ženy Vaští. Ta byla přece nedávno vyhná-
na z paláce. A přitom ji král tolik miloval. 

Jeho přesvědčování sice nemělo úspěch,
ale přesto se poslušná Ester nechala odvést
až do tajné komnaty. Tam již čekala Morde-
chajova žena, která mezitím upravila míst-
nost na útulný dívčí pokojík. Na stole leželo
vyšívání, vedle postele stála skříň s knihami,
ne zdech visely obrazy. Světlo procházelo
jen malými otvory ve stropě, ale i přesto
byla místnost světlá a útulná. Ester se však
stejně cítila jako vězeň. Mordechaj již nevě-
noval pozornost jejím výčitkám, opustil se
ženou komnatu a dveře za sebou zamkli.
Ester zůstala sama.

Mezitím tři královští dvořané, Haman, Big-
tan a Tereš, nabízeli králi každý den spoustu
krásných a vznešených dívek z celé země.
Dívky se předváděly před králem, ale ten si
stále nemohl vybrat. Jedna byla moc velká,
druhá malá, třetí tenká, čtvrtá tlustá. Tak to
šlo den po dni, týden po týdnu, rok po roce.
Celé čtyři roky již Haman, Bigtan a Tereš
hledali pro krále ženu, a stále bez úspěchu.

Čtyři roky strávila také Ester v tajné kom-
natě. Už si pomalu zvykla na svůj úděl
a přestala naříkat. Přečetla hodně knih
a vyšila mnoho krásných obrázků. Teta ji
navštěvovala každý den, přinášela jí jídlo
a vypravovala, co je nového. 

Sousedé však za nějaký čas začali postrá-
dat tu krásnou schovanku u Mordechaje.
Dlouho ji už neviděli. Byla tak hodná
a půvabná, až srdce plesalo. Co se s ní jen
stalo? Neprodal ji Mordechaj nějakému
bohatému kupci jako otrokyni? Nebo ji
snad zabili? Tak dlouho si o tom všichni
povídali, až se zpráva o jejím zmizení done-
sla i do královského paláce mezi královy
místodržící.

V paláci vládla v té době špatná nálada.
Bylo tu už tolik dívek, že nebylo možné je
téměř od sebe rozeznat. „Hlupáci,“ křičel král
na své dvořany, „co mi to sem vodíte? Copak
se nikdy nenajde ta nejhezčí dívka, má
budoucí královna?“ „Králi,“ hájil se Bigtan,
„hledali jsme všude. Žádná hezčí než ty, co

jsou v paláci, už není.“ Najednou se ozval
jakýsi dvořan ze sálu: „Králi, věděl bych ještě
o jedné!“ Haman přistoupil k muži a postrčil
ho ke králi. „Tak mluv,“ pobídl ho král.

Dvořan poklekl před králem a začal
vyprávět o kráse jedné dívky z města Šušan.
„Jmenuje se Ester, králi. Žije v domě svého
strýce Mordechaje. Ale před nějakým časem
se ztratila lidem z očí. Nikdo neví, co se s ní
stalo. Buď ji před tebou někam schovali,
nebo je už dávno mrtvá. Byla by jí velká
škoda. Měla krásné hluboké oči, dlouhé
havraní vlasy, útlý pas a ladnou chůzi.“ Král
povstal a zarazil muže v jeho rozjímání. „Už
dost! Kdo je to, ten Mordechaj, že se opova-
žuje mi vzdorovat?“ zlobil se Achašveroš.
Ihned vydal nové nařízení. Stálo v něm, že
se má dostavit do paláce každá mladá dívka,
která žije v Persii. Kdo neposlechne králův
rozkaz, bude bez váhání zabit.

Tři nejvyšší dvořané se vydali přímo
k Mordechajovi a spustili na něho: „Otevři,
Mordechaji, prý tu někde ukrýváš svoji
neteř! Král vydal rozkaz, aby se dostavily do
paláce všechny dívky, takže i ta tvoje Ester!
Jestli nepřijde, necháme ji zabít a ty zemřeš
s ní!“ Mordechaj pochopil, že již nelze Ester
déle skrývat. Přece jen bude pro ni lepší být
královnou než být po smrti. Otevřel tedy taj-
nou komnatu a společně se ženou začali při-
pravovat Ester na odchod do paláce.

