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ÚVODNÍK

Druhé číslo Maskilu tohoto židovského 
roku si možná přečtete v novém vlaku 
spojujícím Jeruzalém a Tel Aviv. Možná se 
někdy dočkáme i podobného výdobytku 
spojujícího letiště a zbytek světa v Praze. 
A ke čtení můžete zakousnout nějakou 
košer dobrotu. Jíte košer? Ne? Jenom 
trochu? Jste vegetariáni či vegani? Držíte 
striktně košer? A kde nakupujete a jak se 
stravujete v práci a na cestách? Někteří 
z nás na toto téma odpověděli v anketě 
a Hanka Šiková provedla další ze svých 
průzkumů košer potravin v České repub-
lice. Červené barvivo. Schválně, jestli víte, 
proč je ta jahůdková marmeláda koupená 
v supermarketu tak pěkně červená. 
Protože je z jahůdek? Možná… Do třetice 
k tématu jídla přinášíme zajímavý článek 
Kamily Kohoutové, která se začetla do 
staré jidiš kuchařky.

Pro milovníky umění přinášíme 
zásobu stravy umělecké. Výstava, festival 
izraelských filmů Kolnoa – doufám, že se 
k vám Maskil dostane dřív, než festival 
skončí, dále tu máme památky a litera-
turu.

Byli jste už v Mikulově? O festivalu 
židovské kultury v tomto malebném 
městě jsme si povídali s jednou z orga-
nizátorek. Zajímavá informace je, že 
ortodoxní židovští turisté jezdí často na 
výlety na místní hřbitov v noci. Pozoru-
hodné místo ten Mikulov. A stejní turisté 
jezdí do Umanu. Přečtěte si článek naší 
redaktorky Ráchel. Rabínské slovo na 
začátku nesmí chybět, byť to zmiňuji na 
konci úvodníku. 

Výsledky naší fotosoutěže budou 
vyhlášeny v příštím čísle. Porota už se 
chystá, sešlo se hodně pěkných fotek. 
Děkujeme všem soutěžícím.

Hezký podzim.

KATEŘINA MIKULCOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

RABÍNSKÉ SLOVO

Pohostinnost – vlastnost 
zděděná po Abrahamovi
O šabatu, 20. října, čteme 
v synagogách sobotní oddíl 
Lech Lecha (1. Mojžíšova 
12‚1–17‚27).

Na konci předešlé paraši Noach se uvádí 
Abramův-Abrahamův rodopis, který končí 
odchodem celé Terachovy rodiny z města 
Uru v jižní Mezopotámii do severomezopo-
támského Cháranu (dnes Harran v jižním 
Turecku).

Když se Abram narodil, byl jeho život 
v nebezpečí. Astrologové varovali tehdejšího 
vládce Uru, krále Nimroda, že Abram, Tera-
chův syn, je mu nebezpečný. Proto Nimrod 
vydal příkaz novorozeného Abrama zabít. 
Terach však ukryl svého syna do jeskyně, 
a tam se Abram skrýval tři roky, než nebez-
pečí pominulo. Poté vyšel z jeskyně a kolem 
sebe poprvé uviděl svět a přírodu. Tříletý 
Abram se začal ptát sám sebe, kdo to vše 
stvořil a kdo stvořil jeho. Tu pozdvihl hlavu 
k nebi a uviděl Slunce. Celý den se pak modlil 
k Slunci jako k bohu a stvořiteli nebe a země. 
Když Slunce k večeru zapadlo, objevil se na 
obloze Měsíc a hvězdy. Tu si Abram řekl, že 
Slunce nemůže být všemocným bohem, když 
postoupilo své místo Měsíci. Celou noc se 
pak modlil k Měsíci. Když však noc skončila, 
opět se na obloze objevilo Slunce. Abraham 
nakonec usoudil, že ani Slunce, ani Měsíc 
nejsou tvůrci vesmíru, ale je tu jakási třetí 
síla, která je řídí, a tou je Bůh, Tvůrce nebe 
a země a všeho živého tvorstva. K němu se 
bude Abram modlit a jemu se bude klanět. 
(viz A. Jellinek, Bejt ha-Midraš 2).

Takto midraš objasňuje Abrahamovo 
poznání pravého Boha a počátek jeho víry 
v něj.

Abraham je tedy prvním člověkem, který 
přinesl na svět revoluční myšlenku monote-
ismu, víry v jednoho Boha. Proto se Abram-
-Abraham stal nejen fyzickým, ale také 
duchovním praotcem židovského národa.

Kdy Abraham žil, nevíme, ale mnozí 
bibličtí historikové uvádějí první polovinu 
18. století př. o. l., dobu, v níž panoval 
babylónský král Chammurapi (1792–1750 př. 
o. l.), známý svým zákoníkem. Odchod celé 
Terachovy rodiny z jihomezopotámského 
Uru můžeme objasnit rozporem mezi vírou 
v měsíční božstvo Sína, v nějž věřil urský 
král a obyvatelé města a Bohem – Tvůrcem 
nebe a země, v něhož věřil Abram a jeho otec 
Terach. Když se nakonec Terachova rodina 
usadila v severomezopotámském Cháranu, 
z hlediska duchovního to pro ni nebyl žádný 
rozdíl, neboť Cháran byl také střediskem 
kultu měsíčního boha Sína, kterého uctívali 
nejen obyvatelé Mezopotámie, ale například 

i egyptští faraonové. Jak bychom dnes řekli – 
dostali se z louže pod okap. Proto se také po 
otcově smrti v Cháranu Abram-Abraham 
podřizuje Božímu příkazu a odchází s celou 
svou rozvětvenou rodinou na jihozápad, do 
země Kena'an. Abraham a Sára také berou 
s sebou všechny duše, které získali v Chá-
ranu (12‚5).

Komentátor Rabi Šlomo Jicchaki (RAŠI) 
uvádí, že to byli lidé, které přivedli pod křídla 
Šechiny (Boží imanence). Abraham konverto-
val muže a Sára ženy. Abraham a jeho rodina 
mění způsob života a z městských obyvatel 
se stávají kočovníky. Tak jsou mnohem 
méně závislí na místních vládcích a kněžské 
chrámové hierarchii toho či onoho města. 
Mocné tohoto světa nezajímá duchovní život 
jakýchsi „primitivních“ kočovníků. Abraham 
má nyní mnohem větší možnosti a prostor 
seznamovat s vírou v Hospodina všechny, 
s nimiž se setká. Jak nám popisují midraše, 
opravdu se v tomto ohledu činil. Na mnoha 
místech se dočteme, jakým způsobem se 
Abraham staral o své hosty nejen z hlediska 
občerstvení, ale i duchovní potravy, kterou 
jim poskytoval. Pro ilustraci jeden z mnoha 
midrašů: … ַבע ְבֵאר ׁשָ ל, ּבִ ע ֶאׁשֶ ּטַ  A [Abraham] – ַוּיִ
zasadil v Beer-ševě tamaryšek… (21‚33). Rabi 
Jehuda řekl ל  to je sad, kde můžeš jíst do – ֶאׁשֶ
sytosti fíky, hrozny a granátová jablka. Rabi 
Nehemia naopak řekl ל -to je zájezdní hos – ֶאׁשֶ
tinec, kde můžeš jíst chléb, maso, víno a vejce… 
Dle rabi Nehemii to byl zájezdní hostinec, 
v němž Abraham přijímal kolemjdoucí a hostil 
je jídlem a pitím. Když se najedli a napili, řekl 
jim, aby požehnali toho, kdo jim jídlo poskytl. 
Oni se ho zeptali, co mají říci, a on jim odvětil, 
aby řekli: „Požehnaný je Bůh světa, z jehož 
štědrosti jsme pojedli.“ (Berešit Raba 54:6).

Úvodní část následující paraši Vajera 
začíná také tím, jak Abraham pozval tři 
zemdlelé poutníky k sobě, aby si odpočinuli, 
umyli se a občerstvili na další cestu. Abra-
ham neměl ani tušení, že tito tři muži byli 
Boží poslové. To vyšlo najevo až později.

