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ÚVODNÍK

Redakce Maskilu, tedy Ráchel a Kateřina, 
zahajuje druhý rok svého působení. 
Dost jsme se toho za minulý rok naučili 
a doufáme, že Maskil bude zajímavý 
a pestrý, vás čtenáře pobaví i přivede 
k zamyšlení. V tomto novoročním čísle si 
ještě zavzpomínáme na několik letních 
akcí. V Jičíně se konal festival Jičínský 
šoulet a Den židovských památek vzbudil 
ještě větší zájem veřejnosti než v loňském 
roce. Pro některé kontroverzní akce, 
pro jiné toužebně očekávaná, pro další 
zábavná a pro někoho úplně pohoršující 
to je Prague Pride. Jak kdo vnímá pochody 
hrdosti LGBT komunity? Jak se téma 
týká židovství? Proč chodí židé a židovky 
na jeruzalémský nebo pražský pochod? 
Dočtete se.

A umíte tančit izraelské tance? Historii 
i současnost spolku Besamim, který se 
věnuje výuce izraelských tanců, nám 
přiblížili jeho dva hlavní „tahouni“. Jews 
News, naši mladí kolegové, mají novou 
šéfredaktorku. Blahopřejeme Albertině 
Čížkové k této pozici a přejeme mnoho 
úspěchů. Připomínáme také letní foto-
soutěž! Své fotografie můžete posílat až do 
16. září. Ceny jsou už připraveny v kance-
láři, porota bude mít z čeho vybírat.

Roš ha-šana a Jom kipur jsou vstupem 
do nového roku a vždy také rekapitulací 
roku minulého. Je to samozřejmě hlavní 
téma čísla, přinášíme hned dvě rabínská 
zamyšlení. A recept na rošhašanovou 
večeři k tomu.

Přejeme sladký rok 5779!

VAŠE REDAKCE

RABÍNSKÉ SLOVO

Roš ha-šana 
je dnem soudu
Neděle 29. elulu (9. září) byla posledním 
dnem židovského roku 5778 – תשע״ח. 
V pondělí a úterý 1. a 2. tišri (10. a 11. září) 
slavíme Roš ha-šana – nástup nového roku 
.תשע״ט – 5779

Takzvaný „osmičkový rok“ 2018 se pomalu 
chýlí ke konci. Zanedlouho budeme slavit 
sté výročí založení Československé repub-
liky (1918), v níž Židé měli plná občanská 
a politická práva. Mohli se hlásit kromě 
jiného i k židovské národnosti a měli svou 
politickou stranu. Masarykova republika 
jim zajišťovala veškerá práva národnostní 
menšiny.

Po dvaceti letech přišel osudový rok 1938, 
kdy se Československo podrobilo mnichov-
skému diktátu a začalo období tzv. „druhé 
republiky“. Pod německým tlakem se stále 
více prosazovaly antisemitské a fašizující 
tendence. To, co čekalo náš židovský lid 
o několik měsíců později (od března 1939 
do května 1945), je všeobecně známo jako 
holokaust či šoa.

V únoru 1948 se komunisté chopili moci. 
V květnu 1948 byl založen Stát Izrael, který 
se od prvního dne své existence musel bránit 
agresi arabských států. Československo 
svými dodávkami zbraní významně pomohlo 
rodícímu se židovskému státu v obraně proti 
arabské přesile. Proizraelská politika ČSR 
se však zanedlouho pod Stalinovým tlakem 
změnila v proarabskou a antisionistickou 
a mnozí Židé neviděli za změněných poměrů 
v zemi budoucnost pro sebe a své blízké 
a rozhodli se emigrovat.

Podobně tomu bylo o dvacet let později 
roku 1968. V období tzv. Pražského jara pro 
naši zdecimovanou pospolitost svitla naděje 
na svobodnější život. Tato naděje však trvala 
jen do srpna onoho roku, do příjezdu sovět-
ských tanků a vojsk Varšavské smlouvy.

Toť stručně o třech osmičkových datech, 
jež se staly v moderních dějinách republiky 
přelomovými pro naši pospolitost.

Nyní se zaměřme na náš Nový rok – ראש 
-který připomíná stvoření prvního člo ,השנה
věka či prvního lidského páru – Adama a Evy. 
Tradice nás učí, že Hospodin řekl prvním 
lidem, že v den, kdy je stvořil, tedy 1. tišri, je 
bude také soudit za činy, jichž se dopustili 
během uplynulého roku. Hospodin o Roš ha-
-šana soudí každého z nás, proto nazýváme 
Roš ha-šana také Dnem soudu – יום הדין.

Dva dny Roš ha-šana jsou tedy stvořeny 
pro rekapitulaci našich činů za uplynulý rok. 
Není to lehká věc, a jen někteří z nás jsou 
schopni si vzpomenout nejen na všechny 
dobré, ale především i méně chvályhodné 
činy, kterých se během minulého roku 
dopustili. Naše špatné skutky musíme 

také napravit. Proto již v posledním měsíci 
židovského roku, v elulu, máme zahájit cestu 
k nápravě našich činů a postupně je napra-
vovat. Každoročně si musíme připomínat 
ony dvě kategorie hříchů: בינו למקום – mezi 
člověkem a Hospodinem a בינו לחברו – mezi 
člověkem a jeho bližním. Pokud žid během 
končícího roku porušil určitá ustanovení 
daná mu Bohem (kašrut, šabat, dodržování 
svátků…) a rozhodne se k pokání – לחזור 
 tj. upřímně lituje svých špatných ,בתשובה
činů a pevně se rozhodl je v novém roce 
neopakovat, pak stačí jeho upřímná lítost, 
modlitby a prosby za odpuštění. Po skončení 
Dne smíření (Jom kipur – יום כיפור) mu Hos-
podin tyto prohřešky promine.

Co však, když svými činy takový člověk 
nějak uškodil svému bližnímu? To nenapraví 
jen upřímná lítost a kajícné modlitby. V tako-
vém případě musí provinilec přijít k člověku, 
kterého svým jednáním poškodil, vyznat se 
ze svého hříchu, nahradit škodu, kterou mu 
způsobil, a poprosit jej o odpuštění. Když mu 
jeho bližní odpustil, může pak prosit Vše-
mohoucího, aby mu též prominul jeho pro-
hřešek. Takto „mezi čtyřma očima“ můžeme 
postupovat v případech, pokud jsme někomu 
svým jednáním způsobili finanční či jinou 
materiální újmu.

Mnohem těžší bývá pro jedince odčinit 
pomluvy – לשון הרע, které šířil o svém bliž-
ním. Vypráví se, že jednou přišel k rabínu 
Josefu Chajimovi z Bagdádu (1835–1909) 
zvanému Ben Iš Chaj jakýsi člověk a prosil 
jej, aby mu poradil, jak má napravit hřích 
pomluvy, kterého se dopustil. Rabi odvětil, 
že se mu pokusí pomoci, ale dotyčný musí 
udělat vše, co mu řekne. Onen člověk 
souhlasil s rabínovou podmínkou a slíbil 
vyplnit vše, co mu učenec přikáže. Rabín 
přikázal onomu muži, aby přinesl pytel plný 
peří. Když se tak stalo, rabín mu přikázal, 
aby šel do města a tam na náměstí a v ulicích 
postupně z pytle vyhazoval peří, až bude 
pytel úplně prázdný. Muž šel a udělal, co mu 
rabín řekl. Peří se v mžiku rozletělo po celém 
městě a jeho okolí. Když se onen člověk vrátil 
s prázdným pytlem, byl zvědavý, jak se završí 
náprava jeho hříchu. Ben Iš Chaj mu nyní 
řekl: „Jdi, prosím, a seber všechno peří, které 
jsi ve městě z pytle vyhodil, a pak se vrať 
ke mně.“ To již nemohl onen muž vydržet 
a řekl rabimu: „Jak mohu sebrat všechno do 
nejmenšího peříčka? I kdybych chodil a sbí-
ral mnoho dní, cožpak mohu znovu sebrat 
všechno peří, které jsem z pytle vyhodil?“

Tu mu rabín odvětil: „Zamysli se nad 
slovy, která tvá ústa nyní vyřkla. Tak jako 
nejsi schopen sebrat všechno peří, které jsi 
vyhodil z pytle, podobně je to i s pomluvami, 
kterými jsi pomlouval své bližní. Ti, kdo tyto 
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pomluvy slyšeli, okamžitě je řekli dál svým 
přátelům, tito zase svým přátelům a tak dál. 
Jak můžeš něco takového zcela napravit?“

Rabín Jisrael Meir Kagan (1839–1933), 
zvaný podle svého prvního díla Chafec 
Chaim, vysvětluje, že takový člověk musí pro-
sit o odpuštění každého, koho se jeho slova 
dotkla nebo byl jimi poškozen. Jiná možnost 
je, že těm, kteří slyšeli jeho pomluvy, řekne, 
že se mýlil, a to, co říkal o tom či onom člo-
věku, nebyla pravda.

Jak je uvedeno výše, Roš ha-šana nazýváme 
Dnem soudu. Před Hospodinem se otvírají tři 
knihy – Kniha spravedlivých, Kniha hříšníků 
a Kniha prostředních. Bůh velmi pečlivě 
zvažuje veškeré naše dobré a špatné skutky. 
Opravdové spravedlivé ihned o Roš ha-šana 
zapíše a potvrdí v Knize spravedlivých, se 
zatvrzelými hříšníky jedná podobně a zapíše 
je a potvrdí v Knize hříšníků. Avšak většina 
z nás je o Roš ha-šana zapsána do Knihy pro-
středních. Nyní je pouze na nás, zda po Jom 
kipuru budeme z této knihy převedeni do 
Knihy spravedlivých. Oněch deset dní mezi 
Roš ha-šana a Jom kipurem – עשרת ימי תשובה
je poslední šancí, kdy můžeme napravit naše 
špatné činy, kterých jsme se minulého roku 
dopustili. Všichni pevně věříme, že Hospodin 
vynese nad každým z nás spravedlivý rozsu-
dek.

Hlavním hrdinou mnoha chasidských 
příběhů bývá král, který vystupuje i jako 
soudce. Král je sice člověk, ale jeho skutky 
a rozhodnutí jsou připodobňovány skutkům 
a rozhodnutím Krále králů – Hospodina.

Král si jednoho dne vyšel na lov a podle 
toho se také oblékl. Nevzal si na sebe krá-
lovský šat, ale praktický lovecký oděv, takže 
v něm vypadal jako každý jiný lovec a nikdo 
by v něm krále nehledal. Během lovu se král 
velmi vzdálil od svého sídla a hledal cestu 
zpět ke svému hradu. Po cestě potkal mnoho 
cizích prostých lidí, kteří jej nepoznali, 
a když se jich ptal na cestu ke královskému 
hradu, ani oni ji neznali a nemohli mu tak 
pomoci. Krále rychle opouštěly síly a ztrácel 
již naději, že by mu někdo mohl pomoci, 
když tu náhodou potkal člověka, který měl 

ihned jasno, kdo před ním stojí. Onen člověk 
si rychle spočítal, že se mu jistě vyplatí králi 
pomoci. Znal cestu ke královskému sídlu, 
a tak krále doprovodil až před jeho hrad. 
Když tam došli, král měl velkou radost, že 
ho tento prostý člověk zachránil, ani na 
chvilku nezaváhal a ihned ho ustanovil svým 
pobočníkem.

Avšak po několika letech král zjistil, že ho 
pobočník podvedl a okradl. Velmi se na něj 
rozzlobil a nechal jej zatknout. Zanedlouho 
již bývalý králův pobočník stál před soudem 
a soudce určil, že je vinen. Na králi bylo, aby 
určil míru trestu. Stále ještě rozzlobený král 
vynesl nad svým bývalým pobočníkem trest 
smrti. Tehdy však odsouzenec požádal krále 
o poslední přání: „Prosím, oblékněme si šaty, 
které jsme každý z nás měli na sobě v den, 
kdy jsem tě zachránil!“ Král odsouzencovo 
přání nechápal, ale souhlasil. Když si oba 
oblékli šaty, které měli tehdy na sobě, tu si 
náhle král vzpomněl na to, jak ho odsouze-
nec stojící před ním tehdy zachránil, a zrušil 
svůj rozsudek.

Tento příběh je blízký podobenství rabiho 
Levi Jicchaka z Berdičeva (1740–1809) o trou-
bení na šofar: Před třemi tisíci lety Hospodin 
hledal národ, který přijme Tóru. Žádný národ 
ji nechtěl přijmout, jen my, židovský národ, 
jsme souhlasili, že Tóru přijmeme, a proto 
jsme se stali „pobočníky Krále“.

Každoročně o Roš ha-šana stojíme před 
soudem za „podvod“. Troubíme na šofar, jako 
jsme troubili ve chvíli, kdy jsme od Všemo-
houcího přijali Tóru, a připomínáme Králi 
králů onen den, kdy nás vyvolil ze všech 
národů. Jistě již zrušil svůj přísný rozsudek 
nad námi a zapsal nás do Knihy spravedlivých 
a také nás v ní potvrdí.

Všem čtenářům a příznivcům Maskilu přeji 
zapsání a potvrzení v Knize spravedlivých 
na celý rok 5779 – לשנה טובה ומתוקה, כתיבה 
.וחתימה טובה

RABÍN DANIEL MAYER
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Bejt Simcha
Maiselova 4, 110 00 Praha 1
telefon: 603 393 558
e-mail: kehila@bejtsimcha.cz
web: www.bejtsimcha.cz

JAK ZÍSKÁVAT MASKIL?

a) v elektronické podobě na www.maskil.cz

b) v tištěné podobě za cenu poštovného a bal-
ného; pošlete, prosím, svoji žádost na adresu 
Bejt Simcha, Maiselova 4, 110 00 Praha 1, tele-
fon: 603 393 558, e-mail: redakce@maskil.cz; 
výše poštovného a balného je v ČR minimálně 
250 Kč ročně; uvedený obnos nám laskavě 
zašlete složenkou nebo na bankovní účet číslo: 
86-8959560207/0100 u Komerční banky, vari-
abilní symbol je 88888 (5×8), v popisu platby 
uveďte, prosím, své jméno.