Oba jen stěží zakrývali své obavy, ale
Ester neměla strach. A kdyby si ji král
vybral, poradí si s ním. Mordechaj přikázal
ženě, aby ji oblékla do nejprostších bílých
šatů, a potom se všichni tři vypravili do
paláce. Mordechaj se ženou museli počkat
na nádvoří. Ester se s nimi rozloučila
a vstoupila do místnosti plné mladých dívek.
Všechny se smály, štěbetaly, povykovaly.
Nikdo nevěnoval nové příchozí pozornost.

Ester se posadila a pozorovala dívky oble-
čené v drahých šatech, ověšené šperky
a okrášlené pavími pery. Tolik nádhery bylo
kolem ní. Za chvíli byla poslána se skupin-
kou dalších perských dívek do zlatého altá-
nu, kde se procházeli pestrobarevní pávi.
Dívky si Ester prohlížely a nemohly uvěřit,
jak může někdo přijít na námluvy ke králi
tak chudě oblečen. Vždyť ona nemá ani
šperky, ani krásné šaty. Král si jí ani
nevšimne! Všechny se postavily do řady
a čekaly na králův pokyn. 

Král seděl znuděně na svém zlatém trůnu
v akátovém háji. Pokynul muzikantům, aby
začali hrát. Dívky přistoupily blíže a pustily
se do tance. Na prudkém slunci vypadaly
jejich brokáty a satény jako pouhé pozlátko,

jejich šperky jako laciná sklíčka a květiny ve
vlasech jim pomalu uvadaly. Všechny splý-
valy v jeden celek, až na tu s havraními
vlasy. Její bílé šaty zářily na slunci a odráže-
ly se od nich překrásné dlouhé vlasy a tvář.
Dívka tančila ladně mezi pávy a vypadala
jako zjevení.

Všichni pozorovali krále, který poprvé po
čtyřech letech povstal ze svého trůnu
a pozvedl královské žezlo. Přistoupil k tan-
čící dívce v prostých šatech, chytil ji za ruku
a zeptal se, jak se jmenuje. „Jsem Ester,
králi,“ promluvila dívka a sklopila oči. „Á,
ty jsi ta ukrývaná dívka,“ usmál se král.
„Můj dvořan měl pravdu, není v zemi krás-
nější dívky, než jsi ty. Pohlédni mi do očí! To
tebe jsem hledal celé čtyři roky.“ Potom
položil královské žezlo na její rameno a pra-

vil: „Slyšte svého krále! Tato dívka se stane
mou ženou. Uctívejte ji jako novou králov-
nou Persie.“ Všichni povstali a provolávali
králi i královně slávu.

Zdá se, že nelze měnit naše osudy. Ani
Mordechajovi se nepodařilo ochránit krásu
své neteře před očima perského krále. Víme
ale také z předchozího příběhu o Ester, že
její cesta do paláce byla velmi důležitá. Kdo
jiný by později pomohl židovskému lidu
před úklady zlého místodržícího Hamana?
Jen díky velké náklonosti krále Achašveroše
k půvabné Ester získali později Židé v Per-
sii svobodu.

A jsme zase u toho. Kvůli velké lásce jsme
schopni všeho. A král svoji ženu opravdu
miloval. 

Cena knihy je 230,- Kč (včetně poštov-
ného a balného) a lze ji objednat na
dobírku na adrese: Vida Neuwirthová, Na
Dyrince 2/880, 160 00 Praha 6, e-mail:
vida.neuw@seznam.cz



březen 200414

Došli jsme do Kijeva. Zde jsme stáli jenom dvě hodiny a šli dál,
do městečka Darnica, 13 kilometrů od Kijeva. Tam jsme byli
ubytováni v bývalé škole a zůstali tam asi půl roku.