Abraham v pouštní krajině nejen pomá-
hal hladovým a žíznivým poutníkům, kteří 
procházeli okolo jeho stanu, ale současně 
je přibližoval k poznání Boha – Tvůrce 
nebe a země. Můžeme říci, že Abraham je 
otcem jedné z dobrých lidských vlastností, 
a to pohostinnosti, která přechází na jeho 
potomky do dnešních dnů. Hovoříme 
o fenoménu židovské pohostinnosti, která je 
nám, jeho potomkům, vlastní, ale mnohdy 
nepochopitelná jiným. Pohostinnost je nám 
díky Abrahamovi přirozenou vlastností, ale 
ne všichni jsou jí v dostatečné míře obdařeni. 
Proto se v první kapitole Pirkej Avot uvádí 
výroky dvou učenců: Jose ben Jo'ezera 
z Credy, který řekl: „Nechť se tvůj dům stane 



Srdečně Vás zveme  
na zahájení výstavy fotografií 
Jerusalem Spotlight na číši vína  
s kurátorkou Nur Cohen. 
Výstava je součástí Festivalu 
izraelského filmu KOLNOA.

We cordially invite you to  
the opening of the Photo exhibition 
Jerusalem Spotlight and a glass  
of wine with curator Nur Cohen. 
The exhibition is part of the Israeli  
Film Festival KOLNOA.
  
Jerusalem Spotlight
10. 10. 2018, 18:00, foyer Kina 35, 
Francouzský institut v Praze,  
Štěpánská 644/35, Praha 1

www.kolnoa.cz
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shromaždištěm učenců… a s žízní pij jejich 
slova“ a Jose ben Jochanana z Jeruzaléma: 
„Nechť je tvůj dům dokořán otevřen, chudí ať 
jsou jako členové tvé rodiny…“ (PA: I, 4 a 5). 
V prvním případě budeme za naši pohostin-
nost učencům odměněni okamžitě, neboť 
tím, že budeme jako žízniví pít jejich slova, 
se dovíme z jejich úst tolik moudrosti, že 
bychom ji jinak nebyli s to získat ani během 
mnoha let usilového hledání. V druhém 
případě splníme micvu gmilut chasadim – 
dobročinnost a současně můžeme též splnit 
micvu cedaka – almužna chudým.

Nyní se přenesme do dnešních dnů. Může 
nastat situace, že se na židovské obci v pátek 
v poledne objeví jakýsi židovský student 
nebo prostě nějaký Žid, který se v cizí zemi 
a městě moc neorientuje a na první pohled 
je vidět, že nemá na rozhazování. Přijde na 
obec, třeba do košer jídelny. Jistě se vždy 
najde někdo, kdo jej pozve ke stolu a postará 
se mu o košer oběd. Samozřejmě, pro stu-

denta nebo i některého jiného člověka dát sto 
dolarů (nebo o něco méně) za noc v hotelu, 
je dosti velký výdaj. Nemluvě o hotelových 
záludnostech, které na nás o šabatu 
číhají – například otevírání pokojů pomocí 
elektronických karet, různá čidla v hote-
lových prostorách, která rozsvítí žárovky 
v okamžiku, kdy jdete po chodbě, dveře na 
fotobuňky a tak podobně. A nyní přichází na 
řadu ona dobrá vlastnost, kterou jsme zdědili 
po našem praotci Abrahamovi. Mnohým sou-
věrcům se takového studenta nebo 'nebicha' 
zželí a pozvou jej k sobě, aby spolu s jejich 
rodinou oslavil šabat, jak se patří – šabat 
k'hilchata. Jistě takový host bude dlouho 
s vděčností vzpomínat na čas, který jste mu 
umožnili strávit v židovském rodinném 
prostředí. Tato závěrečná část není teorií, ale 
po staletí prověřenou praxí, a věřím, že tomu 
tak je i v dnešní době.

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.

Říjen 2018
Náboženské akce – bohoslužby:
Rodinná bohoslužba: Kabalat Šabat 
pro děti i dospělé 26. října
V pátek 26. 10. od 18.30 hod. v Bejt 
Simcha (Maiselova 4, Praha 1).
Zkrácená bohoslužba s následným 
programem a pohoštěním.

Gut šábes 2. listopadu
V pátek 2. 11. od 18.30 hod. v Bejt 
Simcha (Maiselova 4, Praha 1) 
proběhne Kabalat šabat a po něm bude 
následovat nový cyklus besed o tom, 
jak můžeme židovsky přispět k lepšímu 
světu. Na prvním setkání budeme 
s Hanou Šikovou a Kamilou Kohoutovou 
zkoumat otázku, zda mají být židé 
vegetariáni.

Pravidelné akce:

Ivrit – hodiny hebrejštiny pro začáteč-
níky každé úterý od 18.00, pro pokročilé 
ve čtvrtek od 18.00 a pro středně pokro-
čilé od 19.30

Úvod do judaismu každé úterý od 19.45

Kabalat Šabat
každý pátek od 18.30
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IZRAEL

Jeruzalémské metro

ַלִם ָהִרים, ָסִביב ָלּה… ְירּוׁשָ

Až doposud, když člověk projížděl vlakem 
mezi Jeruzalémem a Tel Avivem, nemohl 
nevzpomenout na tato slova z žalmu 125. 
Trať, která spojuje dvě největší izraelská 
města, kopíruje trasu staré železnice vybudo-
vané roku 1892 ještě za osmanské nadvlády. 
Tato železnice vedla původně z Jeruzaléma 
do Jaffy a podle některých zdrojů byla pova-
žována za vůbec první železniční dráhu na 
Blízkém východě. Vzhledem k technickým 
možnostem té doby je na trati jen minimum 
tunelů či mostů, a tak se převážně vlní mezi 
kopci, které se nacházejí kolem Jeruzaléma. 
To se samozřejmě odráží i v rychlosti, kterou 
vlak jede (můžeme-li zde vůbec použít slovo 
„rychlost“…). Cesta vlakem z Jeruzaléma do 
zhruba 60 kilometrů vzdáleného Tel Avivu 
může trvat skoro dvě hodiny. To vše samo-
zřejmě místní železniční dopravě značně 
ubírá na praktičnosti – poetický zážitek při 
vyhlídkové jízdě po trase staré osmanské 
železnice je však zaručen…

Před několika lety bylo zavedeno vlakové 
spojení z Tel Avivu na terminál letiště Ben 
Guriona, a to s přímou návazností na vlak 
z Jeruzaléma, který tím tak trochu vylepšil 
své skóre. Co ztrácel na rychlosti, získal 
nyní na pohodlnosti, když s jedním krátkým 
přestupem mohli cestující dorazit přímo do 
letištní haly. Tento krok byl však jen součástí 
mnohem rozsáhlejšího plánu, a sice vybudo-
vání vysokorychlostní železniční dráhy na 
trati Jeruzalém – Tel Aviv.

První a nejočekávanější úsek tohoto 
dlouhá léta připravovaného projektu byl 
nakonec se zpožděním otevřen letos 25. září, 
během svátku Sukot. Od tohoto dne začaly 
jezdit vlaky mezi Jeruzalémem a letištěm 
Ben Guriona každou půlhodinu a cestující se 
na letiště nyní dostanou za neuvěřitelných 
21 minut. Jde o přímé spojení, které jede na 
mezinárodní letiště bez dalších zastávek 

z nově vybudované jeruzalémské stanice 
Jicchaka Navona (nedaleko místního auto-
busového nádraží).

Tato stanice je možná také jedním 
z důvodů, proč sedmnáct let připravovaný 
projekt nabral takové zpoždění v realizaci. 
Železniční stanice „Jicchak Navon“ působí 
na turistu jako zastávka běžného metra 
a je položena 80 metrů pod zemí. To z ní 
dělá jednu z nejhlouběji položených stanic 
na světě. (Pro srovnání: nejhlubší stanice 
pražského metra, Náměstí Míru, je 53 metrů 
hluboko).