Září 2018
Náboženské akce – bohoslužby:
Vysoké svátky v Pinkasově synagoze
Pondělí 10. 9. od 19.00– večerní bohoslužba 
na 2. erev Roš ha-šana
Úterý 11. 9. od 10.30 – ranní bohoslužba 
na Roš ha-šana
Úterý 18. 9. od 18.30 – večerní bohoslužba 
na Jom kipur
Středa 19. 9. od 10.30 – ranní bohoslužba 
na Jom kipur
Středa 19. 9. od 18.00 kniha Jonáš, Ne’ila, 
Havdala a zakončení půstu v Bejt Simcha 
(Maiselova 4, Praha 1)

Cena vstupenky: 200 Kč dospělí na každý 
svátek (erev + šachrit), studenti 100 Kč a děti 
do 12 let zdarma.
Rezervace je možná na kehila@bejtsimcha.cz 
nebo na tel.: 603 393 558

Kabalat Šabat
každý pátek od 18.30

Vzdělávací akce a kurzy:
Ivrit – hodiny hebrejštiny pro začátečníky 
každé úterý od 18.00, pro pokročilé ve čtvrtek 
od 18.00 a pro středně pokročilé od 19.30
Úvod do judaismu každé úterý od 19.45

Oslavy svátků, kulturní 
a společenské akce:
Sukotový dětský víkend 28.–30. 9.
Víkendový pobyt v přírodě pro rodiny s dětmi.
V případě zájmu prosíme o zprávu 
na kehila@bejtsimcha.cz nebo 
na tel.: 603 393 558.

mailto:kehila@bejtsimcha.cz
mailto:kehila@bejtsimcha.cz
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IZRAEL

Reformní judaismus v Izraeli 
hrdě podporuje „Jeruzalémský pochod 
za hrdost a toleranci“ ¹
Ve-ahavta le-reacha kamocha – Miluj svého 
bližního jako sám sebe – pod tímto motem 
pochodovaly na Jeruzalémském Pride 
Parade za hrdost a toleranci stovky členů 
Izraelské reformní kongregace z Jeruzaléma 
i vzdálených oblastí, stejně tak jako členové 
Noar Telem, reformního mládežnického 
hnutí. Pochodovali a hrdě a hlasitě zpívali: 
„Přijímám přikázání Tóry a miluji svého 
bližního jako sám sebe.“

Účast na jeruzalémském Pride Parade 
má zvláštní význam, neboť pochod byl vždy 
terčem anti-LGBT extremistů. V roce 2018 
protestovala skupina Lehava, jejíž členové 
byli usvědčeni z teroristické činnosti proti 
Židům, Arabům a Palestincům, v blízkosti 
startu pochodu vedle Liberty Bell Park, 
zatímco ortodoxní skupina Liba demonstro-
vala proti pochodu u vjezdu do Jeruzaléma. 
Naštěstí tyto protesty nevedly k násilným 
střetům, jako tomu bylo v roce 2015, kdy 
ultraortodoxní útočník ubodal mladou 
Izraelku Shiru Banki a šest ostatních lidí 
zranil. Útočník byl k tomuto násilnému činu 
podnícen anti-LGBT extremisty.

Rabínka Noah Sattath, která je dnes ředi-
telkou Religious Action Center of the Israeli 
Reform Movement, pomáhala organizovat 
první pochod v Jeruzalémě v roce 2001 
jakožto členka správní rady jeruzalémského 
Open House. I přes úspěch pochodu si vedení 
Jeruzaléma pochod nepřálo a zdráhalo se 
udělit k němu povolení. Současně ani policie 
nebyla ochotná poskytnout ochranu, a to ani 
po násilných událostech z roku 2005. Mezi 
lety 2006 a 2007 se sama Noah stala terčem 
homofobních útoků, a dokonce jí bylo vyhro-
žováno smrtí. Vzpomíná: „I ti, kteří údajně 
byli na naší straně, se nás neustále ptali, 
proč trváme na pochodu v Jeruzalémě a proč 
nám nestačí Pride Parade v Tel Avivu. Když 
jsme plánovali tento první pochod, stala jsem 
se členkou IRAC (Israel Religious Action 
Center) a v následujících letech při nás právě 
IRAC stálo a pomáhalo nám v boji s homo-
fobií a s proměnou Jeruzaléma. Nikdy bych 
se neodvážila snít o tom, že letos se ke mně 
v Jeruzalémě připojí deset tisíc lidí, aby hrdě 
pochodovali jako členové LGBTQ komunity 
a jejich spojenci.“

V srpnu 2018 získala rabínka Noah 
Sattath privilegium být jedním z hlavních 
řečníků letošního pochodu. Ve svém projevu 
zdůraznila odvahu, reformní hnutí a boj za 
rovnost, a řekla: „Tato cesta vyžaduje víru 
a odvahu. V souvislosti s pochodem kolují 
o LGBT komunitě nehezké lži, podněcování 
k nenávisti a snaha odebrat nám naše práva 

a legitimitu… Rozhodneme-li se pochodovat, 
rozhodneme se nepodlehnout homofobii 
a čelit násilí. Tím, že tu jsme, riskujeme 
a říkáme, že si zasloužíme být šťastní. Dnes, 
více než kdy před tím, má naše tradice hrát ve 
společnosti kritickou roli. Doufám a věřím, 
že můžeme využít té obrovské odvahy, 
kterou jsme dnes prokázali, a využít ji v boji 
za rovnost zvláště pro LGBT komunitu, ale 
i pro všechny ostatní. […] Odkaz LGBTQ 
komunity je odkazem odvahy. Je to odkaz, 
který žádá změnu a zakládá se na faktu, že 
naše životy mají hodnotu a že naše láska má 
význam. Jsme židé a je naší zodpovědností 
interpretovat Tóru v každé generaci tak, aby 
stále byla Tórou živoucí. Musíme pracovat 
na tom, abychom vybudovali izraelský 
judaismus, který oslavuje gender a sexuální 
diverzitu, a abychom byli věrnými partnery 
LGBTQ komunity v nekompromisní snaze 
o rovnoprávnost. Toto je výrazem židovského 
jednání v naší generaci.“

Myšlenky, které vyjádřila rabínka Noah 
Sattath, našly rovněž ohlas u rabína Gilada 
Kariva, ředitele Israel Movement for Pro-
gressive and Reform Judaism (IMPJ), který 
na pochodu vedl delegaci reformního hnutí 
a celebroval krátký vzpomínkový akt na 
místě, kde Shira Banki položila svůj život, 
když pochodem demonstrovala za rovná 
práva všech v Izraeli, bez ohledu na gender 
nebo sexualitu. Reuven Marko, předseda 
IMPJ, poukázal na fakt, že se pochodu zúčast-
nila řada představitelů Reformního hnutí, 
rabínů, mladých lidí i členů kongregací, 
dohromady více než 20 000 lidí: „Je fascinu-
jící vidět, jaký vliv má naše hnutí na religi-
ózní aspekt boje LGBT za práva této menšiny 
v Izraeli, což dnes přivádí i lidi z ortodoxních 
komunit k tomu, aby si uvědomili, že je třeba 
mluvit nahlas a být inkluzivní a zapojit se do 
tohoto pochodu, který stál život Shiru Banki. 
[…] Nemůžeme a neměli bychom přestávat 
pochodovat a vytvářet tak prostor, kde každý 
může být součástí pochodu, pokračovat 
společně a s ním. Stále existují hory, které je 
třeba překonat, a údolí, která je třeba zaplnit, 
zvláště co se týče odložení rozhodnutí 
o právu homosexuálních párů v Izraeli na 
adopci dětí. Tohle je společný pochod, na kte-
rém musíme pracovat, abychom se všichni 
stali inkluzivními, bez jediné výjimky.“

Tento rok se World Zionist Organization 
(WZO) a Jewish Agency for Israel (JAFI) 
rozhodly vyvěsit duhovou vlajku s novým 
předsedou JAFI, Bougie Herzogem, který 
mával na účastníky pochodu procházející 
kolem budovy. Byla jsem zvláště potěšena, 

když jsem to viděla, neboť my, progresivní 
a náboženští sionisté z celého světa, boju-
jeme díky naší práci ve WZO a JAFI společně 
s našimi izraelskými kolegy za ty samé hod-
noty. Nejsme izraelští občané a nemůžeme 
volit do Knesetu ani se vždy nemůžeme 
osobně účastnit pochodů a demonstrací. Ale 
díky aktivní práci pro sionistické instituce 
máme stále slovo a jakožto „Arzenu“ máme 
politickou moc progresivních a reformních 
Židů na celém světe a izraelská vláda nás 
tak může vyslyšet. Náš hlas může bojovat za 
naše hodnoty – od práv LGBT po náboženský 
pluralismus, ať už jsme v Jeruzalémě, v Lon-
dýně či v Praze.

Pokud se chcete dozvědět více, neváhejte se 
spojit s naším výkonným ředitelem Dekelem 
Houmashem na dekel@reform.org.il.

RABÍNKA LEA MÜHLSTEIN, 
předsedkyně „Arzenu“ (Mezinárodní federace 
reformního a progresivního sionismu)' 
Přeložila: Eliška Pekárková

Poznámky
1 Jerusalem March for Pride and Tolerance

Rabínka Noah Sattath

mailto:dekel@reform.org.il
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Prsten krále Šalamouna
Jednoho dne se král Šalamoun rozhodl 
pokořit svého věrného ministra, Benaju 
ben Jehojadu. Řekl mu: „Benajo, existuje 
prsten, po kterém toužím, a chci, abys mi 
ho přinesl.“ Benaja pravil: „Můj králi, jestli 
tento prsten existuje, půjdu a přinesu ti 
ho, ale čím je tento prsten tak zvláštní?“ 
Šalamoun odpověděl: „Má velmi zvláštní 
moc. Pokud se na něj podívá šťastný 
člověk, stane se smutným. A pokud se 
na něj podívá smutný člověk, stane se 
šťastným.“

Král Šalamoun pochyboval, že by jeho mini-
str byl schopen takový prsten najít, a chtěl 
mu dokázat jeho neschopnost. Ministr pro-
cestoval celé království, ale neuspěl. Navrátil 
se do Jeruzaléma a ocitl se na jednom tem-
ném ošuntělém trhu. Povšiml si muže prodá-
vajícího divně vypadající šperky rozestavěné 
na starém otrhaném koberci. Zoufalý ministr 
se ho zeptal: „Neslyšel jsi náhodou o prstenu, 
který umí učinit šťastného člověka smutným 
a smutného šťastným?“ Starý obchodník 
se usmál a podal mu prsten, na kterém byl 
vyrytý nějaký nápis. Když si Benaja nápis 
prohlédl, na jeho tváři se objevil široký 
úsměv.

Benaja přišel ke králi, který očekával jeho 
neúspěch a pobaveně se ho zeptal: „Našel 
jsi prsten, pro který jsem tě poslal?“ Benaja 
podal prsten překvapenému králi, a ten si 
přečetl na něm vyrytý nápis: „Gam ze ja’avor.“ 
To znamená: „Také tohle pomine.“ Šalamoun 

okamžitě posmutněl. Uvědomil si, že 
všechna jeho moudrost, bohatství a moc jsou 
jen pomíjivé věci. Král se přesvědčil, že moc 
prstenu je skutečná. Nešťastného člověka 
ujistí nápis o tom, že trápení není nekonečné 
a že zase přijdou dobré chvíle, a tomu šťast-
nému připomene to, že ani štěstí není stálé 
a že může kdykoliv vzít zasvé.

Když si hebrejsky přejeme k židovskému 
novému roku, říkáme si Šana tova, což 
doslova znamená „Dobrý rok“. Slovo šana 
má ale ještě hlubší význam, který je odvozen 
ze slovesa lešanot, jež znamená „změnit“. 
Samotná etymologie hebrejského výrazu 
„šana“ tedy naznačuje nevyhnutelnost změn, 
které nám nový rok přinese. Změny mohou 
vždy být jak k lepšímu, tak i k horšímu, 
a proto má v sobě Roš ha-šana prvek radosti 
i prvek smutku. Jak ale čteme na Šalamou-
nově prstenu, společnou vlastností radosti 
i smutku je pomíjivost.

Rabín Simcha Bunim z Przysuchy 
(1765–1827) si uvědomoval nestálost stavů 
lidské duše, a proto učil, že bychom měli 
být emocionálně střídmými, díky čemuž 
budeme na jedné straně schopni najít sílu 
uprostřed těžkých chvil a nepropadnout 
beznaději, a na druhé straně nebýt nadutými 
a arogantními, když se nám daří dobře a jsme 

příliš sebejistými: „Každý musí mít dvě kapsy 
s malým lístkem v každé z nich, aby mohl 
sáhnout do jedné nebo do druhé v závislosti na 
jeho potřebě. Když se cítí poníženě a sklíčeně, 
znechuceně a zdrceně, měl by sáhnout do 
pravé kapsy, aby tam našel slova: Svět byl 
stvořen pro mne. Ale když se cítí na vrcholu 
a mocně, měl by sáhnout do pravé kapsy, aby 
tam našel slova: Jsem jen prach a popel.“

Na samém počátku nového roku 5779 
myslíme na změny, které nás v nadcháze-
jícím roce očekávají. Možná jsme šťastni 
a těšíme se, možná nás přemáhá smutek 
a trneme strachem. Nápis na Šalamounově 
prstenu gam ze ja’avor, „také tohle pomine“, 
nás učí, abychom všechny změny, ať budou 
dobré či špatné, očekávali s pokorou. V Knize 
žalmů stojí: „Hospodin má ve svém lidu 
zalíbení, pokorné oslaví spásou.“ (Žalm 149:4) 
Je to právě nesmírná síla pokory (anava), tak 
skvěle symbolizovaná nápisem na Šalamou-
nově prstenu, která nám umožňuje, abychom 
si zachovali vnitřní integritu v momentech 
velkého štěstí i nesmírného smutku.

Pokud tedy prožíváte těžké chvíle, rád 
bych vám ze srdce popřál, abyste měli dosta-
tek síly jim čelit a aby se co nejdříve obrátily 
v dobré. A pokud jste šťastni, přeji vám, 
abyste načerpali dostatek síly ke všem složi-
tým výzvám, které vás v novém roce čekají.

Šana tova u’metuka všem čtenářům Maskilu!

DAVID MAXA

ANKETA

V minulých dnech proběhl v Praze pochod za práva neheterosexuálních 
menšin, tzv. Prague Pride. Podobný pochod se uskutečnil začátkem 
srpna také v Jeruzalémě. Považujete tyto akce za důležité? A co si 
myslíte o jejich pořádání v Izraeli, v Jeruzalémě?