Z Darnice jsme chodili pěšky každé ráno v 5 hodin do Kijeva do
práce. Cesta trvala přibližně dvě hodiny tam a dvě hodiny zpět. Praco-
valo se od 7 do 16 hodin, takže jsme se vraceli do ubytovny v šest,
někdy až v sedm hodin. Potom se teprve obědvalo a večeřelo najednou.
Od 4.30 ráno do 18 hodin večer jsme nejedli nic. Pracovalo se hlavně
na rozbořeném mostě přes řeku Dněpr, který Sověti vyhodili do vzdu-
chu. Němci postavili náhradní pontonový most pro auta a přes potope-
né pilíře a zbytky železného mostu udělali úzký dřevěný most pro pěší.
Velmi často byl pontonový most porouchaný a když přijela kolona
nákladních aut se zásobami pro front, převážně to byly asi 80kilové
pytle s fazolemi, hrachem, cukrem, kroupami, moukou apod, museli
jsme vytvořit řetěz a rychlým tempem je přenášet na zádech přes 1100
metrů dlouhý most a na druhé straně mostu je naložit na připravená
auta. Běda tomu, kdo nezvládl nést tuto váhu, nebo zdržel tempo chůze.
Někdy 3-4 z nás měli štěstí a byli přiděleni na úkli-
dové práce, jako je mytí podlah, záchodů apod. ve
městě Kijevě a to na žádost některých německých
důstojníků. V takovém případě přišel někdo od
nich na most a od našeho či německého velitele
pracoviště vyžádal lidi podle potřeby. Byla to vždy
velká tlačenice, protože každý šel mnohem radši
na tuto práci. Někdy zakročil náš poddůstojník
a vybral ty nejslabší. Někdy se stalo, že tito lidé
měli zvlášť velké štěstí a dostali tam i něco k jídlu.

Na mostě pracovali také sovětští zajatci a kupo-
divu ještě někteří kijevští Židé – odborníci a řemeslníci. Jednoho rána,
když jsme přišli do práce na most, uviděli jsme pověšeného jednoho
Žida na vysokém sloupu, uprostřed mostu s tabulkou: „Na výstrahu
všem lenochům a sabotérům“. Byl to prý nějaký inženýr, byl vysoký
a měl husté vousy. Nechali ho tam viset dva dny. Nikdy jsme se nedo-
zvěděli, co provedl. Němečtí pracovníci z organizace Todt dostávali
v poledne normální oběd z polní kuchyně, sovětští zajatci dostávali
v poledne jen uvařené bramborové slupky a podobné různé odpady. My
jsme sice v poledne asi půl hodiny odpočívali, ale jídlo jsme dostali až
večer na ubikaci.

Nejhroznější věc však bylo to, že téměř každý den, když jsme se vra-
celi z práce, náš dočasný velitel, zmíněný poručík Káraly vždy někoho
z nás potrestal, ať už za nějaký vroubek v práci nebo za nepořádek na
ubikaci. Vždy nějaký důvod našel. Trest byl hrozný a nesnesitelný. Jme-
noval se v maďarské vojenské řeči „Kikötéš“. Spočíval v tom, že se
potrestanému svázaly ruce dozadu provazem a pověsil se na hák tak,
aby visel nejméně 20 cm nad podlahou. Takto byl pověšen na půl hodi-
ny nebo i na hodinu. Služba měla za úkol v případě, že potrestaný
omdlel, polévat ho studenou vodou. Když se přesto neprobral, měli to
hlásit veliteli a teprve on mohl rozhodnout, zda lze dotyčného uvolnit
a trest ukončit. Nejčastěji byl potrestán pan Munk, který byl v Maďar-

sku hospodářem u nějakého grófa a sám vypadal také jako maďarský
šlechtic a také tak mluvil. Poručík Károly měl na tohoto člověka zvlášť
spadeno a vždy na něm něco našel. Je nepředstavitelné, jaké bylo pozo-
rovat takovou scénu a poslouchat zoufalý nářek člověka, který byl
naším milým a dobrým kamarádem, a přitom obědvat a večeřet. Ten
ničema poručík Károly se ještě přitom často procházel kolem potresta-
ného a posmíval se, vtipkoval a napodoboval jeho nářek.

Jednou se k nám dostali při návratu z léčení v nějaké nemocnici dva
členové jiné židovské roty, která pracovala v létě, ještě před námi, rov-
něž na kijevském mostě. Vyprávěli nám taktéž hrůzostrašné věci. Jejich
velitel se jmenoval poručík Šimon a byl prý ještě větší sadista než náš
poručík Károly. Posílal vždy lidi na nejtěžší a nejnebezpečnější práce
při opravách pontonového mostu. Několik lidí se při práci utopilo. Poz-
ději jsem se dozvěděl, že jeden z utopených byl i můj příbuzný z obce
Ternova z Podkarpatské Rusi. Poručik Šimon se prý často bavil tím, že
nechal nastoupit jednotku pod strmým břehem řeky Dněpr a on a jeho
pomocník na ně z vrchu házeli balvany. Srdečně se smál, jak se vždy

jednotka rozprchla. Občas byli i ranění.
Naše utrpení částečně skončilo po návratu naše-

ho velitele z Maďarska, už v hodnosti kapitána.
Poručík Károly už nemohl provádět svoje sadi-
stické kousky.