Pro Izrael tento fakt samozřejmě zna-
mená novou výzvu v otázce bezpečnosti. 
Na trase se nachází několik dalších tunelů, 
z nichž nejdelší měří přes 11 kilometrů. 
Během výstavby se vyskytly pochyby o bez-
pečnosti provozu této trati i mezi experty. Na 
začátku září však proběhla úspěšná cvičení 
protiteroristické obrany a simulovaná 
evakuace v případě teroristického útoku 
v těchto specifických podmínkách a vysoko-
rychlostní trať byla ve svém prvním úseku 
slavnostně uvedena do provozu. Není bez 
zajímavosti, že cestující, kteří vlastní zákaz-
nickou kartu izraelské hromadné dopravy, 

budou moci využít jízdu ze stanice Jicchaka 
Navona během prvních devadesáti dnů pro-
vozu trati zcela zdarma.

V současné době probíhají pokračující 
práce na elektrifikaci dalších úseků trati do 
centra Tel Avivu. Plánují se také nová pro-
dloužení trasy, například do města Modiin, 
a existují i návrhy na výstavbu stanic poblíž 
Starého města v Jeruzalémě.

Izrael během své existence vybudoval 
moderní silniční infrastrukturu a v současné 
době vede ze severu na jih této malé země 
hned několik vysokorychlostních silnic 
a dálnic. Naopak do modernizace hromadné 
dopravy dosud příliš neinvestoval a osobní 
automobil se tak postupně stal zdaleka 
nejoblíbenějším dopravním prostředkem 
běžných Izraelců. Výsledkem toho jsou 
nekonečné každodenní zácpy na hlavních 
silničních tazích. Pokud se nyní nově 
otevřená trať stane úspěšným základem pro 
budoucí komplexní síť vysokorychlostních 
železnic v zemi, může to přinést mnohé 
pozitivní změny.

RÁCHEL POLOHOVÁ

 
ַלִם – ָהִרים, ָסִביב ָלּה: 1 תהילים קכה ב: ְירּוׁשָ

ה, ְוַעד-עֹוָלם. ַויהָוה, ָסִביב ְלַעּמֹו – ֵמַעּתָ
Žalm 125, 5: Kolem Jeruzaléma jsou hory,  
kolem svého lidu je Hospodin, nyní i navěky.

VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ TRAŤ 
TEL AVIV – JERUZALÉM (1. ÚSEK) V ČÍSLECH:

Pravidelný provoz byl zahájen 25. 9. 2018  
v 7.00 hod.
Délka trati: 57 kilometrů
Počet stanic: 2
Mosty: 9 (v celkové délce 3 km)
Tunely: 5 (v celkové délce 19 km)
Maximální dosahovaná rychlost: 160 km/h
Cena celého projektu: 1‚8 bilionu dolarů

Kolem Jeruzaléma 
jsou hory…¹

Původní železniční 
stanice v Jeruzalémě 
v roce 1900 (zdroj: 
Wikimedia)

s Jeruzalémská 
stanice pojmenovaná 
podle bývalého 
izraelského prezidenta 
Jicchaka Navona 
(1921–2015) (zdroj: 
Wikimedia)



Jednorázová DMS:
Pošlete SMS ve tvaru
DMS NFOH 30 nebo
DMS NFOH 60 nebo 
DMS NFOH 90 na číslo 87 777.
Potvrzení obdržíte formou SMS. 

Dlouhodobá DMS:
Pokud byste rádi podporovali náš projekt dlouhodobě, odešlete dárcovskou SMS ve tvaru
DMS TRV NFOH 30 nebo
DMS TRV NFOH 60 nebo 
DMS TRV NFOH 90 na číslo 87 777.
Zvolená částka Vám bude stržena jednou měsíčně. Trvalou dárcovskou SMS můžete kdykoliv zrušit 
odesláním SMS ve tvaru STOP NFOH na číslo 87 777. 

Podpořte péči 
o přeživší holocaust

Zašlete dárcovskou SMS na číslo 87 777 
a pomozte nám zajistit potřebnou 
sociální, zdravotní a psychologickou péči.

Nadační fond obětem holocaustu | Legerova 22/1854, 120 00 Praha 2 | 224 261 615, 224 261 573 | info@fondholocaust.cz | www.fondholocaust.cz

Více informací, jak fungují dárcovské SMS, naleznete na www.darcovskasms.cz.

Podpořit péči o přeživší můžete také zasláním daru na účet veřejné sbírky: 2113642498/2700 UniCredit Bank

Cena dárcovské SMS je 30, 60 nebo 90 Kč.
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ANKETA

Jak hodnotíte dostupnost košer 
potravin v České republice?
Je podle vašeho názoru 
v  Česku dostatečná infor-
movanost o (ne)vhod nosti 
běžných potravin z hlediska 
kašrutu?

Dostupnost košer potravin v České 
republice je podle mě naprosto dosta-
tečná. Naše domácí kuchyně je čistě 

vegetariánská, já sama maso ani ryby nejím. 
Nakupujeme tedy jen parve a mléčné potra-
viny a vždy jsme si bohatě vystačili s nabíd-
kou v obyčejných supermarketech. Je nutné 
pečlivě prostudovat etikety a čas od času se 
znovu podívat, jestli výrobci složení něčím 
„nevylepšili“. Velmi si cením úsilí Hanky 
Šikové, která na tomto poli nedávno odvedla 
velký kus práce. Potraviny s hechšerem 
nijak zvlášť nevyhledávám ještě z jednoho 
důvodu. Razítko rabinátu totiž není úplnou 
zárukou etického a zodpovědného nakládání 
se zvířaty, půdou nebo lidmi, kteří potraviny 
připravují. Masová produkce živočišných 
potravin, byť jsou košer, jednoduše nemůže 
zohledňovat nařízení, které nám zakazuje 
způsobovat zvířatům utrpení. Neměl by nás 
proto zajímat jen hechšer, ale také původ 
potravin a jestli jejich výroba nestojí na 
utrpení a vykořisťování druhých.
KAMILA KOHOUTOVÁ,  
doktorandka v oboru judaistika

Od doby, kdy jsem poprvé viděla košer 
seznam (který vydává Rabinát ŽOP), 
tedy cca před osmi lety, sleduju velmi 

pozitivní vývoj. Zvlášť v posledních několika 
letech je košer sortiment výrazně rozšiřován 
i o „nezákladní“ potraviny. V našem košer 
skautském oddíle jsme tak kromě několika 
položek (maso, sýry) schopni nakupovat 
košer i v zapadlém sudetském maloměstě. 
I v nežidovském prostředí často znají nějaké 
útržky pravidel a jsou zvědaví, nesetkávám 
se s absolutním nepochopením. Myslím, 
že to vychází i ze současného klimatu, kdy 
se o jídle, jeho složení a původu obecně 
více hovoří. Člověk není za exota, když se 
zajímá o to, co v jeho jídle přesně je. O větší 
informovanost židovské veřejnosti se 
snažím i ve svých článcích s mottem „co 
v košer seznamu nenajdete“. Občas mě až 
dloubne u srdce, když se mi vrací zpětná 
vazba, že o spoustě věcí lidé ani netušili, že 
jsou problémem – a já jsem ta, která to musí 

vytáhnout. Jako jeden ze základních kamenů 
reformního judaismu však vnímám osobní 
zodpovědnost a nespoléhat se pouze na to, co 
řekl rabín. A aby se člověk mohl odpovědně 
rozhodnout, musí mít k dispozici informace. 
Sama se tedy nechci spoléhat pouze na to, co 
za dveřmi někdo vyjednal za hechšer.
HANA ŠIKOVÁ, dopisovatelka Maskilu 
(autorka série investigativních článků 
o kašrutu)

Každý víme, že košer potraviny jsou 
nejrozšířenější v Praze, u nás na 
Severní Moravě pak v Olomouci. Pokud 

někdo chce, může si pro tyto potraviny zajet 
a koupit si je. Samozřejmě by bylo fajn mít 
např. v Ostravě také košer obchod, popřípadě 
velmi dobře organizovaný internetový košer 
obchod – nedrahý a rychle dostupný i pro 
menší obce od východu až po západ.