Jako někdo, kdo patří do LGBT komunity, 
mám k pochodu velmi pozitivní vztah. 
Podle mého názoru nejde o to, chlubit se 

něčím, co vlastně neovlivníme (jak tvrdí ně-
kteří kritici). Pochody Pride (hrdosti) jsou po 
celém světě pořádané proto, že bohužel žije-
me ve společnosti, která stále ještě není zce-
la tolerantní. Stále se vyskytují hlasy, které 
nám říkají, ať se za svou sexualitu či gender/
pohlaví stydíme. Pochody hrdosti tedy hlása-
jí, že se za tyto vlastnosti stydět nemusíme, 
naopak, že můžeme být hrdí. Například na to, 
že se nám daří dobře žít i ve světě, který nás 
chce zatlačit do pozadí. Zároveň jde samo-
zřejmě o zábavnou akci, kde se člověk může 
odreagovat tancem na písničky od ABBY, za-
tímco okolo ‚prší‘ duhové konfety.

Doporučuji zúčastnit se i různých akcí bě-
hem celého týdne, tzv. Pride Weeku. Ty jsou 
otevřené všem, tedy i heterosexuálům. Jde 
o vzdělávací akce, promítání dokumentů, de-

baty na náboženská a společenská témata 
apod. Určitě se dozvíte něco nového a potkáte 
skvělé lidi, kteří vám rozšíří obzory.
Zuzana Brodová, studentka cizích jazyků 
a literatury na University of Glasgow 

V první řadě bych si dovolil nesouhla-
sit s tím, že se jedná o „pochod za prá-
va“. V dnešní době je aktivistický mo-

ment Prague Pride Parade čím dál více upo-
zaďován, lidé už tam nechodí demonstrovat, 
ale spíše se bavit. Osobně vnímám Prague 
Pride a akce tohoto typu za oslavu různoro-
dosti a jejího přijetí v naší společnosti, osla-
vu akceptace a tolerance odlišnosti, což jsou 
hodnoty, které považuji za navýsost důležité. 
V Izraeli, kde je společnost velmi roztříštěná 
a mezi jednotlivými skupinami obyvatel pa-
nuje napětí, jsou podle mého názoru tato té-
mata znatelně naléhavější než u nás v Česku. 
Konáním průvodu ve svatém městě je z mé-

ho pohledu velmi důležité, neboť jsou zde po-
liticky i početně velmi silné skupiny, které 
vůči LGBTQ + menšinám zaujímají odmítavý, 
až vysloveně nepřátelský postoj – viz vraždy 
účastnic pochodu před pár lety nebo vykázá-
ní stejnopohlavního páru z jednoho bistra.
Martin Šachar Elis, ministerský rada

„Pride pochody“ po celé Evropě a v Iz-
raeli považuji za velmi důležitou 
společenskou událost. Široké masy 

obyvatelstva mají možnost poznat a podpořit 
menšiny, které mají jinou sexuální orienta-
ci, a tak odbourávat předsudky a stereotypy, 
prohlubovat ideu tolerance a respektu vůči 
každému člověku individuálně. Je už na ča-
se skončit s předsudky vůči těm, kdo mají ji-
nou sexuální orientaci. V mém okruhu přátel 
mám takových lidí vícero a velmi si jich vá-
žím. Já nerozlišuji lidi podle barvy pleti, ná-
boženství a sexuální orientace. Pro mne a mé 
syny existují jen dobří a zlí lidé. Každý z nás 
je svobodný a může si dobrovolně zvolit, ko-
ho miluje a s kým sdílí svou sexualitu.
Jana Tchabana-Löwbeer, dopisovatelka 
Maskilu žijící ve Vídni

Zamyšlení k Roš ha-šana 
o pokoře
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Vonné koření – Besamim
Hebrejské slovo besamim 
znamená doslova „vonné 
koření“. Toto koření podtrhuje 
sváteční atmosféru při 
náboženském obřadu 
havdala, který představuje 
jakési dělítko mezi Šabatem 
a počínajícím týdnem. 
Besamim je ale také název 
pražské skupiny izraelských 
lidových tanců. V létě se 
konal jubilejní, již dvacátý 
ročník semináře izraelských 
tanců Machol Čechia. Učit se 
izraelské tance se však v Praze 
(a nejen zde) může člověk po 
celý rok. S lektory izraelských 
tanců Lindou Kisovou 
a Ondřejem Novákem jsme 
si povídali o tom, že Češi pijí 
hodně piva, zatímco Izraelci 
víc tančí.

Kdy a jak vznikl soubor či spolek Besamim?
Linda: Vznikli jsme v roce 1995. V létě jsem 
byla na kurzu izraelských lidových tanců 
v Londýně, kde jsem spolu s Helenkou Ester 
Diveckou, tehdy Rothovou, absolvovala kurz, 
jak vést kurzy lidových izraelských tanců 
v rámci židovských komunit. Všechno jsme 
se hezky naučily a od podzimu 1995 jsme 
začaly samostatně vést první taneční lekce. 
Tehdy ještě pod společností Bejt Praha.

S nápadem na výuku izraelských tanců 
totiž přišel Evan Lazar, který Bejt Praha 
vedl. Byla to tehdy nová otevřená židovská 

komunita a chtěli slavit svátky i s tancem. 
Oslovili proto mě a Helenku. Já jsem tančila 
asi od čtyř let, díky tomu se znám taky 
s Ondřejem. Oba jsme chodili do stejné 
lidové školy umění na taneční obor k tehdy 
hodně progresivní paní učitelce, která učila 
výrazový a moderní tanec. Odtamtud jsme se 
znali spíš od vidění a teprve později jsme se 
potkali znovu na Židovské obci.
Ondřej: V lidušce to byla kromě výrazového 
tance taková všeobecná taneční průprava. 
Bylo to využitelné kdekoliv, ale já jsem pak 
šel ještě na klasiku. Od první třídy jsem dělal 
klasický balet a potom jsem se přihlásil na 
konzervatoř. Ale tu jsem nedodělal, včas jsem 
odešel… Vrátil jsem se na poslední rok na 
základku a pak šel na gymnázium.

Bejt Praha vám tedy dodala první žáky?
Linda: Ano, tehdy tady žilo dost Američanů, 
kteří hledali nějaký židovský život v Praze, 
a tohle byla jedna z cest. První rok byly tyhle 
kurzy pod Bejt Praha, ale fyzicky se konaly 
na DAMU, kde nám propůjčili sál. Tehdy na 
kurzy chodilo tak deset až patnáct lidí.

Izraelské tance jsou skutečně lidové, nebo je 
to uměle vytvořená záležitost? Řekněte mi 
něco o jejich historii…

Ondřej: To je trochu zrádná otázka. U většiny 
tanců, které se dnes tančí, je známý autor. 
Známe choreografa i interpreta a často 
i skladatele těch písniček. Ale u některých 
se to neví. Původním záměrem ve 20. letech 
bylo navázat na staré kořeny. Hledala se 
tedy inspirace v různých směrech. Snažili 
se skloubit, jak tancovali Židé z Jemenu, jak 
tancovali Arabové, co se píše v Tóře o tanci… 
Snažili se to všechno v těch tancích něja-
kým způsobem ukázat. Dnes je už situace 
trochu jiná, protože choreografie vzniká na 
každou novou písničku současné izraelské 
populární hudby. Dnes se spíš snaží dělat 
to zábavné pro diváky i tanečníky, ale už 
se neřeší symbolika v pohybech ani nějaké 
složitější historické výklady.

A čím se tedy izraelské tance vyznačují?
Linda: Vždycky, když někdo o izraelských 
tancích neví nic, říkám, že to jsou kruhové 
tance. V Čechách jsou nejvíc známé řecké 
kruhové tance, tančí se třeba na nějaké hos-
tině a lidé je znají z filmů. Základem je sku-
tečně kruhový tanec. Zároveň jsou ale hodně 
populární párové tance. Lidé v Izraeli tančí 
skutečně masově párové tance na současnou 
izraelskou hudbu.
Ondřej: A k tomu jsou ještě řadové tance, 
které jsou hlavně pro zábavu, ale existují 
i choreografové, kteří se na tuhle formu spe-
cializují. Řadové tance bývají i na jinou než 
jen izraelskou hudbu.

Kde v Izraeli se člověk může takové tance 
naučit? Je to nějak organizované?
Linda: Myslím, že už od školky či školy. 
V Izraeli je obecně mnohem větší vztah 
k hudbě i k tanci, lidi to provází odmalička 
po celý život. V celém Izraeli se tančí a všude 
jsou různé taneční hodiny. Je hodně taneč-
ních učitelů a v každém městě i vesnici lze 
najít nějaké taneční lekce. Někdo se specia-
lizuje na jemenské tance, někdo na párové 
tance, každý si může něco najít. Jako Češi pijí 
hodně pivo, tak Izraelci hodně tančí.
Ondřej: Na začátku po vzniku Izraele se všem 
tanec zdál jako skvělá disciplína a vyučoval 
se na každé škole. Byl od základní školy 
součástí výuky. Zhruba před patnácti lety 
došlo trochu ke krizi a od výuky se částečně 
upustilo. Skvělé je, že většina čtyřicátníků 
umí tančit. Když slyší některou ze známých 
písniček, vybaví si tu školní výuku, i když 
se tanci třeba potom už nevěnovali. Teď se 
tanec na školy zase vrací.

Machol Čechia 2018. Vyvrcholením setkání je 
vždy tančení na náměstí určené široké veřejnosti

Zakladatelé Besamim Linda Kisová 
a Ondřej Novák v dávných dobách
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Jaké je postavení tance z pohledu nábo-
ženského? V Besamimu tančí ženy i muži 
dohromady?
Linda: My jsme liberální taneční skupina, 
u nás tedy skupinu nerozdělujeme. V Izraeli 
jsou choreografky i učitelky zaměřené na 
pobožné ženy, které společně s muži tančit 
nechtějí a nechtějí být tak ani viděny. Je to 
docela velká skupina žen, které rády tančí, 
ale jsou ortodoxní, a proto mají samostatné 
hodiny. Pak jsou i lidé, kteří jsou sice 
ortodoxní, ale nevadí jim tančit s osobami 
opačného pohlaví. Jsou tedy oblečeni jako 
pobožní, ale tančí ve smíšených skupinách. 
Záleží na každém, jak to cítí.
Ondřej: Tance měly největší rozmach ve 
40. letech, a to díky kibucům. Proto tam 
ten náboženský pohled nebyl nikdy moc 
důležitý.

Tančí se ale třeba i na ortodoxních svatbách. 
I když tančí muži a ženy zvlášť.
Ondřej: Ano, to byl i jeden ze zdrojů inspirace 
prvních choreografek a choreografů. Některé 
kroky jsou inspirovány aškenázskými tanci 
na svatbách. Celý vývoj však míří směrem 
k moderní hudbě. Mnohé texty nejsou úplně 
to, co pobožný člověk chce slyšet.

Jak pokračoval vývoj v Praze? Zůstali jste 
pod Bejt Praha?
Linda: Od Bejt Praha jsme se časem osamo-
statnili. Ondřej byl na několika hodinách, 
pak jel na roční program do Izraele, a tam se 
seznámil s izraelským tanečníkem a choreo-
grafem Boazem Cohenem. Ten se divil, že 
Ondřej z Prahy umí Tsadik Katamar, což 
je jeden ze základních tanců. Díky tomu Boaz 
Cohen přijel vyučovat na náš workshop, na 
Machol.
Ondřej: A když jsem se vrátil z Izraele, začal 
jsem s holkama učit i já.
Linda: Helenka potom přestala učit tance 
a Besamim fungoval jako spolek pod Židov-
skou obcí. To bylo asi v roce 2000. Od roku 
2002 jsme občanské sdružení, obec nás dál 
podporuje, ale jsme už samostatní.

A jak je to dnes?
Ondřej: Pravidelně každý týden máme 
hodinu. První část je pro začátečníky, druhá 
polovina pro pokročilé. V létě je vždycky 
velký týdenní seminář Machol Čechia, ten 
měl letos už dvacáté výročí. Byla to jedna 
z největších akcí tohoto typu v Evropě, při-
jelo skoro 190 účastníků. Lidé byli ze 14 zemí, 
dost se to rozrostlo.

Linda: Ondřej učí pořád. Ale trochu nám 
chybí mladší generace. Jsme otevření, takže 
se nám hlásí kromě lidí z Obce, z Lauderek, 
z Unie mládeže i lidé zvenku. Někdy jsou to 
i různé křesťanské skupiny.
Ondřej: Také k nám chodí třeba Izraelky žijící 
v Čechách. Věkově jde o lidi od vysokoško-
láků po střední věk. Někdy ale chodí taky 
matky s dětmi. Já jsem dřív i učil na Lauder-
kách, ale to se už nedá kombinovat s mým 
normálním povoláním.

Máte nějaká veřejná vystoupení?
Ondřej: Těch akcí je poslední tři roky dost. 
Zvou si nás z nežidovských kruhů i z židov-
ských obcí. Je to asi deset akcí za rok. Buď je 
to workshop, kdy učíme zájemce, nebo je to 
vyloženě vystoupení. Letos jsme byli třeba 
v Poděbradech na zahájení lázeňské sezony, 
protože mají partnerské město Netanju 
a pan starosta je spolupráci s Izraelem hodně 
nakloněn. Jsme ale i na všech Judafestech, 
na akcích na obci.
Linda: Dost akcí už musíme i odříkat, protože 
to s naší běžnou prací nestíháme. Raději 
máme veřejné hodiny, kdy si lidé sami něco 
vyzkouší, než že jen pasivně sledují vystou-
pení.
Ondřej:  Velká veřejná ukázka je vždycky 
během Macholu. Všechny účastníky naže-
neme na náměstí, těch 180 lidí zaplní prostor 
a místní se přijdou podívat. To je vlastně i ta 
hlavní myšlenka, podělit se o to s místními. 
Letos jsme byli v Kralupech nad Vltavou.

Chtěli byste mít víc zájemců, nebo jaká je 
vaše vize?