Na jaře 1942 jsme byli naloženi na nákladní
auta, odvezeni do Brijanského lesa a ubytováni
v různých selských budovách v obci Saradina –
Buda, na partyzánské frontě. Je to obrovský les
a byla tam spousta partyzánů, kteří velmi často
prováděli různá přepadení. Okolo lesa byla fronta

německých i maďarských vojáků. Pracovali jsme tam při stavbě a opra-
vách bunkru, ale také při těžbě dřeva na topení. Byla to dosti těžká
práce, neboť norma na jednoho pracovníka byla, myslím, 10 kubíků.
Znamenalo to stromy porazit, odvětvit, rozřezat, rozštípat a dřevo ulo-
žit tak, aby se dalo změřit. Norma byla kolektivní a proto velmi trpěli ti
slabší, protože jeden druhého honil, aby nezůstal pozadu.

Jedna naše četa byla převedena do asi 40 km vzdáleného Novgorodu,
kam se vrátila také naše četa od Charkova. Nyní jsme byly dvě čety
v Saradina-Budě a dvě pracovaly v Novgorodě. Náš kapitán měl k dis-
pozici bryčku s jedním koněm a často pendloval z Novgorodu k nám
a zpět. Poručík Károly byl nějaký čas v Novgorodě a potom byl někam
přemístěn a už se u nás neobjevil. Žili jsme s místním obyvatelstvem
v celkem přátelském poměru. Věděli, kdo jsme a často jsme si vzájem-
ně vypomáhali. Jednou se nám stala následující událost: Dostali jsme
příkaz, aby naše četa zašla asi 4–5 km hluboko do lesa. Tam na jedné
velké mýtině bylo velké množství válečných vozidel, která zanechala
při ústupu Sovětská armáda – některá úplně nová. Naším úkolem bylo
odmontovat nové pneumatiky, naložit je na koňský potah, který jel
s námi a přivézt je do vesnice. Jedenkrát se nám to podařilo a přivezli
jsme plný vůz pneumatik. Když jsme jeli po druhé, ještě než jsme zača-
li s demontáží, začala zuřivá střelba z automatu. Náš strážný – desátník, ➤
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který seděl na voze opodál, byl dosti těžce raněn, ale našim lidem se
nikomu nic nestalo. Utíkali jsme i s vozem a s raněným desátníkem
strašným tempem zpět z lesa a už více jsme tam nešli. Raněný desátník
byl dosti komisní a zlý chlap. Byl odvezen do nemocnice a více jsme
ho neviděli.

Tam, v Saradina-Budě skončila naše příslušnost k maďarské armádě
a definitivně jsme ztratili hrdý titul: „Příslušník vojenské pracovní roty
číslo 108/5“. Stalo se to takto: Dne 2. 3. 1943 v odpoledních hodinách
přijel k nám na své bryčce náš kapitán. Hned si zavolal dva z nás a sice
pana Švartze, bývalého majora maďarské armády – byl jako Žid degra-
dován a dále našeho mladého lékaře Dr. Blaua. Oba byli z Budapešti.
Řekl jim: „Děti moje milé, prozradím Vám něco, za co bych byl posta-
ven před válečný soud a popraven, kdyby to na mě někdo prozradil.
Rusové prolomili na našem úseku frontu a jsou už jen 7 km od nás.
Všechny německé a maďarské jednotky dostaly rozkaz k ústupu. Já
jsem, jak víte, u dvou čet v Novgorodě a nemám už s vámi telefonní
spojení. Nikdo neví, že jsem tady. Vy dobře víte, co se děje s Židy
v Maďarsku a v Německu. Vaše dvě čety mají jedinečnou příležitost. Je
tady s vámi jen jeden strážný – svobodník, který je notorický alkoholik.
Poraďte se mezi sebou a nechť vám Pán Bůh pomůže k správnému roz-
hodnutí. Bůh s vámi.“ Tím se rozloučil a odcválal zpět do Novgorodu.