Člověk, který se pohybuje v židovských 
kruzích, by měl vědět, které potraviny 
a kombinace jsou dovolené či zapovězené 
a kde se o to opřít v Tóře. Setkání při svátcích, 
šabatech nebo výukových programech je 
spousty a informace se dnes dají získat mno-
hem snáz. Zvlášť důležité je tyto již osvojené 
znalosti předávat i svým dětem, co nejvíce to 
jen jde.
BRONISLAV CHAIM BUČEK,  
operátor CNC strojů

Košer potraviny v podstatě dostupné 
jsou, pokud člověk sleduje aktuální 
seznam rabinátu a je především vegeta-

rián. V Praze je košer restaurací na výběr víc 
a je taky možné si kupovat maso a další věci 
přímo v obchodě na židovské obci. Není to 
ale levné. Situace v regionech je samozřejmě 
obtížnější. Jiná věc je, kolik lidí skutečně 
košer jí, a je to kruh nabídky a poptávky. 
Například v Budapešti nebo v Paříži či Vídni 
není problém najít i v běžných velkých 
obchodních řetězcích koutek s košer jídlem. 
Podobně jako v Čechách s bio potravinami. 
Striktní košer stravování klade na člověka 
velké nároky například v zaměstnání, 
nezbývá než si doma navařit a nosit si jídlo 
vlastní. To samé platí pro děti ve školce či 
škole, pokud nechodí do židovské s košer 
jídelnou. Já osobně se vyhýbám vepřovému 
nebo jiným „trejfe“ zvířatům a snažím se 
nemíchat mléčné a masité, a to jak doma, 
tak v práci, protože na denní vaření obědů 
do kanceláře nemám sil. Jak se vžilo kdysi 
na seminářích Unie židovské mládeže: „semi 
košer“.
KATEŘINA MIKULCOVÁ, šéfredaktorka 
Maskilu a filmová dokumentaristka



6  maskil המשכיל

ŽIVOT V REGIONECH

Dny židovské kultury v Mikulově
O festivalu, který se snaží 
přiblížit židovskou minulost 
města Mikulov nejen místním 
obyvatelům a letos se konal již 
pojedenácté, jsme si povídali 
s Barborou Leskovjanovou 
ze Spolku přátel židovské 
kultury v Mikulově. Festival 
se konal 21. až 23. září a kromě 
prohlídek židovského hřbitova 
nebo synagogy nabídl 
návštěvníkům i ochutnávku 
košer vína nebo workshop 
izraelských tanců.

Kdy a jak festival vznikl?
Již v roce 2007, z podobného důvodu jako 
Spolek přátel židovské kultury v Mikulově – 
z potřeby připomenout tradice a historii, 
která je podstatnou součástí města, ve 
kterém žijeme. Že se jednalo o důležitou 
součást, dokazuje řada památek: jeden z nej-
větších historických židovských hřbitovů 
v České republice, Horní synagoga, mikve, 
domy na ulici Husova. Festival s těmito 
památkami a jejich historií samozřejmě sou-
visí, navíc si ale klade za cíl přiblížit návštěv-
níkům to, co samotné budovy nedokážou, 
totiž život v nich – jídlo, hudbu, tance…

Jaký byl letos program, co bylo největší 
„atrakcí“?
Tradičně jsou velkým lákadlem pro návštěv-
níky ochutnávky židovské kuchyně a košer 
vína. Každý rok se snažíme představit něco 
nového, sváteční i všední pokrmy, sladkosti. 
Oblíbené jsou i koncerty a komentované 
prohlídky. Příjemným překvapením bývá 
účast na workshopu židovských tanců. Letos 
počasí umožnilo pořádat jej venku a zapojilo 
se do něj mnoho lidí.

Chodí na festival místní nebo spíš přijíždějí 
lidé odjinud?
Jsme rádi, že se festivalu účastní místní. 
Téměř pokaždé se na prohlídce židovského 
hřbitova stane, že se někdo „přizná“, že sice 
je z Mikulova, ale na židovském hřbitově je 

poprvé. Část programu věnujeme studentům 
místních škol. V kině jim promítáme film, 
letos se jednalo o snímek režiséra Mateje 
Mináče Všichni moji blízcí. I pro ně je 
připravena ochutnávka židovské kuchyně, 
bramborový latkes měl letos velký úspěch. 
Stejně tak ale festival navštěvují i lidé odji-
nud, někteří jsou zrovna v Mikulově a náš 
program je osloví, jiní přijíždějí vysloveně 
kvůli festivalu, což nás samozřejmě těší.

Něco o vašem Spolku přátel židovské kul-
tury v Mikulově, kdo a jak ho založil? Jsou 
v Mikulově nějací Židé i dnes?
Spolek vznikl v roce 2000 jako iniciativa 
pár místních, kteří chtěli oživit mikulovské 
židovské památky. Nejednalo se o Židy, proto 
se také jmenujeme spolek „přátel“ židovské 
kultury. Není tady židovská komunita, která 
by se o židovské památky ve městě starala, 
a my máme pocit, že by někdo měl. Že to 
všechno, počínaje těmi budovami a pomníky 
a konče příběhy konkrétních lidí, kteří zde 
žili, k nám patří. Jedna z prvních akcí, kterou 
spolek organizoval, bylo setkání mikulov-
ských židovských rodáků u příležitosti 
otevření naučné stezky židovskou čtvrtí. 
Dnes žijí v Mikulově lidé, kteří mají židovské 
předky, ale jde o jednotlivce.

Mikulov je židovskými památkami vyhlášen 
a je také oblíbeným cílem izraelských 
i jiných židovských turistů, mnohdy orto-
doxních. Jak to vnímají místní?
Množství Židů z celého světa, kteří Mikulov 
navštěvují, je opravdu velké, a navíc každým 
rokem roste. Ortodoxní Židé se v Mikulově 
ovšem málokdy zdrží, protože tu není pro ně 
dostatečné zázemí (košer restaurace napří-
klad). Většinou přijedou až před bránu hřbi-
tova a po jeho návštěvě zase odjíždějí, aniž by 
se třeba prošli po náměstí. Místní tak s nimi 
často do styku nepřijdou. My jako členové 
spolku máme různé zkušenosti. Ortodoxní 
Židé často navštěvují hřbitov v noci, a tak pro 
nás nejsou noční telefonáty s prosbou o ote-
vření hřbitova ničím výjimečným a to i na 
1. svátek vánoční, který pro ně samozřejmě 
nic neznamená. Snažíme se všem vycházet 
vstříc, ale občas jde o náročnou disciplínu. Já 
osobně si pamatuji, když jsem poprvé viděla 
skupinu asi čtyř ortodoxních Židů v Husově 
ulici, která bývala centrem židovského ghe-
tta. Byl to pro mě silný zážitek, napadlo mě, 
že mám možnost vidět tu ulici takovou, jaká 
byla před sto lety, a z jejich přítomnosti jsem 
měla dobrý pocit.

Jak se změnil přístup města i obyvatel 
k židovským památkám (a případně i leh-
kému oživení života, že tam občas i nějaký 
Žid je k vidění) po roce 1989?
Nevím, do jaké míry jsme schopni posoudit 
přístup města a obyvatel před rokem 1989. 

Řada z našich členů v Mikulově v té době 
nežila, já jsem se v tom roce narodila. 
Mikulov se za poslední roky stal jedním 
z nejoblíbenějších turistických cílů v repub-
lice a ruku v ruce s tím sílí i zájem o židovské 
památky. Myslím si, že místní si cení toho, 
v jakém městě žijí, včetně jeho bohaté his-
torie, a tedy i židovských památek. Existuje 
také více možností, jak tyto památky podpo-
rovat. Na jednotlivé projekty přispívá město, 
kraj, Federace židovských obcí v České 
republice, Nadační fond obětem holokaustu 
i Evropská unie. Je skvělé, že je pak možné 
památky prezentovat v důstojném stavu 
a podobě, která je věrná té původní. Pří-
kladem je i památník židovským vojákům 
z Mikulova padlým během I. světové války, 
který byl nedávno zrekonstruován. Během 
festivalu tak mohl proběhnout slavnostní 
ceremoniál, který tyto muže společně s výro-
čím ukončení války připomenul.