Ondřej: Na tanečních hodinách v Praze 
bychom rádi přivítali více lidí. Kurzovné 
je velmi levné, chceme, aby to bylo pro 
každého dostupné. Nejde jen o tance, což 
je zábava, je to zajímavé, ale samozřejmě 
jde i o to, zpřístupnit lidem další vazbu na 
Izrael a na židovské tradice. Pro lidi mimo 
židovské kruhy zase chceme ukázat Izrael 
i jinak, než jak to lidé vidí denně ve zprávách. 
Aby získali kladný vztah. Když přijde na 
kurz někdo nový, nemá problém se začlenit 
kdykoliv během roku. Seminář byl naopak 
letos velkolepý. Bylo to dvacáté výročí, 
přijelo opravdu hodně lidí, což bylo skvělé, 
ale ideální je seminář pro 120 lidí. Někdejší 
účastníci seminářů pak často založili vlastní 
skupiny. Vznikla tak už skupina v Plzni, 
Liberci, Brně, Třebíči a v Prostějově. Těší nás, 
že to má pokračování a izraelský tanec žije 
samostatným životem.
Linda: Na Machol jezdí hodně lidé z Polska, 
Německa, velký seminář se koná v Maďar-
sku. Člověk by mohl jezdit celý rok po růz-
ných tanečních seminářích.

Více o kurzech na http://www.besamim.cz.

PTALA SE KATEŘINA MIKULCOVÁ 
Foto archiv Besamim

 
 
B Purimová hra v provedení Besamim v 90. letech.

Zakončení Machol Čechia 2018
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Životní peripetie matematika 
Heinricha Löwiga
Matematik Heinrich Löwig (též Jindřich 
Löwig, resp. Henry Lowig, 1904–1995) 
byl pražský rodák pocházející z německé 
rodiny. Jeho otcem byl německý židovský 
inženýr Heinrich Löwi (1874–1944), 
který roku 1904 přes odpor svých 
rodičů přestoupil ke katolické víře 
a následujícího roku si nechal úředně 
změnit příjmení na Löwig. Vypracoval se 
až na vrchního technického stavebního 
radu Ředitelství pošt a telegrafů. 
Löwigova matka Kateřina, rozená 
Chwojka (1881–1962), byla po otci 
Češka a po matce Němka. Hlásila se ke 
katolické víře a německé národnosti 
(dobře česky nikdy neuměla).

Heinrich Löwig roku 1923 maturoval na 
německém gymnáziu v Liberci. V letech 1923 
až 1928 studoval matematiku a fyziku na 
Přírodovědecké fakultě Německé univerzity 
v Praze. Zajímal se i o astronomii, chemii, 
historii a literaturu. V roce 1928 vykonal 
zkoušky učitelské způsobilosti, které ho 
opravňovaly k výuce matematiky a fyziky 
na všech středních školách s německým 
vyučovacím jazykem v Československu. 
V témže roce složil hlavní rigorózní zkoušku 
z matematiky i vedlejší rigorózní zkoušku 
z astronomie a stal se doktorem přírodních 
věd.

Slibný začátek kariéry
Ve 30. letech vyučoval jako asistent nebo 
suplující profesor na různých německých 
středních školách v Čechách a na Moravě, 
čekal na definitivní jmenování řádným 
středoškolským profesorem a věnoval se 
své milované matematice. V roce 1934 se ve 
třiceti letech habilitoval a stal se soukromým 
docentem na Německé univerzitě v Praze. 
Přednášel základní kurz matematiky a výbě-
rové přednášky z „moderní matematiky“.

Protože působil v tzv. Sudetech, sledoval 
s obavami narůstající fašistické a antisemit-
ské tendence německé společnosti, kterým 
nerozuměl a nesouhlasil s nimi. Nebezpečí 
si však příliš nepřipouštěl, neboť jeho rodina 
byla v jeho očích katolická. On sám byl od 
roku 1928 bez vyznání a od roku 1939 se hlásil 
k české národnosti. V Československu se 
cítil v bezpečí a na rozdíl od své sestry Anny 
provdané Epsteinové o emigraci neuvažoval. 
Anna Epsteinová v roce 1928 vystoupila 
z katolické církve a přihlásila se k židovské 
víře svého manžela Rudolfa Epsteina. V září 
roku 1938 s manželem a třemi dětmi emigro-
vala do Velké Británie.

Dne 1. září 1938 byl Heinrich Löwig 
jmenován řádným středoškolským profe-
sorem matematiky a fyziky na německém 

reálném gymnáziu v Novém Jičíně. Než 
však stačil na toto místo nastoupit, vypukla 
mobilizace, a tak narukoval, aby bránil vlast. 
Protože Nový Jičín připadl po Mnichovu do 
tzv. zabraného území, musel se svého místa 
vzdát a vystěhovat se. Přesunul se do Prahy, 
zůstal však bez místa. Obrátil se proto na Pří-
rodovědeckou fakultu Německé univerzity 
a uplatnil své právo venia docendi (právo 
přednášet s titulem docent). Pro začínající 
zimní semestr 1938/1939 urychleně vypsal 
dvouhodinovou volitelnou přednášku, v níž 
se věnoval základům diferenciálního a inte-
grálního počtu.

Vyhazov z práce a transport
Během podzimu 1938 a zejména na jaře 1939 
se situace na Německé univerzitě v Praze 
rychle zhoršovala, narůstaly protižidovské, 
protidemokratické a fašistické tendence. Na 
letní semestr 1938/1939 již Heinrich Löwig 
nesměl vyhlásit žádnou přednášku a musel 
školu opustit. Jeho slibnou odbornou i peda-
gogickou kariéru vzápětí zcela přerušila 
druhá světová válka a zrůdné nacistické 
rasové zákony. Podle nich byl tzv. míšencem 
prvního stupně.

Od jara 1939 byl Heinrich Löwig na „dovo-
lené s čekatelným“ a od 1. července 1940 pře-
šel do „trvalé výslužby bez nároku na penzi“, 
neboť neměl odpracováno deset let v česko-
slovenské státní službě. Obdržel proto pouze 
odbytné ve výši dvou ročních platů. V letech 

1940 až 1943 byl bez řádného zaměstnání 
a přivydělával si nepravidelným doučováním 
středoškolských studentů. V květnu 1943 byl 
pražským Úřadem práce přinucen nastoupit 
na místo pomocného nekvalifikovaného 
dělníka v továrně na výrobu kovového zboží 
na pražském Žižkově.

V době transportů do židovských ghett 
a pracovních nebo koncentračních táborů 
neztrácel Heinrich Löwig naději na lepší 
budoucnost, nepolevoval ve své odborné 
práci a začal studovat abstraktní algebru. Ve 
válečném čase se mu podařilo publikovat dvě 
rozsáhlé práce v americkém časopisu Annals 
of Mathematics.

Dne 16. října 1944 se však jeho život 
diametrálně změnil, neboť musel nastoupit 
do transportu, který směřoval do neznámého 
pracovního tábora pro židovské míšence 
v Německu. Nedlouho předtím se dozvěděl, 
že jeho otec byl gestapem umučen v terezín-
ské Malé pevnosti.

Ani po osvobození nemohl získat uči-
telské místo na vysoké či na střední škole, 
neboť byl podle zákonů Československé 
republiky považován za Němce, resp. národ-
nostně nespolehlivého občana. V letech 1945 
až 1947 byl opět bez řádného zaměstnání, 
živil se jen kondicemi. Ani on, ani jeho matka 
však nebyli zařazeni do odsunu německého 
obyvatelstva. Teprve na konci června 1947 
získali po složitých peripetiích českoslo-
venské státní občanství. Bohužel, i nadále 
zůstali občany druhé kategorie, stále byli 
považováni za „podezřelý německý živel“.

Německy už nikdy nepromluvil
V roce 1947 Heinrich Löwig odmítl nabídku 
místa řádného profesora matematiky na 
univerzitě v německém Greifswaldu, neboť 
nechtěl pracovat v Německu a pro Němce. Na 
konci roku 1947 přijal na dva roky místo pou-
hého učitele (lektora) matematiky na univer-
zitě v australském Hobartu. Poznamenejme, 
že uměl perfektně německy, česky, latinsky 
a řecky. V době války se jako samouk naučil 

Jedna stránka z Löwigova vysokoškolského 
indexu (Praha, 1923)

Jindřich Löwig – univerzitní student  (20. léta 
20. století, Praha)
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anglicky a později i francouzsky. Po třech 
měsících pobytu v Hobartu se definitivně 
rozhodl pro život v emigraci a po únorovém 
komunistickém převratu se již do své rodné 
země nevrátil.

Roku 1949 se oženil s Libuší Barborou 
Ottovou (nar. 1925), v pětačtyřiceti letech 
založil rodinu, začal nový život a novou peda-
gogickou i odbornou kariéru. V roce 1957 se 
s celou rodinou přestěhoval do kanadského 
Edmontonu, kde přijal místo řádného univer-
zitního profesora matematiky na University 
of Alberta. Přednášel tam až do svého pen-
zionování v roce 1972. Odborně se věnoval 
Booleovským okruhům a teorii svazů.

Žil spokojeně, obklopen svou šťastnou 
rodinou v klidné a kulturní Kanadě zcela 
stranou od politických, sociálních i hos-
podářských problémů světa. Měl radost 
z úspěchů svých dětí, hodně se svou ženou 
a rodinou cestoval, do Československa však 
již nikdy nepřijel.

Za svůj německý původ a za to, co Němci 
během druhé světové války prováděli, se 
výrazně styděl. Proto si roku 1954 nechal 
úředně změnit jméno na Henry Francis 
Joseph Lowig, aby nebyl s německou komu-
nitou spojován. Již nikdy prý nepromluvil 
německy, v jeho rodině se hovořilo česky, 
udržovaly se české zvyky a tradice. Na Čechy, 
českou zemi a její kulturu nedal dopustit. 
Po celý život udržoval písemný kontakt se 
svými českými přáteli a kolegy; dopisy psané 
perfektní češtinou ukazují jeho hluboký 
zájem o rozvoj naší matematiky i o naši 
kulturu.

Na válečná léta nerad vzpomínal, o svých 
trpkých zkušenostech takřka nehovořil 
a nesděloval je ani svým nejbližším. Vždy se 
snažil hledět s optimismem do budoucnosti 
a hledat v lidech to nejlepší. Zajímavé je, že 
jeho syn a vnuk (syn dcery) se přes různá 
duchovní hledání navrátili k židovství.

MARTINA BEČVÁŘOVÁ

Svatební fotografie (Hobart, Tasmánie, 1949)

Mé zážitky 
v době od 
14. října 1944 do 
5. května 1945
14. 10. 1944 obdržel jsem výzvu, abych se 
dne 16. října 1944 mezi 8. a 10. hodinou 
dopolední dostavil do jízdárny v Praze IV. 
a abych přinesl s sebou pracovní oděv, 
potraviny na tři dny a potravinové lístky. 
Bylo podotknuto, že budu policejně předve-
den v případě, že se nedostavím.

Od 16. do 19. 10. 1944 jsem byl internován 
v jízdárně. Spal jsem na lůžku č. 278. 
K vykonání potřeby jsme museli používat 
věder, jež nám byla k disposici za jízdárnou. 
Viděli jsme celý den jezdit elektrickou 
dráhu. S jejích vozů shazovali naši příbuzní 
a známí balíky určené pro nás. Později 
byly všechny plošiny všech vlaků pouliční 
dráhy, jež jezdily kolem jízdárny, obsazeny 
policisty, již nepřipouštěli shazování 
balíků; a okna jízdárny, směřující na ulici, 
musela býti stále zatemněna. V jízdárně 
nám bylo dovoleno psát dopisnice svým 
známým. Byly dopraveny na poštovní úřad 
č. 11. Ten byl stále naplněn lidmi čekajícími 
na zprávy od svých drahých v jízdárně. 
Došlé dopisnice se hned orazítkovaly a pak 
se jména adresátů vyvolávala.

19. 10. 1944 Kolem 3. hodiny ranní jsme 
pochodovali na nádraží Praha-Dejvice. Na 
nádraží stál pro nás připravený vlak. Sklá-
dal se z osobních vozů 3. třídy, které však 
nebyly spojeny obvyklými můstky, takže 
jsme nemohli přecházet z jednoho vozu do 
druhého.

19. 10. 1944 v 8 hod. 20 min. jsme odjeli 
z dejvického nádraží. Na křižovatce želez-
niční tratě s Bubenečskou třídou u závor 
stálo mnoho lidí, již se s námi rozloučili. 
Jeli jsme pak přes Bubny do Libně; v obou 
stanicích vlak ještě dlouho stál.

20. 10. 1944 ráno asi v 6 hodin jsme přijeli 
do Klettendorfu u Vratislavě. Později přijely 
do klettendorfského tábora ještě dva další 
transporty. Byli jsme odvedeni do tábora, 
jenž se jmenoval RAB-Lager (Reichsau-
tobahn-Lager). Baráky, v nichž jsme byli 
ubytováni, byly úplně zaštěničeny. Ačkoli 
člověk v takovém prostředí špatně usne 
a spí, konečně ho spánek přemůže, a tím si 
poněkud štěnicím zvykne. (Desinfikovali 
jsme sice lůžka, ale to nebylo skoro nic 
platné, poněvadž štěnice seděly mezi 
prkny, z nichž byl vystavěn barák. Byl jsem 
nejdříve na světnici C, později na světnici 
č. 9. Na „devítce” jsem si již nemohl stěžo-
vati na štěnice, to bylo snad způsobeno tím, 
že počasí již bylo chladnější.) První práce, 

které jsem se musel zúčastnit, byla práce 
„na železu”, tj. skládání a nakládání želez-
ných tyčí na klettendorfském nádraží.

25. 10. 1944 skupina vězňů, ke které jsem 
patřil i já, byla odeslána do Vratislavi. Tam 
část skupiny byla přidělena do práce. Já 
sám jsem pochodoval se zbytkem skupiny 
k staveništi. Tam jsem byl přidělen do 
práce a zůstal jsem tam až do konce svého 
pobytu v klettendorfském táboře. Pracovní 
doba byla od 7 do 17 hodin se dvěma půlho-
dinovými přestávkami. V neděli jsem měl 
volno jen jednou nebo dvakrát; jinak se 
pracovalo i v neděli do půl druhé, později 
nebylo rozdílu mezi nedělí a všedním 
dnem. Ve dvou týdnech jsem měl noční 
směnu od 19 do 5½ hodiny.