Hned po odchodu kapitána svolali pan Švartz a Dr. Blau některé z nás
na poradu. Všichni jsme byli stejného názoru, že místo ústupu dozadu,
půjdeme dopředu a vzdáme se Sovětské armádě. Ustanovili jsme pana
Švartze velitelem naší jednotky a hned jsme vypracovali plán, jak a co
se má dělat. Za prvé, každý z nás ihned obejde některé naše ubikace
a bude všechny naše lidi, kterých bylo asi 82, informovat o situaci s tím,
aby nikdo neopouštěl ubikace a neukazoval se venku, dokud nedostanou
další rozkaz od našeho velitele Švartze. Ráno zjistíme, zda už odešli
všichni vojáci, jak maďarští tak i němečtí. Byl mezi námi jeden velmi
šikovný, malý, mladý chlapík, kterému jsme říkali „Kiš kurva“ (malá
k.). Ten měl vždy ve svém zavazadle nějakou láhev kořalky – samohon-
ky. Dostal za úkol hned od rána opíjet našeho svobodníka tak, aby byl
na mol. Ráno několik z nás začalo opatrně zjišťovat situaci – zda jsou
ještě ve vesnici nějaké vojenské jednotky. Zjistili jsme s potěšením, že
jsou všechny pryč. Během dopoledne jsme zapřáhli náš vůz s jedním
koněm a obešli některé opuštěné vojenské sklady. Naložili jsme na vůz
různé potraviny – kávu, kakao, konzervy a marmeládu. Ti z nás, kteří
měli špatné boty a uniformy, si je vyměnili za dobré. Potom jsme na vůz
naložili úplně opitého svobodníka i s jeho puškou. Velitel dal rozkaz
k nástupu a vydali jsme se na cestu vpřed. Nestačili jsme však ujít ani
celý kilometr, když se proti nám objevilo několik německých ozbroje-
ných vojáků na koních. Velitel Švartz ihned potichu rozkázal okamžitě
sundat z rukávů žlutou pásku a schovat ji do kapes. Jakmile se Němci
přiblížili, hned začali křičet: „Kam jdete vy blázni! Rusové jsou tady!
My jsme poslední! Náš velitel Švartz jim vysvětlil, že jsme maďarští
vojáci a hledáme část naší jednotky s velitelem, kteří jsou někde tady.
Oni si ukázali na čelo, jako že je blázen a odcválali pryč. Šli jsme dál,
asi dva kilometry a narazili jsme na osamělé hospodářské stavení, kde
žila žena s dcerou. Vysvětlili jsme jim, kdo jsme a co zamýšlíme.
Domluvili jsme se s nimi, že budeme čekat ve dvoře v kůlně a až při-
jdou Sověti, budou mávat prostěradlem na tyči a oznámí jim, kdo jsme
a že chceme dobrovolně přejít k nim. Čekali jsme tam asi necelé dvě
hodiny a ozvala se střelba. Také naše střecha dostala zásah, ani nevím
z jaké zbraně, zda z tanku nebo z děla. Zanedlouho se objevili sovětští
vojáci a děvče mávalo prostěradlem a vše jim vysvětlilo. Zavolali nás
ven. Když jsme je uviděli, byli jsme v prvním okamžiku velice zklama-
ní. Byli to totiž tak zoufale špinaví a otrhaní chlapíci, že jsme se domní-