Co vás na festivalu a vůbec na spolkové 
činnosti nejvíc baví?
Těch věcí je více, na festivalu je to především 
interakce s návštěvníky, ta je důležitá, i když 
např. provádíme skupiny po židovském hřbi-
tově. Mám pocit, že právě v dialogu s lidmi, 
kteří se chtějí o židovských památkách, 
historii, tradicích i kuchyni dozvědět více, 
udržujeme židovskou kulturu v Mikulově 
alespoň obrazně živou. Spolková aktivita 
tkví ale i v jiných činnostech (například 
mapování hřbitova, tedy zakreslování polohy 
jednotlivých náhrobků a jejich propojení 
s pohřební knihou), které jsou zase příjem-
ným odreagováním od běžné práce. Jejím 
oceněním je, když jsme pak schopni mezi 
čtyř a půl tisíci náhrobky najít právě ten 
jeden, který se do Mikulova vydal hledat 
potomek mikulovských Židů.

PTALA SE KATEŘINA MIKULCOVÁ
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KOŠER

Červená se line záře…
Co mají společného ostře červené 
bonbony, uherák a vaječný likér? Co když 
přidám ještě narůžovělý jogurt a ovocné 
pivo? Nic? Při hledání shodné položky 
ve složení skončíte pravděpodobně 
na čtyřech znacích: E120. Zase jedno 
„éčko“. Jeho lidový název je karmín nebo 
košenila. Vyrábí se z brouků, přesněji 
z červce nopálového. Pochází původně 
z amerického kontinentu. Brouci se 
chovají na kaktusech, poté se usmrtí, 
usuší, a po jejich uvaření zůstává na 
spodu čisté barvivo – karmín.

Pravidla kašrutu nepovolují konzumaci 
hmyzu. „Všechna havěť hemžící se po zemi 
je hodna opovržení, nesmí se jíst. Nic 
z veškeré havěti hemžící se po zemi, nic, 
co leze po břiše nebo chodí po čtyřech, ani 
co má více noh, nesmíte jíst, je to hodno 
opovržení.“ (Leviticus 11‚41–42; ČEP). 
Samozřejmě to také není vegetariánské/
veganské.

Mám dobrou a špatnou zprávu. Na rozdíl 
od sýrů a želatiny je povinností výrobců 
přítomnost karmínu uvádět. Horší však je, že 
je pořád velmi rozšířen, a tak ho najdete i tam, 
kde byste nečekali. Například ve vaječném 
likéru značky Božkov. Nebo v nejrůznějších 
uzeninách (ty jsou ale v českém prostředí 
stejně nejčastěji vepřové). Pokud se chcete 
karmínu vyhnout, zaostřit byste měli kdykoli, 
kdy má výrobek načervenalou nebo dokonce 
sytě červenou barvu. Karmín byl spatřen 
v mentoskách, lentilkách, různých šumivých 
a želé bonbonech, stejně tak v cukrárně v růz-
ných dortech a zákuscích (například punčové 
řezy). Další kategorii tvoří jogurty a jogurtové 
nápoje. A červené prostě musí být i některé 
limonády, džusy a ovocná piva.

Než se začneme úplně loučit s jakoukoli 
červení v našich životech, podívejme se 
i na to, čím se dá karmín nahradit. Protože 
je relativně drahý a nemá dobré jméno ani 
z hlediska zdravotní nezávadnosti, začala se 
ve velké míře používat alternativní barviva. 
Dříve bylo časté E124, které však mělo ještě 
mnohem horší zdravotní účinky a dnes 
je tedy poměrně tabuizované. V ovocných 
produktech se často používá arónie, černá 
mrkev nebo červená řepa. Načervenalé 
sýry se barví anattem. Každé z těchto 
barviv má však specifický odstín a snad 
žádné bohužel nevystihuje krásnou červeň 
karmínu. Poměrně nově se začaly používat 
i oxidy železa, nejčastěji do dortu Red velvet 
(americký čokoládový dort s krémem, má 
tradičně sytě červenou barvu) – například 
v kavárně obchodního domu IKEA, nebo 
směs na pečení od Dr. Oetkera. Kromě jiného, 
hnědšího odstínu, má ale i železitou pachuť, 
která mnohým lidem nemusí vyhovovat.

Hodí se zmínit ještě jednu problematic-
kou ingredienci z brouků. Šelak se vyrábí 

z výměšků červce lakového a používá se pro 
leštění. Kromě dřeva se jím dají nalakovat 
i lentilky nebo jiné cukrovinky.

Jak bylo však řečeno na začátku, rychlé 
pročtení složení problém řeší. S trochou 
tréninku to i poznáte (opravdu sytě červená 
často indikuje karmín). Hodí se však zapa-
matovat si všechny možnosti, kterými se 
dá přísada uvádět: karmín, E120, košenila 
a karmazín. Naopak slovně podobný karubin 
je v pořádku. Při psaní článku jsem čerpala 
z webu Fér potravina, který vám také může 
výrazně pomoci. Můžete na něm najít 
potraviny obsahující E120, byť má v současné 
době zmapovanou jen část trhu. Nepropa-
dejte panice a až naleznete svoji oblíbenou 
sladkost bez karmínu, bez obav si ji dejte – 
zasloužili jste si ji.

HANA ŠIKOVÁ

P.S.: Pokud vás zajímají 
další nástrahy košer 
stravování, v minulých 
číslech Maskilu byly 
publikovány články 
o vegetariánských sýrech 
(5778/10) a schovaném 
vepřovém (5779/1). 
Prozatím už mi snad 
došly nápady, kde se 
ještě dá narazit na „košer 
zrady“. Dále vás tak chvíli 
děsit nebudu…

„TAHÁK“ – NA CO SI DÁT POZOR:
odstíny červené a růžové
cukrovinky, zákusky
jogurty, jogurtové nápoje,
masové produkty (primárně uzeniny)
nápoje – limonády, ovocné pivo, džusy
lesklý povrch (šelak)

MOŽNÉ NÁHRAŽKY:
arónie
černá mrkev
červená řepa
anatto
oxidy železa
E124
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FILM

Festival izraelského filmu  
KOLNOA je tady!

Již 2. ročník Festivalu izraelského filmu 
KOLNOA přinese od 10. do 14. října 2018 
celkem 19 filmů ve více než 45 projekcích 
a pestrý doprovodný program. Letos 
budou festival hostit rovnou tři pražská 
kina – Pilotů, Lucerna a Kino 35.

Výběr současné izraelské kinematografie 
zahájí filmy Virgins režisérky Keren Ben 
Rafael a snímek Geula režiséra Josefa 
Madmonyho, známého u nás svým filmem 
Restaurátor. Hlavní představitel filmu Moše 
Folkenflik získal letos ocenění za nejlepší 
mužskou roli na Mezinárodním filmovém 
festivalu Karlovy Vary.

Hrané filmy
V české premiéře se představí hned pět 
hraných filmů. Snímek Mezi dvěma světy 
popisuje život tří mladých Palestinek 
bojujících za svůj svobodný a nezávislý život 
v Tel Avivu. Diváci mohou zhlédnout také 
moderní adaptaci biblického příběhu z knihy 
Genesis – film Harmonie režiséra Oriho 
Sivana.