—

Po 12. lednu 1945 se východní fronta začala 
rychle přibližovat k Vratislavi. Viděli 
jsme na nádraží mnoho Němců s velkými 
zavazadly; ti patrně již prchali před Rudou 
armádou. Dne 20. ledna 1945 jsme viděli 
první kolonu uprchlíků projížděti ulicemi 
Vratislavě. Onoho dne jsme již nemohli 
večer jeti zpět do Klettendorfu obvyklým 
vlakem, poněvadž jízdní řád se již nedodr-
žoval, nýbrž museli jsme jíti pěšky. Práce 
na staveništích byla pak zastavena.

26. 1. 1945 brzo odpoledne jsme dorazili do 
Svídnic. Na cestě jsme od vedení transportu 
nic nedostali k jídlu a také v hostincích 
nebylo kromě kávy nic k dostání. Avšak 
ve Svídnicích jsme byli posláni do školní 
budovy, kde každý dostal od NSV kus 
chleba. K večeru jsem Svídnice opět opustil 
a došel jsem pak brzo do místa určení do 
vesnice Gräditz. Tam jsme byli ubytováni 
ve starém mlýně, jenž dříve sloužil (právě 
tak jako klettendorfský tábor) jako koncen-
trační tábor pro Židy. Byli tam kromě nás 
ubytováni také Ukrajinci a Cikáni, muži 
i ženy.

—

2. 5. 1945 nám konečně oznámil velitel 
tábora, že se tábor rozpouští; ale přesto se 
ještě ve dnech 3. a 4. května 1945 pracovalo 
na opevněních.

—

5. května 1945 odjel transport vězňů bydlí-
cích v Čechách mimo Prahu. Ti, kteří chtěli 
jet přes Prahu, ovšem již do Prahy nedojeli. 
Poslední transport měl odjet v neděli dne 
6. května 1945. K tomu transportu jsem měl 
patřit i já. Dne 5. května 1945 odpoledne 
však přišla zpráva, že v Praze vypukla revo-
luce a že doprava na železnicích byla zasta-
vena. Z toho důvodu se esenci rozhodli, že 
zbytek vězňů propustí ihned. Stalo se tak 
v 7 hodin večer.

HENRY LOWIG
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TRADICE

Co všechno chrochtá

Prase je velmi inteligentní 
tvor. Dokonce vůbec není 
tak nečistotné, jak se o něm 
tradičně smýšlí, jen mu lidé 
připravují takové podmínky. 
Kdysi jsem potkala člověka, 
který vepřové nejedl právě 
proto, že jsou prasata velmi 
podobná lidem – a on se cítil 
jako kanibal.

To samozřejmě není důvod, proč prase není 
košer. Tím je přikázání jíst ze suchozem-
ských zvířat pouze přežvýkavé sudokopyt-
níky (židovské děti mají v přírodopise, co se 
licho- a sudokopytníků týče, jistý náskok). 
Prase má sice rozdělená kopyta, ale nepře-
žvykuje, proto podle Leviticus 11‚7 není košer 
(„vepř, který sice má rozdělená kopyta tak, 
že jsou úplně rozpolcená, ale nepřežvy-
kuje, bude pro vás nečistý“ – ekumenický 
překlad Bible).

To, že si člověk dodržující kašrut nedá 
v hospodě vepřo-knedlo-zelo, je poměrně 

jasné. Nicméně tradiční českou kuchyní 
problémy s výskytem vepřového zdaleka 
nekončí. Produkty pocházející z prasete se 
dokážou důvtipně schovat i tam, kde by to 
spotřebitel nečekal.

Většina výrobků z mletého či jinak upra-
vovaného masa (uzeniny a spol.) obsahují 
nějaký podíl vepřového. Objevují se však 
i šunky a jiné uzeniny, které obsahují jen 
maso, podle kterého se jmenují. Vždy bezpeč-
nou variantou je samozřejmě košer maso, je 
však nutné počítat s vyšší cenou. Další vari-
antou je využití rostoucí halal nabídky. Může 
zde ale vzniknout náboženský problém – 
někteří židé odmítají konzumovat maso, 
které bylo rituálně zabito de facto pro jiné 
náboženství. Je to však využívaná možnost, 
pokud je cílem spotřebitele vyhnout se vep-
řovému masu. Stojí nicméně za upozornění, 
že podle halal pravidel jsou povoleny mořské 
plody a kombinace masa a mléka.

V rohlících se často skrývá sádlo. Složení 
pekařských výrobků by mělo být možné zjis-
tit v prodejně u úseku pečiva. Nicméně je to 
občas oříšek, katalog nebývá většinou ihned 
po ruce, je nutné se na něj doptat a personál 
o něm často nic neví. Pozitivní zkušenosti 

mám s Kauflandem a Globusem, kde je 
seznam veřejně vystaven. Rohlíky a housky 
z Globusu jsou navíc bez sádla. Bezsádelnaté 
rohlíky vyrábí i další pekárny, poměrně 
vyčerpávající seznam je k dispozici například 
na e-shopu Tesca u složení rohlíku. Některé 
šarže Penamu jsou košer (číslo šarže nalez-
nete v košer seznamu), stejně tak United 
Bakeries. Některé rohlíky z Antonínova 
pekařství jsou se sádlem, jiné ho neobsahují.

Větším chytákem je ovšem želatina. Ta se 
může objevit v želé bonbonech, mléčných 
produktech, cukrářských výrobcích či – nej-
překvapivěji – v různých nápojích. Opět jsem 
provedla pátrání po tom, kde ji můžete čekat.

V tamuzovém čísle Maskilu se můžete 
dočíst o tom, které sýry obsahují živočišné 
syřidlo. Seznam je k dispozici ve facebookové 
skupině Bejt Simcha. Opět upozorňuji, že 
toto není košer seznam. Vzniká na základě 
dotazování a čestného slova výrobců. 
Výrobky bez želatiny jsou vyznačeny tučně, 
ty želatinu obsahující pak kurzívou.

Sladkosti
Želatina se vyskytuje v naprosté většině 
„želé“ bonbon. Trh s vegetariánskými 
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SEZNAM VÝROBCŮ A PRODUKTŮ S ŽELATINOU/BEZ ŽELATINY 

VÍNO:
Pouze výběr z českých vinařství, první vlna 
dotazování. 
Vinařství Tetur: odkalení bílých odrůd, 
červené bez želatiny 
Vinselekt Michlovský: vše OK 
Zámecké vinařsví Bzenec: používá želatinu 
Lobkowicz: používá želatinu, uvažují o vegan 
šarži 
Patria Kobylí: OK 
Rodinné vinařství Jedlička, Bořetice: používá 
se v problematických ročnících, v letech 
2015–2017 nebyla použita 
Stampleton-Springer: vše OK 
Víno Zborovský: vše OK 
Sekt Jan Petrák: používá vyzinu, která se 
vyrábí z plovacích měchýřů jeseterovitých 
(nekošer) ryb 
Víno Marcinčák: vše OK

PIVO:
Matuška: vše OK 
Polička: vše OK 

Bernard: vše OK 
Únětice: vše OK 
Žatecký pivovar: vše OK 
Chotěboř: vše OK

DŽUSY:
Happy Day: vegan 
Relax: vše bez želatiny, něco obsahuje 
košenilu 
Pfanner: vše OK 
Podorlická sodovkárna: želatinu nepoužívá, 
můžou tam být jiná barviva živočišného 
původu 
Linea Nivnice: Hello a Dolly používá želatinu 
pro jablečnou šťávu 
Moštárna Louny: Jablko čiré čiřeno 
želatinou, jiné nejsou

CIDER:
Johannes Cyder: vše OK 
Cidrerie Kliment: vše OK 
Tátův sad: vše OK 
Prager: vše OK

CUKROVINKY:
Musí obsahovat informaci o želatině ve 
složení. Jsou-li vegetariánské, často se tím 
navíc chlubí. 
Jojo: Jahůdky a Srdcovky 
M&S: mají nabídku vegetariánských bonbonů 
Haribo: Giant Strawbs
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Táta se synem, ze Severní 
Moravy, hledají ženu, která 
s nimi povede židovskou 
domácnost, děti vítány. 
Kontakt: 774 59 4089, 
bucbron@seznam.cz

a veganskými sladkostmi se však docela roz-
máhá. Takové bonbony se tím často chlubí 
již na obalu. Vegetariánské želé bonbony jsou 
Jojo Jahůdky nebo Srdcovky. U bonbonů 
jsou problematické ještě další dvě ingredi-
ence: karmín (E120) a šelak, obojí vyráběno 
z brouků.

Další sladkou pochutinou obsahující 
často želatinu jsou různé mléčné dezerty. 
Želatinu obsahuje například populární 
Pribináček (nekošer Zdraví z Posázaví). Jeho 
náhradou může být například Lipánek. Žela-
tinou mohou být nastavované také ovocné 
jogurty. Doba, kdy byla i v čistých bílých 
jogurtech, je však, zdá se, už pryč.

V cukrárně pak pozor na želatinou zalité 
ovocné dorty a želatinou vyztuženou šle-
hačku, případně jiné krémy. Chce se to ptát 
a trvat na rezolutním „ne“, váhání obsluhy 
„no, tam by želatina neměla být“ není kvůli 
poměrně nízké obecné informovanosti 
příliš závazné. Výrobky zalité želatinou 
jsou krásně lesklé, často se už ale (obzvlášť 
u ovocných dortů) nahrazuje vrchní vrstva 
pektinem. V Ovocném Světozoru obsahují 
želatinu dorty Filadelfie, Mango, Cheese Cake 
a všechny tvarohové.

Nápoje
Největší zrada ve složení potravin však 
teprve přichází. Že jste ještě ve složení džusu 
nikdy nečetli „želatina“? Možná vás však již 
někdy zaujalo, proč mají některé džusy tak 
hrdě nálepku „vegan“. Ani jedno není náhoda. 
Při výrobě džusu a vína se pro takzvané 
čiření občas používá želatina, což tedy činí 
některé džusy nevhodné pro vegany. Ve 
složení se to však uvádět nemusí, jelikož 
je želatina z výrobku v průběhu procesu 
vyfiltrována a v konečném produktu by 
již neměla zůstat. Jak mi napsal pan Žiška 
z Vinařství Bzenec, jedná se o použití 10–20 
ml želatina na hektolitr vína, tedy přibližně 
0‚0001 ml/l vína. Jejich funkce je adsorpční – 
jsou schopny na sebe navázat tříslovinu 
na základě různého náboje a poté se z vína 
odfiltrují. Dle jeho tvrzení má želatina pro 
tento proces nejlepší vlastnosti. Podle platné 
legislativy ji tedy výrobci nejsou povinni ve 
složení uvádět.

Košer status čiření želatinou však není 
přímočarý. Dle mého dotazu na Rabinát ŽOP 
(v košer seznamu je totiž u džusů uvedeno 
pouze upozornění na obsah hroznové šťávy) 
tento postup většina rabínů akceptuje. Dle 
Orthodox Union (americké organizace udě-
lující hechšery) je to z několika důvodů: žela-
tiny je zcela jistě méně než jedna šedesátina 
(laicky řečeno tolerovaný poměr nekošer 

příměsi v košer jídle; přesná pravidla jsou 
trochu složitější), navíc jejím účelem je 
odstranit nečistoty, tedy i ona sama by měla 
být z jídla plně odstraněna. Stejný názor má 
i progresivní rabi Walter Rotschild. Obecně 
závazná pravidla reformního kašrutu neexis-
tují, tedy je to rozhodnutí každého.

Vzhledem k tomu, že už minulý díl 
o sýrech byl částečně určen i pro vegetariány, 
rozhodla jsem se, že navzdory rabínské 
interpretaci přijdou jistě mnoha lidem tyto 
informace vhod. Ač je želatina v džusu 
považována za košer (s čímž se osobně nezto-
tožňuji, nejsem však halachická autorita), 
není v pořádku pro vegany a vegetariány. 
Mnoho (nejen reformních) židů je etickými 
vegetariány/vegany.

Čiření želatinou se týká především džusů, 
moštů a vín. Piva a cidery vyšly z dotazování 
dobře a jsou všechny veganské. Z džusů 
používá želatinu Livnice, tedy výrobce džusů 

Hello a Dolly, a to při čiření jablečné šťávy. 
U moštů je to pak Moštárna Louny, a to jen 
u produktu Jablko čiré. U vína je to však 
překvapivě „padesát na padesát“, mnoho 
vinařství želatinou čiří. Seznam všech 
dotazovaných výrobců a jejich odpovědí 
naleznete za tímto článkem.

Není vše želatina, co se leskne
Náhrad vepřové želatiny je povícero. Košer 
bonbony často obsahují rybí želatinu, dají 
se najít bonbony obsahující hovězí žela-
tinu (u nich pak pozor na použití mléka). 
Veganské „náhražky“ jsou pektin (z ovoce) 
či agar (z mořských řas). Některé bonbony 
se vyrábějí pomocí škrobu a jsou přirozeně 
vegetariánské (v duchu tohoto článku dopo-
ručuji bonbony ve tvaru prasátek).

HANA ŠIKOVÁ
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RECEPT

Medové kuřecí špízy
Protože letos připadá Roš ha-šana na začátek 
občanského měsíce září a počasí snad 
bude ještě pěkné, můžete slavnostní večeři 
pojmout ještě trochu letně. Medové kuřecí 
špízy se zeleninou lze je upéct v troubě 
i venku coby slavnostní barbecue. Místo 
kuřete můžete použít také krůtí maso. Vege-
tariáni mohou grilovat jen zeleninové špízy 
s medovou marinádou.

Ve velké míse smícháme olej, med, 
sojovou omáčku a pepř. Než do mísy naložíte 
maso nakrájené na kousky a zeleninu, odlijte 
si část marinády stranou a uschovejte pro 
potírání špízu. Nyní do mísy přidejte maso, 
česnek, cibuli a nechte odležet v lednici 
nejméně 2 hodiny nebo je můžete naložit do 
marinády přes noc.

Nechte lehce odkapat a napichujte 
střídavě kousky masa a zeleniny (červená 

i zelená paprika, rajčata, cibule, případně 
žampiony) na špízy.

Rozpalte gril nebo rozehřejte troubu na 
zhruba 200 stupňů a pečte zhruba 15 minut. 
Potírejte během grilování špízy marinádou.