vali, že jsou to určitě nějací partyzáni. Není přece možné, aby řádná
Sovětská armáda takto vypadala. My jsme oproti nim byli oblečeni jako
důstojníci. Dostali jsme rozkaz nastoupit do čtyřstupu. Objevil se sovět-
ský poručík, který nám kladl různé otázky a když se dozvěděl, že jsme
Židé z Maďarska, kteří byli nasazeni jako pracovníci pod vojenskou
ozbrojenou stráží, navázal s námi velmi přátelský rozhovor. Řekl nám,
že on je také Žid a abychom se ničeho nebáli, že nás předá jednomu ser-
žantovi a strážím, aby nás odvedli dál, několik kilometrů do nějaké ves-
nice a tam nás komandatura převezme a zařídí další. On že spěchá
s frontou bít německé fašisty. Rozloučil se s námi a odešel. Stáli jsme
tam v zástupu asi tak 20 minut, seržant se na nás jen díval a neřekl ani
slovo. Pak začal procházet naše řady. Když u někoho uviděl prsten nebo
pěkné hodinky, ihned je odebral a strčil do kapsy. Když to uviděli ostat-
ní strážci, začali každého šacovat a brát vše, co se jim zalíbilo. Dokon-
ce si stáhli boty a kdo z nás měl pěkné holinky, hned mu je vyměnili.
Když už nebylo co vzít, stáli opodál a vesele se usmívali. Jeden šikmo-
oký voják, dosti malý, asi Mongol, několikrát prošel okolo nás a měl ve
tváři nějaký divný, ošklivý úsměv. Za mnou v další řadě stál pan Kaluš,
pocházel z Chustu a měl čtyři děti, byl to velmi moudrý a hodný člověk,
vysoké, statné postavy. Najednou ten šikmooký vystřelil z automatu
a pan Kaluš padl na zem, zasažen rovnou do spánku. Několikeré zacu-
kání a byl mrtev. Začali jsme křičet, že nejsme vojáci a nebojovali jsme
proti Sovětské armádě, proč nás střílejí. Seržant nás utišil a vysvětlil, že
ten voják to nechtěl a jen omylem mu vyšla z automatu rána.

Náš svobodník, který mezi tím už vystřízlivěl, stál s námi v řadě, jako
jeden z nás. Náš vůz s koněm někam odvezli a nás zavedli do nejbližší
rozstřílené vesnice, kde ještě stála škola. Zavřeli nás do této školy, kde
už bylo několik desítek německých zajatců. My jsme museli vylézt do
prvního poschodí, kam vedly z venku dřevěné schody. Spodní část
budovy byla totiž zaplněna nějakými lavicemi a nábytkem. Do večera
přivezli další zajatce a večer nás bylo v té jedné místnosti asi 600 lidí
namačkaných jako sardinky. Večer také někdo z venku střílel do našich
oken, naštěstí do horní části, takže nikdo nebyl zasažen. Celou noc jsme
tak stáli namačkaní, sednout nebo lehnout si nebylo vůbec možné. Už
od předešlého rána bez jídla a pití, skoro každý z nás měl ráno pomo-
čené kalhoty. Ráno přilétla německá letadla a rozstřílela naši střechu
i dřevěné schodiště. Ti, co stáli blízko dveří, strachy rozbili a otevřeli
dveře a začali skákat dolů. Každý se snažil dostat ven a tak skákal jeden
za druhým. Byl hrozný křik a hodně raněných. Letadla odletěla a za
chvíli přišel nějaký důstojník a začal nás utěšovat, že za chvíli přivezou
jídlo a polní kuchyň, dostaneme chleba a vařené jídlo. Skutečně brzy
přijelo nákladní auto, přivezlo chleba a za sebou táhlo polní kuchyň,
v které se vařily fazole. Začali rozdávat na 4 lidi jeden vojenský boch-
ník a za chvíli rozdali plechovky od konzerv, do každé dali naběračku
nedovařených fazolí. Nebylo ještě zdaleka rozdáno všem a znovu přile-
těla německá letadla. Rozprchli jsme se ven na pole, ale polní kuchyň,
auto i škola byly úplně rozstříleny. Letadla začala kroužit dost nízko nad
rozbitou vesnicí, střílelo se z nich z kulometu a lítaly granáty. Nebylo
se kam schovat. Jeden roj letadel odletěl a hned přiletěl další a tak to šlo
celý den až do pozdního odpoledne. Horší než granáty a kulomety byla
zmrzlá půda, která po každém dopadu granátu nebo bomby stříkala celé
gejzíry zmrzlých kusů. Teprve k večeru přišel nějaký vyšší sovětský
důstojník a svolal nás do houfu. Mluvil velmi vlídně, řekl nám, že asi
za hodinu k nám dorazí další transport zajatců a že půjdeme společně
do nějaké vesnice, kde si trochu odpočineme a dostaneme nějaké jídlo.
Pak budeme pochodovat tři dny a přijdeme do nějaké ubytovny, kde už
bude normální zásobování. 