Široká filmová nabídka zahrnuje také 
snímek Touha Saviho Gabizona s nevšední 
dramatickou zápletkou, drama Betlém 
Juvala Adlera, zachycující složitý vztah mezi 
důstojníkem izraelské tajné služby a jeho 
palestinským informátorem, a hořkosladkou 
komedii Aja, kterou režírovala Michal Brezis 
spolu s Odedem Binnunem. V hlavní roli 
uvidíme Sáru Adlerovou, známou například 
z filmů Cukrář, Medúzy či Restaurátor. Tento 
středometrážní snímek byl v roce 2015 nomi-
nován na Oskara.

Dokumenty
Do letošního programu je zařazen také doku-
ment Tomera Heymanna Mr. Gaga popisující 
život uměleckého šéfa souboru Batsheva 
Dance Company a legendy tanečního světa – 
Ohada Naharina. Techniku tvůrce taneční 
metody Gaga si budou návštěvníci moci 
vyzkoušet v rámci doprovodného programu 
a navštívit pohybovou lekci Gaga vedenou 
Natašou Novotnou z Kyliánova nadačního 
fondu.

Druhý životopisný film Etgar Keret: 
Příběh, který se skutečně stal, zachycuje 
životní příběh známého izraelského spisova-
tele (česky vyšly například jeho knihy Léta-
jící Santini nebo Sedm dobrých let), který ve 
svých povídkách balancuje na hranici fanta-
zie a reality. Také jeho vlastní životní příběh 
v mnohém vyznívá jako moderní pohádka.

Nevšední historicko-sociální náhled 
přináší dokument Dimona Twist. Režisérka 
Michal Aviad ukazuje příběhy sedmi žen, 
které se v 50. a 60. letech přistěhovaly do 
Izraele z Polska a severní Afriky a byly 
poslány rovnou do nově vznikajícího města 
Dimona uprostřed pouště.

Dokument s názvem Nedokončený film 
režisérky Jael Heronski vypráví o nedokon-
čeném nacistickém propagandistickém 
filmu o varšavském ghettu, který zobrazuje 
lidi před kamerou i za ní a odhaluje šíři 
filmové manipulace. Nepříliš známou, ale 
významnou kapitolou z moderní historie 
Židů se zabývá i druhý historický dokument 
Vzpomínky na Bagdád režisérky Fiony 
Murphy.

Filmové dějiny Izraele
U příležitosti letošního 70. výročí založení 
Státu Izrael nabídne festival také vybrané 
filmy z izraelské filmové historie. Nejstarším 
filmem 2. ročníku festivalu KOLNOA je Život 
Židů v Palestině z roku 1913. Projekci dobo-
vého dokumentu speciálně doprovodí svou 
hudební improvizací Leoš Hort alias HRTL.

Z poválečných let pochází hraný 
dokument režiséra Meyera Levina Ilegální 
přistěhovalci, popisující život mladého 
páru, který se rozhodl riskovat a pokusit se 
o ilegální imigraci do Palestiny. Historickou 
trilogii uzavírá vrcholné dílo Rafiho Bukaje. 
Legendární hořká komedie se surreálným 
nádechem Avanti Popolo se odehrává těsně 
po skončení Šestidenní války.

Historickou sekci doplní série přednášek 
z dějin izraelského filmu filmové vědkyně 
Ruth Ben Hadar. O specifikách izraelského 
videoartu a umění obecně pohovoří kurátor 
Chagaj Segev. Obě přednášky budou dopl-
něny doprovodnými ukázkami.

Seriálový maraton
O proslulosti izraelského seriálu se mohou 
diváci přesvědčit při speciálním seriálovém 
maratonu. Ten uvede kultovní seriál Práce 
pro Araby, jehož scénáristou je palestinsko-
-izraelský spisovatel Sajjid Kašua (česky 
vyšly například knihy Tančící Arabové nebo 
Druhá osoba singuláru). Seriál Práce pro Ara-
by je v původním znění s anglickými titulky.

Druhý ročník také přichystal zvláštní 
sekci ve spolupráci s jeruzalémskou radnicí. 
Výsledkem spolupráce je několik projektů. 
Nejnovější proudy současné izraelské 
kinematografie představí přehlídka devíti 
krátkých filmů ze tří nejvýznamnějších 
jeruzalémských filmových škol – Filmové 
školy Sama Spiegela, Školy filmové a tele-
vizní tvorby Maale a seskupení nezávislých 
animátorů Tohu, které se formovalo z absol-
ventů Becalelovy akademie.

Dokumentární projekt Indie City Jeru-
salem zase představí divákům rozmanitou 
hudební scénu tohoto města. Spolupráce 
s jeruzalémskou radnicí přinesla také 
skupinovou výstavu fotografií nazvanou 
Jerusalem Spotlight.

Festival na talíři
Na festivalových dnech nebude nouze 
ani o kulinářské zážitky. Po celou dobu 
si totiž návštěvníci budou moci ochutnat 
tradiční izraelské pokrmy, a to v prostorách 
restaurace Etnosvět v Legerově ulici v Praze 2 
a na tržišti Manifesto Market (najdete ho 
v prostorách podél ulice Na Florenci). Pro 
ty zvídavější si pak kuchař Noam Darom 
připravil i speciální přednášku v restauraci 
Etnosvět spojenou s ochutnávkou.

Vstupenky na festival jsou v předprodeji 
již od 10. září. Všechny filmy budou uváděny 
v původním znění s českými a anglickými 
titulky. Více informací o programu najdete 
na www.kolnoa.cz.

(RED)

Mezi dvěma světy, Vzpomínky na Bagdád 
a Mr. Gaga
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VÝSTAVA

Noam Omer: Zrození Ven(o)uše
V nové Galerii Hala C na pražské 
Balabence bude 24. října zahájena 
výstava mladého izraelského umělce 
Noama Omera. Jak název výstavy 
napovídá, autor přetváří výjevy 
z mytologie do groteskních situací, 
v nichž často hraje hlavní roli postava 
jeho vlastního otce, jehož podobu nese 
i Venuše na ústřední malbě.

Noam Omer, narozený v roce 1982, je pravdě-
podobně umělcem s nejvyšším počtem indivi-
duálních výstav v Izraeli za posledních deset 
let. V roce 2017 vyhrál ocenění Young Artist 
izraelského Ministerstva kultury. Vystavoval 
na vysoce prestižních akcích jak v Izraeli, tak 
v zahraničí. Jeho práce je charakterizovaná 
obrovskou emoční intenzitou, otevřeností 
výrazu a velkým existenciálním nábojem. 
Majitelé galerií a kurátoři jsou zajedno, když 
tvrdí, že návštěvníci před jeho obrazy stojí po 
dlouhou dobu, jakoby je obrazy zapojily do 
hlubokého a vyzývajícího dialogu.

Během jedné z jeho individuálních 
výstav v německém muzeu v Kolvenburgu 
vylíčil zkušenosti členů jeho rodiny a jedné 
německé rodiny během holokaustu. Výstava 
s názvem „Stopy pomíjivého světa“ byla 
první událostí, během které byla zobrazena 
tragédie Druhé světové války z pohledu 
trpících rodin ze znepřátelených stran: Židů 
a Němců.

Současná výstava je inspirovaná biblic-
kými postavami „Nefilů“ (Obři). Jedná se 
o mytologické bytosti, syny andělů a lidí, 
obry velikostí, silou a vášní, které se vznášejí 
nad běžnými lidmi, a přesto představují 
jejich přání a strach s nejvyšší intenzitou. 
Před patnácti lety, kdy duševně nemocný 
Noam začal systematicky tvořit, to byl právě 
jeho otec, kdo se stal jeho ochranitelem 
a průvodcem v uměleckém světě.

Noam Omer pracuje nejen s obrazy z dějin 
kultury, ale především s těmi, které formují 
naši nedávnou minulost i současnost. 
Vztahuje se nejen k obrazům z židovsko-
-křesťanské tradice, k tragédii holokaustu, 
který poznamenal i jeho vlastní rodinu, ale 
také k aktuálním událostem, jako byl útok 
na newyorská „dvojčata“ 11. září 2001 nebo 
dnešní drama v Aleppu.