Jako přílohu můžete podávat saláty, 
kuskus, brambory.

Ingredience:
¼ hrníčku olivového nebo jiného rostlinného 
oleje
1/3 hrníčku medu
1/3 hrníčku sojové omáčky
2 stroužky česneku
5 malých cibulí nakrájených na kolečka
¼ čajové lžičky mletého pepře
Kuřecí nebo krůtí maso zbavené kůže 
nakrájené na kousky (aby se dalo napíchnout 
na špízy)
2 červené papriky, 2 zelené papriky, 4 rajčata 
nebo větší množství cherry rajčat, případně 
další zelenina vhodná na gril

Příprava 15 minut, 2 hodiny marinování, 
grilování 20 minut. 

REDAKCE

AKTUALITY

Intergenerační výzkum v rámci 
mezinárodního projektu
Vážení čtenáři časopisu Maskil,

obracím se na Vás s prosbou o účast na 
unikátním mezinárodním výzkumu, jenž si 
klade za cíl porovnat historické zkušenosti 
a postoje napříč židovskými poválečnými 
generacemi. Mé jméno je Jakub Bronec 
a v současnosti jsem studentem doktor-
ského studia na University of Luxembourg 
v Lucembursku a Univerzitě Karlově v Praze. 
Svou prací volně navazuji na sociologickou 
studii profesorky Aleny Heitlinger, která se 
na mém výzkumu podílí jako externí konzul-
tantka.

Připravovaný projekt porovnává proces 
mezigeneračního vývoje židovského 
vzdělávání v rámci demokratického 
(lucemburského) a nedemokratického 
(československého) státního zřízení po roce 
1945. Je důležité zmapovat, kudy se ubírala 
československá židovská společnost od 
roku 1945 a kam se posunuly její názory 
na židovství, formování identity, izraelský 
stát, rodinu, antisemitismus, holokaust 
a řadu dalších témat. Na výzkumu spolu-
pracuji s řadou osobností židovské kultury 
a prostřednictvím rozhovorů získávám 
nedocenitelné osobní vzpomínky, které mi 
pomáhají plasticky doplnit dotazníkové šet-
ření a archivní sběr dat. Výzkum samozřejmě 
zohledňuje rozdílnost obou zkoumaných 
minorit, lucemburské a československé, 
které se liší nejen geograficky ale také politic-
kými postoji, náboženským přesvědčením, 
zkušenostmi s emigrací a v neposlední řadě 

také skrytým či otevřeným antisemitismem. 
Finálním výstupem nebude pouze teoretická 
studie, ale také dynamická webová stránka 
na bázi mezioborové brány a virtuální 
knihovny.

Jak se zapojit do výzkumu? Možnosti 
jsou dvě a kritéria jsou velmi jednoduchá. Je 
potřeba být narozen v rozpětí let 1934–1980 
a být buďto konvertitou, nebo mít alespoň 
jednoho z rodičů židovského původu (není 
nutné splňovat pravidla halachy). První 
variantou je anonymní dotazník, který je roz-
dělen tematicky podle jednotlivých kategorií 
a je dostupný jak v elektronické, tak v papí-
rové podobě. Druhou variantou je nefor-
mální rozhovor o životě na židovské obci 
před rokem 1989. Otázky v rozhovoru jsou 

částečně strukturované a spíše neformální. 
Se získanými daty bude nakládáno v souladu 
s platnou legislativou České republiky na 
ochranu osobních údajů a obecného nařízení 
na ochranu osobních údajů GDPR (General 
Data Protection Regulation). Účastník před 
každým rozhovorem podepíše Souhlas 
účastníka výzkumu ohledně rozhovoru, ve 
kterém má možnost přesně vymezit způsob 
nakládání s daty.

V případě zájmu mě prosím kontaktujte buď 
na emailové adrese jakub.bronec@uni.lu, 
nebo na telefonním čísle +420 603 343 858.

Děkuji Vám a těším se na spolupráci.

JAKUB BRONEC

https://www.surveymonkey.com/r/kulturni_vzdelavaci_cinnost_ceskoslovenske_zidovske_komunity
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HEBREJŠTINA

Minikurz hebrejského jazyka  
pro samouky (12. lekce)
Po letních prázdninách a s příchodem nového roku přinášíme 
v kurzu hebrejštiny první konverzace. Na následující stránce nalez-
nete dvě krátké základní konverzace a k nim slovní zásobu.

V konverzaci jsou použita osobní zájmena a koncovky pro při-
vlastňovací způsob – proto uvádíme také jejich přehled.

Zájmena

já – ֲאִני my – ֲאַנְחנּו
ty (m. r.) – ה ם – vy (m. r.) ַאָתּ ַאּתֶ
ty (ž. r.) – ְַאּת vy (ž. r.) – ן ַאּתֶ
on – הּוא  oni – ֵהם  
ona – ִהיא ony – ֵהן 

(Poznámka: v hebrejštině neexistuje zvláštní zájmeno pro střední rod 
a vykání se nepoužívá)

Přivlastňovací zájmena
Vlastnictví se v hebrejštině vyjadřuje slovíčkem ל  a koncovkou ׁשֶ
podle příslušné osoby. V některých případech lze vlastnictví vyjádřit 
také připojením stejné koncovky k podstatnému jménu (viz konver-
zace):

můj – ִלי ָלנּו – náš ׁשֶ ׁשֶ
tvůj (m. r.) – ְלָך ָלֶכם – váš (m. r.) ׁשֶ ׁשֶ
tvůj (ž. r.) – ָלך ָלֶכן – váš (ž. r.) ׁשֶ ׁשֶ
jeho – לֹו ָלֶהם – jejich (m. r.) ׁשֶ ׁשֶ
její – ָלה ָלֶהן – jejich (ž. r.) ׁשֶ ׁשֶ

1. Slovníček: 

Ahoj (základní pozdrav, dosl. „mír, pokoj“) לֹום ׁשָ

Co, jak ָמה

Dobrý, dobře טֹוב

Děkuji ּתֹוָדה

V pořádku, „O. K.“ ֵסֶדר ּבְ

 

1.
A – שלום. B – שלום. 
 [šalom] [šalom]

A – מה שלומך?   B – טוב, תודה. מה שלומך? 
 [tov, toda. ma šlomech] [ma šlomcha]

A – בסדר.   
  [beseder]

Předložky:
V hebrejštině se předložky pojí s následujícím slovem a tvoří tak 
s podstatným jménem jedno slovo.

z, od ִמ-

v - ּבְ

2. Slovníček:  

Dobré ráno  ּבֶֹקר טֹוב

Jméno ם ׁשֵ

Kde ֵאיֹפה

Bydlet ר  ּגָ

Odkud  ֵמַאִין

Turista ר ּיָ  ּתַ

Ano ן ּכֵ

 

2.
A – שלום! B – בוקר טוב! 
 [boker tov] [šalom]

 A – אני שרה. מה שמך? B – שמי דוד. 
 [šmi David] [ani Sara. ma šimcha]

A – איפה אתה גר? B – אני גר בפראג. מאין את? 
 [ani gar beprag. meajin at] [ejfo ata gar] 

A – אני מישראל. אתה תייר? B – כן. 
 [ken] [ani mijisrael. ata tajar]

Překlad konverzací najdete na straně 15.

PŘIPRAVILA RÁCHEL POLOHOVÁ
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Potřeba a význam svědomí v životě
Ať už lidé v historii dělali něco 
dobře či špatně, něčeho litovali 
a něčeho ne, jejich chování 
vždy alespoň částečně 
zohledňovalo faktor svědomí. 
V současné době se však tento 
faktor pomalu vytlačuje a bývá 
označován jako přežitek. A tak 
se pomalu zbavujeme emocí, 
které mají vliv na naše chování 
a na náš pohled na život.

„Dobré svědomí je často jen následek špatné 
paměti.“

Sir Winston Churchill

Svědomí je způsob vnímání morálního hod-
nocení vlastního chování. Většinou se začne 
ozývat, když je jedinec v rozporu s vlastními 
hodnotami či způsobem hodnocení. Otázkou 
pak je, jestli daný člověk svědomí poslechne 
a chování změní, nebo pocit špatného 
svědomí potlačí. Ať tak či onak, svědomí je 
jednou z nejdůležitějších instancí v mozku 
člověka. Pocit viny, způsobený tzv. černým 
svědomím, je totiž z psychologického 
hlediska jedním z nejhorších pocitů, které 
můžeme pociťovat.

V pocitu viny jako by subjekt přistihoval 
sám sebe při něčem nedovoleném, což ovšem 
předpokládá určitý stupeň vývoje osobní 
morálky, přičemž nepochybně existují i lidé, 
kteří nemají pocit viny ani za nejodpornější 
činy, kterých se dopustili.

Milan Nakonečný,  
Psychologie (Triton 2011)

Přežitek svědomí a potlačování 
psychických jevů
V současnosti odsouváme hodně dřívějších 
ideálů a hodnot. Hodnoty, kterým většina lidí 
ještě včera věřila, dnes popírá a mění. Otázka 
je, jestli je to dobře. Tento fakt lze prezento-
vat například na náboženství. Mnoho lidí 
přestává být věřícími a ten, kdo se za věřícího 
prohlásí, se stává podivínem a terčem 
posměchu. A přesto ještě před sto, sto dvaceti 
lety byla většina lidí věřících a za zvláštního 
člověka či podivína byl naopak označován 
ateista. V průběhu posledních desetiletí bylo 
náboženství či spíše víra v Boha brána jako 
přežitek, až se pomalu začala ze společnosti 
vytrácet. Jako se dříve bralo za samozřejmé, 
že většina lidí svým způsobem věří, hovořilo 
se běžně o svědomí – jak o svědomí jednot-
livce, tak o svědomí společnosti.
V současnosti se však aspekt svědomí začíná 
vytrácet. Mnoho lidí lne k heslu, že účel 
světí prostředky, a pocit špatného svědomí 
úspěšně zazdívají. Ze společnosti se pomalu 

začíná vytrácet rozdělování věcí na světě 
na dobré a špatné a vplouváme do období 
neutrality. Úkolem jedince již není hledat 
v bytí smysl, ale projít jím pokud možno bez 
problémů a hladce. Pocit svědomí v tomto 
způsobu cesty životem již nemá smysl, neboť 
stoupá trend být stále s většinou, která má 
vždy pravdu. Z tohoto trendu bychom měli 
mít strach – například když ve třicátých 
letech většina lidí volila NSDAP, bylo to 
správně?

Závěrem
Momentálně je jen na nás, jak bude budouc-
nost vypadat. Chceme životem projít co 
možná bezbolestně, avšak emočně ploší, 
a našim dětem dát do vínku to samé, totiž 
bezproblémovost a schopnost být s každým 
zadobře? Nebo raději chceme věci vidět tak, 
jak jsou, žít tak, abychom se za sebe nemuseli 
stydět, a naučit naše děti přiznat si, že člověk 
může udělat chybu? Budoucnost je takříkajíc 
v našich rukou a je na nás, jak s ní naložíme.
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PŘIDEJTE SE!
Uvažujete o žurnalistické kariéře?
Baví Vás jen tak psát?

Neváhejte a napište nám mail na 
redakce@lauder.cz

Jews News je časopisem studentů Lauderových 
škol. Tato dvojstrana vychází jako příloha měsíčníku 
Maskil laskavou péčí Bejt Simcha. Redakce: Jakub 
Kuthan, šéfredaktor; Amálie Vystavělová, zástupkyně 
šéfredaktora; Albertina Čížková, zástupkyně 
šéfredaktora; Matěj Knop, editor; Eliáš Gaydečka, 
korektor; Hugo Marx, korektor a další. 
Kontakt: www.lauderky.cz, 
 e-mail: redakce@lauder.cz

א
Scházel jsem Ječnou ulici 
po kolena v pšenici klíčící z automobilového prachu noční Prahy. 
Před kostelem svatého Ignáce zapouštěl kořeny sanitní vůz – 
spirála modři z rotující sirény šplhala vysoko nad střechy Nového 
města. 
Modřín opadavý vprostřed magistrály zapouštěl kořeny. 
Pod ním kdosi vypouštěl duši 
a tomu komusi to bylo líto – 
ráno si dobyl lítačku na pět měsíců. 
Byla tma a já raději nohou střídal nohu. 
Minul jsem modřín a šel stále dopředu, 
modřín za mnou stále vertikálně šrouboval nebe nad Prahou. 
Bach se v mých sluchátkách rozpínal všemi směry. 
Bach byl bohem.

Vzpomněl jsem si na portrét urozené ženy, 
který jsem viděl na podzim ve Skotské národní galerii. 
Její obočí jako dvě sjezdovky z černého sněhu, 
který pohřbil Pompeje. 
Levá ruka svěšená z křesla. 
Pod dráhami z popelu – dvě jezera, 
dvě sklenky brandy – 
nad rudým půlměsícem jejího úsměvu. 
Dívala se na mne a opovrhovala všemi hloupostmi, 
které jsem udělal, 
a taky všemi, které ještě udělám, 
při pokusu o chvástavé gesto. 
Vždyť před rozpadem kolonií žila s manželem na břehu jezera v Keni 
a bylo to chvástavé gesto. 
Její muž nosil rudou uniformu 
a bylo to chvástavé gesto. 
Ona nosila snubní prsten s diamantem 
a bylo to chvástavé gesto. 
Pořádali večírky ve své bílé vile 
a bylo to chvástavé gesto. 
Pili z nudy a přežívali astmatické záchvaty ze suchého vzduchu 
a bylo to chvástavé gesto. 
Její uniformovaný manžel tehdy při ústupu naposled obrátil koně 
zpět, proti dvěma stům zuluským válečníkům 
a bylo to chvástavé gesto. 
Kolonie se rozpadly a ona zdobí západní křídlo futuristické galerie. 
Byla bohyní.

Na Palackého náměstí dělníci svářeli kolejnici. 
Z předku jejich žlutého vozu vyvěraly dva světelné kužely. 
Z komínu na střeše stoupala pára, 
jako tah smyčcem po viole. 
Dělníci stáli u auta, nahnutí nad kolejnicí. 
Jejich kombinézy v půli přetínaly reflexní prvky. 
Zpod jejich rukou třímajících svářející kohoutky 
tryskala mlhovitá záře. 
Asfalt praskal a ze štěrbin se prosakoval 
svit diamantu ze snubního prstenu 
ženy koloniálního důstojníka. 
Byli to bohové. 
 