◗ Ilustrační foto: www.holocaustchronicle.org
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Zákony, které jsou zaměřeny na
sexualitu, jsou adresovány
hlavně mužům. Muži mají

povinnost oženit se, provádět sexuál-
ní povinnosti pravidelně a ve správný
čas a plodit děti.

Ženiny povinnosti jsou, nespat
s jiným mužem, než se svým manže-
lem, je-li vdána, a dodržovat zákony
rituální čistoty. Jinak nemá žena
žádné sexuální povinnosti. Nemusí se
ani vdávat, ani rozmnožovat. Manžel-
ské povinnosti jsou povinnostmi
muže, nikoliv ženy.

Muž musí „navštívit“ svou ženu,
než odjede na cesty, aby „byl jeho
stan v míru“. Povinností muže je
rozeznat, kdy žena po spojení touží
a její touhu naplnit. Opomíjená man-
želka trpí.

Žena má právo na jídlo, oblečení
a manželské povinnosti. Manžel
nikdy nesmí používat takové praktiky,
které by jí působily bolest, či utrpení.

Mišna učí, že student může opustit
svou ženu pro studium Tóry na
30 dní, pracující muž pouze
na týden. Nezávislý muž
je povinen plnit man-
želské povinnosti
každý den, zaměst-
naný muž dvakrát
týdně, dopravce
s osly jedenkrát
týdně, karava-
nář velbloudů

jednou za měsíc a námořník jednou
za dva měsíce (rabi Eliezer). Manžel-
ské povinnosti musí muž plnit vždy
před manželčinou menstruací.

Rabíni tvrdí, že pro těhotnou ženu
a plod je sex těžký v prvních třech
měsících, ve druhých třech je to těžké
pro matku a dobré pro plod, zatím co
v posledních třech měsících je to
dobré pro oba (Nida 31a).

Igeret ha-kodeš, který je tradičně při-
pisován Nachmanidovi (13. stol.) říká:
„Sexuální spojení je svaté a čisté, když
je konáno ve správný čas a se správ-
ným úmyslem. Každý, kdo říká, že je
v něm něco nesprávného, či ošklivého,
nechť je Bohem trestán, neboť spojení
se nazývá poznáváním... Je jasné, že
ruce píšící Toru jsou důstojné, nádher-
né a povznesené, ale činí-li akt zkaže-
nosti, jsou opovrženíhodné a ošklivé...
Nejprve ji musíš získat věcmi, které
těší její srdce a ducha, které ji povzne-
sou tak, aby se spojily tvé myšlenky

s jejími a tvoje přání s jejími. A říkej
jí věci, které ji budou vzrušo-

vat, povedou k milování
a spojení a touze. A také

t a k o v é ,

které ji učí bázni nebes, zbožnosti,
skromnosti a čistotě. Vyprávěj jí
o zbožných a spravedlivých, o zbož-
ných ženách, které byly spravedlivé,
o jejich synech, kteří byli pravdomluv-
ní, čistí a dobří... Nikdy ji nebudeš
nutit proti její vůli, protože při takovém
spojení není Šechina (Boží přítomnost,
nádhera) přítomna, protože tvoje
záměry jsou proti jejím a její přání
nejsou v souladu s tvými. Nikdy se s ní
nehádej, ani ji nebij, abys se s ní spojil.
Neboť rabíni říkají v traktátu Joma:
„Lev udeří a konzumuje beze studu,
také hrubiján bije a přivlastní si beze
studu“… „Raději ji těš milými slovy,
sváděním a jinými příhodnými a spra-
vedlivými prostředky. Neber si ji, když
spí, neboť to nejde dohromady a její
přání není totožné s tvým...“

Tak, a kdeže je nějaký anděl? Vy-
tratil se mi snad z textu? Anděl
(malach) znamená zvěstovatel. Třeba
ho právě někdo z vás uslyšel.

◗ Sylvie Wittmannová

ŽENSKÉ A MUŽSKÉ MICVOT VI.
Inu, vraťme se od andělů zpět na zem, i když o nějakém tom andělovi bude přeci jen zmínka. 

Tedy, zopakujme si, co už tak nějak víme:

Nezávislý muž je povinen plnit manželské povinnosti každý den, zaměstnaný muž dvakrát týdně, dopravce s osly jedenkrát týdně, karavanář
velbloudů jednou za měsíc a námořník jednou za dva měsíce (rabi Eliezer).