Jednotlivé prvky reality malíř štěpí do 
kontrastních ploch, které dohromady sklá-
dají formálně i významově deformovanou 
mozaiku. Lidská těla, drapérie i prostory mají 
totožnou strukturu a splývají tak v jedinou 
nerozlišenou matérii, v níž se odehrává apo-
kalyptické lidské hemžení. 
Omerovy obrazy, počítačové grafiky a foto-
montáže mohou připomínat cyklus Hrůzy 
války Francisca de Goyi, a to nejen díky ad 
absurdum dovedenému zobrazení krutosti 
a utrpení, ale i kvůli vyhrocené dramatické 
optice. U Omera, podobně jako u Goyi, je 

vidění světa ovlivněno nejen vnějšími 
podněty, ale především chaosem, který mu 
v mysli způsobila duševní nemoc. Ta mu 
paradoxně dovoluje nahlédnout a ztvárnit 
ty fasety skutečnosti, které běžným lidem 
mohou zůstat skryté.

Kurátorka výstavy: Terezie Zemánková
Koncept výstavy: Galit Semel

Galerie Hala C, Drahobejlova 15, Praha 9 
(vstup z ul. Lihovarská 12, přes dvůr)
od 25. 10. do 12. 11. 2018
Otevírací doba: Po–Ne: 15.00–19.00

BEJT SIMCHA

Vysoké svátky v Bejt Simcha
Vysoké svátky v Bejt Simcha letos proběhly, 
jako již tradičně, nejprve společně s děčín-
skou obcí v děčínské synagoze, kde byla 
bohoslužba na první erev svátku Roš ha-
-šana. Poté již následovaly bohoslužby v Pin-
kasově synagoze, kde se konala vždy večerní 
a ranní bohoslužba u příležitosti svátku Roš 
ha-šana a Jom kipur. Všemi bohoslužbami 
nás provedl kantor Bejt Simcha Ivan Kohout 
a do sváteční liturgie se zapojilo také 
nemalé množství dobrovolníků, kteří tím 
přispěli k pocitu společného prožití těchto 
svátků. Jamim noraim jsme pak zakončili 
už v prostorách Bejt Simcha četbou knihy 
Jonáš. Dlouhé troubení na šofar v samém 
závěru ohlásilo ukončení půstu a všechny 
potěšilo společné posezení. To sloužilo 
předně k doplnění tekutin a energie v podobě 
nejrůznějších dobrot, které donesli jednotliví 
účastníci. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili 
a přispěli tím k milé atmosféře letošních 
Vysokých svátků.

OLGA MELZOCHOVÁ 
Foto Michal Spevák

Zrození Venuše
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ZAHRANIČÍ

Šana tova me-Uman!
Dobrý rok z Umanu!
K svátku Roš ha-šana se vážou 
různé tradice a zvyky. Mnozí 
během svátku před několika 
týdny přicházeli k řece, aby 
vykonali tašlich, jedli chalu 
s medem nebo poslouchali 
zvuk šofaru. Tyto zvyky 
a micvot jsou známy také mezi 
chasidskými židy, a nejinak 
je tomu i ve společenství 
braclavských chasidů. 

Kromě toho však je jejich oslava svátku 
Roš ha-šana v jedné věci zcela jedinečná. 
Zatímco židovské rodiny po celém světě tráví 
svátky obvykle pospolu, rodiny braclavských 
chasidů se paradoxně o svátku Roš ha-šana 
rozdělují. Muži cestují i tisíce kilometrů 
daleko, aby slavili příchod nového roku 
společně se svým cadikem v ukrajinském 
městečku Uman, a ženy zůstávají doma, aby 
se nerozptylovaly od modliteb.

Nachman z Braclavi
Chasidské společenství, které dnes známe 
jako Braclav (případně Braslav nebo Bres-
lov) založil pravnuk Jisraela ben Eliezera, 
Nachman z Braclavi, který se narodil roku 
1772 v městečku Medžybiž na území dnešní 
Ukrajiny. Nachman z Braclavi vyrůstal 
v tradiční chasidské rodině, ve městě, které 
bylo známé jako působiště jeho pradědečka. 
Z matčiny strany patřil do rodiny samotného 
Ba’al Šem Tova a z otcovy strany do rodiny 
blízkého BeŠTova stoupence Nachmana 
Gorodenka. Těžko se lze podivovat nad tím, 
že se z něj stal chasidský rebe. Již v dětství 
a mládí prý také zkoušel některé asketické 
praktiky. Například v šesti letech se rozhodl, 
že aby z jídla neměl žádné potěšení, nebude 
nic kousat, ale bude sousta polykat celá. 
Jinou zvláštností v jeho životě je to, jak brzy 
se oženil. Svou manželku Šošu si vzal údajně 
již ve třinácti letech, záhy po své bar micva.

Podstatnou roli ve formování jeho 
podivuhodné osobnosti hrála nepochybně 
pouť do Erec Jisrael, kterou podnikl v mládí 
mezi lety 1798–1799. K této cestě se Nachman 
chystal velice dlouho. Měla pro něj hlu-
boký mystický význam a váže se k ní celá 
řada legend. Na půdě „Svaté země“ stanul 
v předvečer svátku Roš ha-šana přesně před 
sto dvaceti lety a slavil zde i svátky Sukot 
a Simchat Tóra.

Když se po návratu roku 1802 Nachman 
rozhodl usadit ve městě Braclav, které dalo 
název pozdějšímu chasidskému společen-
ství, jež zde začalo vznikat, jeho manželka 
onemocněla tuberkulózou. Roku 1807 Šoša 
nemoci podlehla a brzy na to propukla tuber-
kulóza i u Nachmana. V té době se ve městě 
Uman, zhruba 200 kilometrů jižně od Kyjeva, 
scházeli stoupenci haskaly. Říká se, že jejich 
osvícenské myšlenky zaujaly Nachmanovu 
hloubavou mysl, podle jiných zdrojů mu 
však šlo o nápravu těchto lidí a měl touhu 
se s nimi setkat jako cadik, který sestupuje 
do říše zla. Ať tak či tak, poslední rok svého 
života strávil Nachman z Braclavi v Umanu. 
Věrní chasidé pak vyhověli i jeho posled-
nímu přání a když v říjnu roku 1810 zemřel, 
pohřbili ho na místním hřbitově vedle obětí 
pogromů z roku 1786.

Mrtví chasidé
Nachman měl jen jediného syna, který 
zemřel ještě jako dítě, a tak nebyl nikdo, 
kdo by jej v čele braclavských chasidů 
nahradil, jak to bývá v chasidských dynas-
tiích zvykem. Charismatická osobnost rabi 
Nachmana z Braclavi však zapříčinila, že 

se chasidé k němu upnuli i po jeho smrti 
a v duchu Nachmanova výroku „můj oheň 
bude svítit, dokud nepřijde mesiáš,“ jej dodnes 
považují za svého jediného a stále živého 
cadika. Právě kvůli vyznávání cadika, který 
je reálně po smrti, jsou někdy nazýváni 
také „tojter chasidim“ (טויטער חסידים), tedy 
doslova mrtví chasidé.

Podle tradice mluvil Nachman za svého 
života nejen o významu pouti k budoucímu 
místu jeho posledního odpočinku, ale také 
zdůrazňoval důležitost společného slavení 
svátku Roš ha-šana: „Můj Roš ha-šana je větší 
než cokoliv (…) Nejen vy všichni – mí násle-
dovníci – jste závislí na mém Roš ha-šana, ale 
dokonce celý svět závisí na mém Roš ha-šana. 
(…) Každý, kdo může být na mém Roš ha-šana, 
měl by být velice, velice šťastný.“ Poslední rok 
Nachmanova života v Umanu dal tedy vznik-
nout tradici, jež přetrvala i během těžkých 
období obou světových válek a komunistic-
kého režimu až do dnešních dní. To je tedy 
důvod, proč se každý rok braclavští chasidé 
z celého světa sjíždějí do jednoho městečka 
uprostřed Ukrajiny, aby byli blíže svému 
cadikovi.