Bachova fuga se blížila ke konci 
a na mostě vrcholila rvačka čtyř mužů v bílých košilích 
a dvou žen, které měly jen všeho dost a toužily po tramvaji. 
Muži přelévali svá těla od jednoho mostního zábradlí ke druhému 
a padali a vstávali, až na mostě z pravého na levý břeh zasadili 
modřín. 
 
Na levém břehu hořel Anděl. 
Můj Bach ve sluchátkách tehdy pohltil celý svět 
a já kráčel vysoko nad městem, které trhaly modříny a chvástavá 
gesta. 
I já jsem byl bohem.

TIM POSTOVIT

PŘEKLAD 
KONVERZACÍ KURZU 
HEBREJŠTINY

1)
A – Ahoj!
B – Ahoj!
A –  Jak se máš? 

(dosl. Jaký je tvůj pokoj?)
B –  Dobře, děkuji.  

Jak se máš ty?
A – V pohodě.

2)
A – Ahoj!
B – Dobré ráno.
A –  Já jsem Sára. Jak se 

jmenuješ? (dosl. Jaké 
je tvoje jméno?)

B – Jmenuju se David.
A – Kde bydlíš?
B –  Bydlím v Praze.  

Odkud jsi ty?
A –  Já jsem z Izraele. 

Ty jsi turista?
B – Ano.

mailto:redakce@lauder.cz
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FESTIVAL

Jičínský šoulet přilákal diváky
Již tradiční minifestival 
židovské kultury Jičínský 
šoulet se konal v neděli 
26. srpna. Struktura programu 
zůstává stejná: dopoledne 
komentovaná prohlídka 
židovského hřbitova v Jičíně-
Sedličkách, odpoledne 
přednáška v Židovské 100, 
v sále bývalé židovské školy, 
a večer koncert v synagoze.

V letošním roce nám počasí přálo a prohlídku 
hřbitova nedoprovázel déšť. Zájemců bylo 
opravdu hodně včetně rodin s dětmi, chalu-
pářů a přespolních.

Hroby jak učebnice historie
Již druhým rokem je na hřbitově k dispozici 
seznam pohřbených (tedy v případě, že 
náhrobní deska nebyla za komunismu 
ukradena či zničena), ale i zhruba patnáct 
překladů hebrejských textů na náhrobcích 
(zalaminovaných a zavěšených na příslušné 
macevě) a informační leták o hřbitově 
vydaný Národním památkovým ústavem 
v Josefově ve spolupráci s naší o. p. s. Baševi.

Při komentované prohlídce návštěvníky 
seznámíme nejen se židovskou tradicí 
pohřbívání a se stylem psaní hebrejských 
epitafů, ale i s osobními osudy vybraných, 
na hřbitově pochovaných osobností. Připo-
meňme, že zde máme takové zajímavosti, 
jako je například hrob potomků šabatiánské 
rodiny Wehle (spřízněné se stejnojmennou 
pražskou rodinou), hrob učitele v rodině 
spisovatele Karla Krause a v židovské škole 
Marka Pollaka s reliéfní bustou z dílny 
Jana Štursy či moderní prvorepublikový 
hrob ministerského rady a autora knih 
o technické práci a zlepšování podmínek 
dělníků Jindřicha Fleischnera. Náhrobek 

věnovalo Ministerstvo veřejných prací, kde 
byl zaměstnán. Zajímavé jsou také hroby 
uprchlíků z oblasti Haliče, které pocházejí 
z doby 1. světové války.

Z přednášky na koncert
Odpolední program zahájila přednáška JUDr. 
Martina Kryla, který se přiženil do rodiny 
potomků jičínských Goliathů. Jeho hojně 
navštívená přednáška „Jičínská rodina 
Goliathů – příběh 20. století“ byla jedním 
slovem vynikající. Na osudech otce Otty, 
matky Arnoštky a jejich dětí Karla a Emilie 
přednášející skutečně popsal děsivý příběh 
totalitních režimů 20. století i nezdolnou 
vůli přežít, kterou lidé drcení okolnostmi 
vykazovali.

Když na konci přednášky překvapivě 
vstal a promluvil přímý potomek rodiny pan 
Chvalovský, o kterém byla v přednášce řeč 

v souvislosti s jeho matkou Emilií, dojetí bylo 
obrovské.

O Jičíňácích je známo, že jsou velcí místní 
patrioti a milují regionální historii – a zde 
měli příležitost díky perfektně připravené 
i přednesené přednášce zažít jedinečné spo-
jení „místní a světové“ historie. Přednášku 
navštívila také rodina, která nyní v domě po 
Goliathových žije, a s rodinou potomků se 
poprvé setkala a seznámila.

Festival zakončil koncert pražské kapely 
Rejbele s programem „klezmer, jidiš a bal-
kánské písně“. Hudba dynamická, skvělá, 
průvodní slovo zajímavé, o spokojenosti 
posluchačů svědčily bouřlivé ovace.

Návštěva letních koncertů v jičínské 
synagoze má jeden magický bonus: zapada-
jící slunce svítí skrze barevné okno s Davido-
vým štítem na ženské galerii a vrhá odraz na 
přední stěnu mužské modlitebny. Posluchač 
si tak může užít nejen zážitek hudební, 
ale i vizuální, kdy barevné odlesky putují 
po svatostánku a oponě za vystupujícími 
hudebníky.

Děkujeme všem, kteří pomáhali Jičínský 
šoulet připravit, děkujeme návštěvníkům, 
děkujeme majitelům synagogy, hřbitova 
a Židovské 100, a doufáme, že festival potěšil 
co nejvíce lidí. Z ohlasů, které již dorazily, 
vybíráme: „Děkujeme za přednášku na hřbi-
tově i večerní koncert! Z akcí organizovaných 
o. p. s. Baševi odcházíme nadšeni.“

Be-ezrat ha-Šem, ať je památka jičínské 
židovské komunity důstojně uchována.

TEREZIE DUBINOVÁ,  
o. p. s. Baševi

Součástí programu 
byla již tradičně 
komentovaná 
prohlídka židovského 
hřbitova a také 
koncert klezmerové 
kapely Rejbele 
v jičínské synagoze
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Bez minulosti neexistuje budoucnost!
V blízkosti vídeňské stanice metra Schweden-
platz bylo před krátkým časem otevřeno 
malé muzeum Simona Wiesenthala, 
známého vyhledavače nacistických zlo-
činců. Nejznámějším příkladem je Adolfa 
Eichmann, který žil po válce v emigraci 
v Argentině. Izraelcům se ho podařilo vysto-
povat a unést, a tak byl tento hlavní strůjce 
plánu na tzv. konečné řešení židovské otázky 
v roce 1962 postaven před soud, odsouzen za 
podíl na smrti šesti milionů Židů a v tomtéž 
roce popraven.

Simon Wiesenthal se narodil v městečku 
Buczacz v Haliči roku 1908 a v 20. letech 
minulého století studoval na Českém vyso-
kém učení technickém v Praze architekturu. 
Po ukončení studia si v roce 1932 otevřel ve 
Lvově atelier a v roce 1936 se oženil s Cylou 
Müllerovou. Z tohoto manželství pochází 
jediná dcera Paulina, která se narodila až 
po druhé světové válce a dnes žije s rodinou 
v Izraeli. Wiesenthal byl už v roce 1941 
uvězněn a prošel několika koncentračními 
tábory. Osvobození se dočkal v roce 1945 
v Mauthausenu u Linze. Cyla Wiesenthalová 
přežila válku v Polsku a v Německu pod 
falešnou identitou.

V roce 1947 založil v Rakousku žíjící 
Wiesenthal Židovské dokumentační 
středisko a svůj život zasvětil vyhledávání 
nacistických zločinců po celém světě, shro-

mažďování jejich trestných činů, a když to 
bylo možné, postavení zločinců před soud 
a jejich spravedlivé odsouzení. Dopomohl 
k dopadení celkem 1100 válečných zločinců!

Později Wiesenthal odevzdal svoji agendu 
do Jad Vašem v Jeruzalémě, vědecky však 
nadále pracoval. Nové muzeum bylo zřízeno 
v prostorách vídeňského Wiesenthalova 
institutu pro studium holokaustu (VWI).

Muzeum představuje život Simona Wie-
senthala, jeho odkaz pro budoucí generace 
a a odborné zkoumání holokaustu. V první 
místnosti se promítá krátký desetiminutový 
film z roku 1939. Krátký životopis předsta-
vuje Wiesenthala jako architekta ve Lvově 
a jeho manželku Cylu. Ve městě Lvov žilo 
v té době 150 000 Židů, po válce jich zůstalo 
zhruba 500.

Druhá místnost je věnovaná konkrétní 
práci s oběťmi holokaustu. Wiesenthal na svá 
bedra bere zodpovědnost za oběti a stává se 
jejich hlasem. Filmové ukázky přibližují Wie-
senthalovo myšlení, časté konflikty s poli-
tiky, jako například s Brunem Kraiskym, 

a nevolí rakouského obyvatelstva převzít 
spoluvinu za zločiny proti lidskosti. Svěd-
kové válečného období se jen velmi neradi 
vraceli do temné minulosti a Rakousko 
dlouho propagovalo politickou linii oběti 
nacismu. Hitler byl Rakušan a svou rod-
nou zem násilně připojil k Německé říši. 
V 90. letech minulého století přiznal vinu 
Rakouska během druhé světové války jako 
první tehdejší rakouský kancléř Franz 
Vranitzky a to byl začátek dlouholetých 
procesů a restitucí, které v menším rozměru 
probíhají dodnes.

Třetí místnost představuje Wiesentha-
lovo celosvětové působení, přednášky 
a setkání s mladými lidmi pod mottem 
Vzpomínky pro budoucnost. Návštěvníci 
si mohou v příjemném prostředí prohléd-
nout Wiesenthalovy knihy a seznámit se 
s vědeckou prací institutu, kde se pravidelně 
pořádají workshopy, konference, přednášky, 
prezentace knih a projektů.

Muzeum v ulici Rabensteig 3 je otevřené 
od pondělí do pátku od 10 do 18 hodin a vstup 
je volný.

Bližší informace na stránce: 
www.vwi.ac.at.

JANA TCHABANA-LÖWBEER, VÍDEŇ

Leonard Bernstein – Newyorčan ve Vídni 

U příležitosti 100. výročí narození význam-
ného amerického dirigenta a skladatele Leo-
narda Bernsteina pořádá vídeňské muzeum 
výstavu o životě tohoto velkého hudebníka, 
kterého proslavil zejména muzikál West 

Side Story. První hudební dojmy si v dětství 
odnášel z Bostonské synagogy, studoval na 
Harvardu a pracovně působil v New Yorku, 
kde byl vedoucím New York Symphony 
Orchestra. S Vídní navázal užší spolupráci 
v roce 1966. Dirigoval Vídeňskou filharmonii 
a pravidelně vystupoval ve Vídeňské státní 
opeře.

Bernstein v dopise rodičům z roku 1966, 
tedy jednadvacet let po hrůzách šoa, popsal 
svůj ambivalentní vztah k Vídni těmito slovy:

„Vídeň si užívám nepředstavitelně, 
tak intenzivně, jak si ji Žid vůbec může 
užívat. Město je plné tragických vzpomínek 
a bývalých nacistů, možná jsou někteří touto 
myšlenkou posednutí dodnes. Nemůžeš si 
být jistý, zda jeden z těch, kteří tleskají a křičí 
bravo, by tě před pětadvaceti lety nezabil. 
Bylo by dobré odpustit a úplně nejlepší by 
bylo na tuto temnou dobu zapomenout.“

Leonard Bernstein byl od roku 1987 čest-
ným občanem města Vídně. Zemřel v roce 
1990.

JANA TCHABANA-LÖWBEER, VÍDEŇ

Pozvánka do nově 
otevřeného Muzea Simona 
Wiesenthala

Pozvánka do Vídeňského 
židovského muzea – 
Judenplatz (17. 10. 2018–
25. 4. 2019)
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Leonard Bersntein si u piana dělá poznámky do 
notového záznamu. Rok 1955. Zdroj Wikimedia

../../../../Downloads/www.vwi.ac.at


18  maskil המשכיל

KULTURA

Kulturní program září–říjen 2018
ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE

Oddělení pro vzdělávání a kulturu, 
Maiselova 15, Praha 1, tel.: 222 325 172, 
education@jewishmuseum.cz, 
www.jewishmuseum.cz

AUDITORIUM OVK ŽMP,  
Maiselova 15, 3. patro

 Obraz Židů a Izraele v době 
rostoucí iracionality čili 
ideologizace myšlení
Stejně jako Stát Izrael prošel 

v uplynulých sedmdesáti letech četnými 
změnami, proměňovaly se ve světle událostí 
20. století i podoby antisemitismu: od pová-
lečného „špatného svědomí“ z holokaustu 
až k nařčení Izraele z genocidy a nacismu. 
Jakým způsobem jsou Židé a Stát Izrael 
nahlíženi v současném světě? O tom 
promluví ve své přednášce v rámci cyklu 
Izrael 70 politolog a nakladatel Alexandr 
Tomský. Vstup volný.

 Shromaždiště židovského 
obyvatelstva na území 
protektorátu
Na území protektorátu Čechy 

a Morava zřídili nacisté v rámci tzv. koneč-
ného řešení židovské otázky 15 shromaždišť. 
Zde strávili předvolaní muži, ženy a děti 
poslední dny před deportací; museli se tu 
podrobit ponižujícím prohlídkám a odevzdat 
zbývající majetek včetně klíčů od svých bytů. 
Historii těchto shromaždišť a osud těch, kteří 
jimi prošli, přiblíží v rámci přednáškového 
cyklu k nové expozici Židovského muzea 
v Praze Cesty bez návratu. Deportace Židů 
z českých zemí 1939–1945 v areálu Pinkasovy 
synagogy kurátorka výstavy Jana Šplícha-
lová a Tomáš Fedorovič z Památníku Tere-
zín. Vstup volný.

 Pocta Dagmar Lieblové
Vernisáž výstavy prací žáků 
základních a středních škol, 
kteří se zúčastnili projektu Vím, 

co se stalo: pocta Dagmar Lieblové. Projekt, 
kterého se zúčastnilo na 700 studentů, byl 
věnován vzpomínce na oběti druhé světové 
války a probíhal v Oddělení pro vzdělávání 
a kulturu Židovského muzea v Praze od 
ledna do března letošního roku. Vernisáž 
hudebně doprovodí žáci gymnázia Přírodní 
škola a rovněž budou vyhlášeni vítězové 
projektu. Večer i výstava soutěžních pří-
spěvků budou věnovány památce dlouholeté 
předsedkyně Terezínské iniciativy Dagmar 
Lieblové (1929–2018), která v rámci projektu 
uskutečnila své poslední besedy se školami.
Vstup volný.

Výstava v prostorách OVK: Pocta Dagmar 
Lieblové. Je přístupná od 10. 9. do 31.10. Po–Čt 
12–16, pá 10–12, během večerních programů 
a po domluvě.

MAISELOVA SYNAGOGA, 
Maiselova 10, Praha 1

 Tohle je má píseň: Tóny 
z Terezína doznívají ještě dnes
Ve 40. letech je mladý židovský 
hudebník Rafael Ullmann 

poslán do nacistického koncentračního 
tábora. V 70. letech žije jeho dcera, mladá 
Anna Ullmannová, osamělý život v kanadské 
prérii. O tři desetiletí později si Joe Hawker 
neumí poradit se životem až do doby, kdy 
objeví píseň, kterou před 60 lety napsal 
jeho dědeček. Šest desetiletí, tři kontinenty 
a příběh jedné písně. Knihu australského 
autora Richarda Yaxleyho představí literární 
redaktorka Katarína Belejová (nakladatelství 
Albatros Media). Vybrané úryvky z knihy 
přednese Jan Kačer. Kniha bude na místě 
k prodeji. Vstup volný.

 Židé v gulagu
Dodnes je málo známo, 
že k největším sovětským 
represím vůči Čechoslovákům 

došlo v období 2. světové války. Druhou 
nejpočetnější skupinou československých 
občanů, kterou postihl sovětský represivní 
režim v letech 1939–1945, přitom byli Židé. 
Publikaci Židé v gulagu. Sovětské pracovní 
a zajatecké tábory za druhé světové války ve 
vzpomínkách židovských uprchlíků z Česko-
slovenska představí autorská dvojice histo-
riků Adam Hradilek a Jan Dvořák z Ústavu 
pro studium totalitních režimů. Kniha vyšla 
za podpory NFOH. Vstup volný.

 Demokratizace náboženství, 
demokratizace společnosti
Vznik a rozvoj moderních 
demokratických hodnot 

zahrnoval i jejich emancipaci od nábožen-
ství – v západních společnostech především 
od křesťanství a judaismu. Náboženství zde 
mnohdy přejímají demokratický étos a rov-
něž napomáhají jeho formování. Může být 
náboženství jedním z činitelů demokracie, 
přestože obsahuje principy, které jsou v roz-
poru s demokratickými hodnotami? Nebo je 
náboženství oblastí lidské zkušenosti, kde 
by měly být otázky jako genderová rovnost, 
autorita či význam institucí určovány 
jinými pravidly? O těchto tématech budou 
diskutovat Delphine Horvilleur (rabínka / 
FR), Mona Siddiqui (Edinburská universita 
/ VB) a Ivana Noble (ETF UK / ČR). Moderuje 
prof. Pavel Hošek (ETF UK / ČR). Program je 
součástí Festivalu demokracie pořádaného 
v rámci 22. ročníku mezinárodní konference 

Forum 2000. V angličtině se simultánním 
tlumočením. Vstup volný.

 Máme si balit? Úpadek 
liberální demokracie 
a vzestup antisemitismu 
ve střední Evropě

Antisemitismus ve střední Evropě se opět 
dostává do veřejného prostoru. V Maďarsku, 
v Polsku i na Slovensku jsou antisemitské 
motivy využívány jako nástroj při hledání 
obětního beránka, který může za existující 
i údajné domácí politické problémy. Je 
vzestup antisemitismu doprovodným jevem 
narůstajícího neoliberalismu? Političtí lídři 
tolerující antisemitismus mají často kladný 
vztah k Izraeli. Jak vysvětlit kombinaci anti-
semitismu a prosionismu? Diskuzní večer 
moderuje Irena Kalhousová (London School 
of Economics). Panelisté z řad mezinárod-
ních odborníků budou upřesněni. Program 
je součástí Festivalu demokracie pořádaného 
v rámci 22. ročníku mezinárodní konference 
Forum 2000. V angličtině se simultánním 
tlumočením. Vstup volný.

 Ančerlovo kvarteto
Koncert ke 110. výročí narození 
Karla Ančerla (1908–1973), 
slavného dirigenta České 

filharmonie, v podání jednoho z předních 
českých smyčcových kvartet. Na programu 
jsou skladby Wolfganga Amadea Mozarta 
(1756–1791), Viktora Ullmanna (1898–1944) 
a Antonína Dvořáka (1841–1904). Vstupenky 
na koncert možno zakoupit v předprodeji 
v Maiselově synagoze, v Informačním 
a rezervačním centru ŽMP (Maiselova 15, 
Praha 1), v síti Ticket Art a na webových 
stránkách ŽMP, kde naleznete i kompletní 
program koncertu. Koncerty v Maiselově 
synagoze se konají s podporou Hlavního 
města Prahy. Vstupné 230 Kč / 150 Kč.

ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE

Oddělení pro vzdělávání a kulturu – 
pobočka Brno, tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 
Brno, tel.: 544 509 651, 544 509 652,  
katerina.suchankova@jewishmuseum.cz

 Setkání s Hanou Frejkovou
Zpěvačka a herečka Hana 
Frejková prožila své dětství 
v komunistickém Českosloven-

sku jako dcera národohospodáře Ludvíka 
Frejky z liberecké židovské rodiny, popra-
veného ve vykonstruovaném politickém 
procesu s tzv. protistátním spikleneckým 
centrem Rudolfa Slánského, a německé 
divadelní herečky Alžběty Frejkové roz. 
Warnholtz. Bolestné hledání pravdy o minu-
losti své rodiny i nacházení vlastní identity 
popsala výjimečným způsobem v autobi-

ČTVRTEK 

13. 9. 
18.00

PONDĚLÍ 

17. 9. 
18.00

STŘEDA 

26. 9. 
16.00

STŘEDA 

12. 9. 
19.00

ČTVRTEK 

20. 9. 
18.00

NEDĚLE 

7. 10. 
16.00

ÚTERÝ 

9. 10. 
19.00

ČTVRTEK 

11. 10. 
19.00

STŘEDA 

12. 9. 
17.00
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ografické knize Divný kořeny (Torst, 2007). 
V rámci besedy přestaví Hana Fejková také 
audioverzi této knihy (Radioservis, 2017), 
kterou původně načetla pro Český rozhlas.
Program se koná ve spolupráci s ŽOB. 
Vstupné 30 Kč

 Procházka po stopách židov-
ských architektů
Výuka architektury a stavitel-
ství byla v Brně v meziváleč-

ném období na velmi vysoké úrovni a objed-
navatelé architektonických zakázek z řad 
brněnských židovských podnikatelů pro své 
projekty preferovali zejména židovské absol-
venty. Tato situace dala vzniknout mnoha 
pozoruhodným realizacím od známých 
i z dnešního pohledu zcela zapomenutých 
architektů. Po stopách těchto realizací 
povede komentovaná procházka s historič-
kou architektury Zuzanou Ragulovou.
Sraz účastníků je v 17 hodin u bronzového 
modelu města před Místodržitelským palá-
cem. Vstupné 30 Kč

 Zvláštnosti a taktika orgánů 
čs. kontrarozvědky při 
agenturně operativním 
rozpracování sionistů 

a židovských buržoazních nacionalistů, 
aneb dilemata židovské pospolitosti za 
tzv. normalizace ve světle archivních 
dokumentů a fotografií
Období po invazi armád Varšavské smlouvy 
do Československa v srpnu 1968 nazvali 
komunističtí ideologové normalizací. 
S návratem metod stalinského komunismu 
se vrátila i posedlost státních orgánů vším 
židovským. Boj s imaginárním, všudypřítom-
ným sionistickým spiknutím nemohl neza-
sáhnout existující židovské obce. Ve sku-
tečnosti však šel mnohem dále. Za sionistu, 
nejvěrnějšího přisluhovače amerického 
imperialismu, mohl být označen kdokoliv. 
Ozvěny tehdejších událostí se nesou židov-
ským společenstvím dodnes – stejně jako 
se v myslích evropské inteligence navždy 
uhnízdila tehdejší sovětská konstrukce 
židovského nepřítele, sionisty.

Přednáška dokumentaristy Martina 
Šmoka se uskuteční za podpory Statutárního 
města Brna. Vstupné 30 Kč

 Nedělní program pro rodiče 
s dětmi: Medvídek Dubi 
objevuje Zemi zaslíbenou
Červnové vyprávění se zasta-

vilo uprostřed Knihy Jozue, která rozvíjí 
příběh o dobývání kenaánské země. Společně 
s medvídkem Dubim budou děti moci sledo-
vat na mapě města Jericho, Aj nebo Šchem 
a dozví se, jak byla nakonec rozdělena Země 
zaslíbená. Připravena je tentokrát „kartogra-
fická“, ale hravá jako vždy.

Dílna pro rodiče s dětmi od 5 let se usku-
teční v prostorách sálu Turistického a infor-
mačního centra ŽOB na židovském hřbitově 
v Brně-Židenicích. Vstupné 30 Kč.

KULTURA V OBCÍCH

ŽO OSTRAVA  
Oslavy svátků v synagoze v Krnově

pondělí 10. září v 10.30
První den Roš ha-šana – ranní bohoslužba 
(čtení z Tóry, troubení na šofar a tašlich 
u řeky) pod vedením rabínky Beit Krakow 
Tanyi Segal.
Krnov – synagoga

úterý 11. září v 10.00
Druhý den Roš ha-šana – ranní bohoslužba 
pod vedením rabínky Beit Krakow Tanyi 
Segal
Krnov – synagoga

ŽO LIBEREC  
(Rumjancevova 1362, Liberec 1)

úterý 18. 9. v 18.00
Kol nidrej (a maariv) s Davidem Maxou

středa 19. 9. v 10.00
šachrit s D. Maxou

středa 19. 9. v 17.00
Studium knihy Jonáš s D. Maxou, Jizkor 
a Neila

úterý 26. 9. v 17.00
„Safed – hlavní město kabaly.“ Přednáška 
Aviho Vrátného.

ŽO TEPLICE 
(Lipová 25, Teplice)

úterý 11. 9. v 10.00
Druhý den Roš ha-šana – ranní bohoslužba 
pod vedením chazana FŽO Dannyho Vaňka.
V modlitebně židovské obce.

úterý 18. 9. v 19.00
Kol nidrej a Erev Jom kipur (s Danny 
Vaňkem).
V modlitebně židovské obce.

středa 19. 9. v 10.00
Bohoslužba na Jom kipur a mazkir s Danny 
Vaňkem a Tomášem Pulcem.
V modlitebně židovské obce.

středa 19. 9. v 19.30
Neila následovaná večerní bohoslužbou 
s havdalou (s Danny Vaňkem).
V modlitebně židovské obce.

čtvrtek 20. 9. v 16.30
Vernisáž výstavy z XXI. Ročníku výtvarné 
soutěže Památníku Terezín pod názvem 
„Je minulost stále živá?“
Společenský klub ŽO Teplice

čtvrtek 20. 9. v 17.30
Stavění suky na dvoře za obcí
Dvůr ŽO Teplice

čtvrtek 27. 9. v 17.30
Odpolední bohoslužba (s Danny Vaňkem) 
a posezení v suce s rabínem Davidem 
Peterem. Občerstvení zajištěno. K poslechu 
zahraje Martin Krajíček. Teplé oblečení 
s sebou! Dvůr ŽO Teplice
 
IZRAELSKÁ KULTURA 
V ČESKÉ REPUBLICE

 Dny židovské kultury Mikulov
Taneční a hudební vystoupení 
a výstavy doprovází ochut-
návky židovské kuchyně a také 

zpřístupněné židovské památky (synagoga, 
rituální lázeň a impozantní hřbitov).
Mikulov, Městské kino; Galerie Efram; židov-
ský hřbitov a Horní synagoga

 KOLNOA
V polovině října se uskuteční 
druhý ročník festivalu izrael-
ského filmu v Praze. Festival se 

za rok rozrostl a bude skýtat i bohatý dopro-
vodný program. (Více informací na stránkách 
www.kolnoa.cz). Praha, Kino Pilotů; Kino 35; 
Kino Lucerna

ÚTERÝ 

18. 9. 
17.00

ČTVRTEK 

20. 9. 
17.00

NEDĚLE 

23. 9. 
10.30

21. 9. –
23. 9. 

10. 10. –
14. 10. 
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PÍSNIČKA

Sísu ve-simchu

V měsíci tišri slavíme hned několik svátků. 
Po Vysokých svátcích nás čeká Sukot 
a nakonec 22. tišri (v Izraeli 23. tišri) Simchat 
Tóra – svátek radosti z Tóry. Je zvykem se 

v tento den radovat a veselit z Božího daru 
Tóry a vzdát mu čest. Tuto radost vyjadřuje 
i tradiční píseň Sísu ve-simchu. Je to jedna 
z typických písní zpívaných o svátku Sim-

chat Tóra, která již zlidověla a autor melodie 
ani textu není znám.

Jásejte a veselte se při Simchat Tóra 
a vzdejte Božímu Slovu čest. 
Vždyť mzda Tóry je nad jakékoli zboží, 
nad zlato a perly je vzácnější. 
 
Ref.: 
Budeme se radovat a veselit v této Tóře. 
neboť je nám silou a světlem.

ְמַחת ּתֹוָרה שִׂ ְמחּו ּבְ ישּו ְושִׂ שִׂ
ּוְתנּו ָכבֹוד ַלּתֹוָרה.

ל ְסחֹוָרה י טֹוב ַסְחָרּה ִמּכָ ּכִ
ִניִנים ְיָקָרה. ז ּוִמּפְ ִמּפָ

זֹאת ַהּתֹוָרה ישׂ ּבְ ָנִגיל ְוָנשִׂ
י ִהיא ָלנּו ֹעז ְואֹוָרה. ּכִ

http://www.designiq.cz