Na letošní oslavu Roš 
ha-šana dorazilo jen z Izraele 
do Umanu okolo 30 000 lidí 
a stala se tak akcí s největším 
počtem izraelských občanů 
mimo Izrael.

Chasidské oslavy Roš ha-šana v Umanu 
(zdroj: Wikimedia)
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Fakt, že od smrti Nachmana z Braclavi 
nestanul v čele braclavských chasidů 
žádný jiný cadik, zapříčinil, že celé hnutí 
se postupně rozdrobilo do mnoha menších 
a velice různorodých skupin, které však spo-
juje úcta k jejich jedinému cadikovi. Během 
oslav svátku Roš ha-šana tedy člověk může 
potkat v Umanu skutečně pestrou mozaiku 
poutníků.

Velký nárůst nových vyznavačů Nachma-
nova učení nastal v šedesátých letech minu-
lého století a jednou ze skupin, která se v té 
době zformovala, bylo i společenství brac-
lavských chasidů kolem Jisraela Odessera 
(1888–1994). Ten prý obdržel dopis se zná-
mou mantrou „Na Nach Nachma Nachman 
me-Uman“ přímo od rabiho Nachmana. 
Už jako starého muže vyhledali Odessera 
v domově pro seniory noví mladí stoupenci 
braclavských chasidů a začali ho uctívat jako 
svého rebeho. Dali tak vzniknout novému 
hnutí, dnes známému jako „Nachnachim“, 
které se pro mnohé stalo synonymem brac-
lavského chasidismu. Nejen v ulicích izrael-
ských měst můžeme vidět tyto chasidy, kteří 
zpívají a tančí v rytmu hlučného techna, a na 
zdi píší grafity s textem „na nach“ mantry.

Izraelský Uman
Město Uman má necelých 90 tisíc obyvatel. 
V období okolo svátku Roš ha-šana se však 
jeho populace zvýší zhruba o polovinu 
a z Umanu se stává izraelské město upro-
střed Ukrajiny. Drtivá většina poutníků jsou 
Izraelci, hebrejské nápisy na obchodech, heb-
rejské reklamy ale i dopravní značení, s nímž 
se běžně setká člověk jen v Izraeli, jsou zde 
úplnou samozřejmostí. Místní obchůdky 
a restaurace jsou vesměs nadepsány hebrej-
ským písmem. Avšak nutno přiznat, že jejich 
názvy trochu postrádají fantazii – nalezneme 
zde „Uman kafe“, „Uman pizza“ nebo „Shake 
Uman“. Z poutí do Umanu, které mnozí 
chasidé podnikají individuálně i během 
roku, se totiž stal obrovský byznys, z něhož 
místní profitují. Kdo se rozhodne vyrazit na 
svátky do Umanu, většinou nemá problém 
sehnat odvoz z letiště, ubytování, košer jídlo 
a mnoho dalších služeb. Kdo si netroufá „na 
vlastní pěst“, může využít služeb několika 
braclavských organizací, které se mimo jiné 
starají o všeobecnou informovanost a koordi-
naci na místě. Ty nabízejí chasidům možnost 
společného jídla nebo organizovaných boho-
služeb, ale také například služby holiče či 
leštění bot – aby byli na Roš ha-šana všichni 
připraveni jak se patří. Potřebám chasid-
ských návštěvníků slouží v Umanu několik 
modliteben, velká braclavská synagoga, 
komplex mikve a návštěvnické centrum. To 
vše samozřejmě nemůže stačit mnohatisí-
covému davu, a tak se během svátku Roš ha-
-šana městečko rozrůstá o další stany a pří-
střešky, a i pod širým nebem jsou neustále 
k vidění hloučky modlících se, tančících 
nebo zpívajících chasidů. Uman na Nový rok 
praská ve švech. Jeho zaplněné ulice nejsou 
nepodobné běžným evropským hudebním 
festivalům. Podobná masová akce s sebou 

ale samozřejmě nese i mnohá bezpečnostní 
rizika.

Roš ha-šana 5779
Na letošní oslavu Roš ha-šana dorazilo jen 
z Izraele do Umanu okolo 30 000 lidí a stala 
se tak akcí s největším počtem izraelských 
občanů mimo Izrael. O jejich bezpečnost se 
na místě staraly mimo jiné zvláštní jednotky 
izraelské policie. Tímto způsobem zareago-
vala izraelská vláda na zvyšující se obavy 
o bezpečnost během oslav a na některé inci-
denty, k nimž došlo v minulých letech (napří-
klad pobodání muže u hrobu Nachmana 
z Braclavi při oslavě roku 5778). Již tradičně 
zde byla také izraelská Magen David Adom 
připravena poskytnout potřebnou lékařskou 
péči. Přes všechny obavy však k vážnějším 
incidentům nedošlo a policie evidovala jen 
několik ztracených či odcizených cestovních 
dokladů. (V této souvislosti není bez zajíma-
vosti, že podle statistik mnoho konvertitů 
k braclavskému chasidismu má kriminální 
minulost.). Izraelská záchranná služba 
v Umanu ošetřila okolo dvou tisíc lidí.

„Velkou micvou je být stále veselý,“ 
zní jeden z nejznámějších výroků rabi 
Nachmana. Tisíce chasidů v Umanu jako 
by si jej vzali k srdci. Radost a veselí, zpěv 
a tanec zde neustávají ani v noci. Vzhledem 
k tomu, že se mnozí neostýchají sáhnout 

po alkoholu, aby tuto radost povzbudili, je 
možné mluvit o zázraku, že se skutečně 
nic vážného během svátku nestalo. Počet 
poutníků do Umanu navíc zpravidla rok od 
roku narůstá (ačkoliv loňský rekord čtyřicet 
tisíc návštěvníků zatím překonán nebyl) 
a ruku v ruce s tím přichází také ojedinělé 
antisemitské projevy některých Ukrajinců. 
Ukrajinská vláda si však uvědomuje pozi-
tivní ekonomický dopad a vliv na prosperitu 
města, které mají pravidelné oslavy Roš 
ha-šana, a dokonce plánuje zprovoznit neda-
leké vojenské letiště a otevřít ho pro přímé 
mezinárodní lety do Umanu.

Kromě chasidů hlásících se různým 
způsobem k braclavskému chasidismu 
přijíždějí do Umanu také stoupenci jiných 
chasidských dynastií, o čemž svědčí fakt, že 
na místě je možné navštívit také bohoslužby 
vedené satmarskými nebo lubavičskými 
chasidy. Mezi návštěvníky cadikova hrobu 
ale nalezneme také ortodoxní židy, americké 
„hippies“, různé duchovní „hledače“ nebo 
prostě jen zvědavce, a zvláštní skupinou jsou 
odsouzení trestanci. Ty všechny přitahuje 
zhruba dvě stě let staré zaslíbení Nachmana 
z Braclavi: „Pro kohokoliv, kdo přijde k mému 
hrobu, v mém jménu zde přispěje na charitu 
a bude se modlit deset předepsaných žalmů, 
překonám výšku a šířku vesmíru, abych ho 
zachránil. Vytáhnu ho za pejzy třeba z pekla, 
bez ohledu na to, kdo je, a bez ohledu na to, co 
udělal.“

Jak už bylo řečeno, obliba pouti do Umanu 
stále roste, vypadá to tedy, že Nachmanovi 
stoupenci jsou s plněním jeho zaslíbení 
prozatím spokojeni. Uvidíme, co přinese rok 
příští…

RÁCHEL POLOHOVÁ

c Vstup ke hrobu rabi Nachmana z Braclavi (zdroj: 
Wikimedia)
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UKRAJINSKÝ BORŠČ

Smíchejte 400g plechovku rajčat se 6 hrnky 
vody. Přidejte 600 g zelí nakrájeného na kostky, 
3 nakrájené brambory a jednu lžičku soli. Nastrou-
hejte jeden celer, jednu petržel, 2 červené řepy 
a 2 mrkve. Vše přidejte do hrnce a vařte jednu 
hodinu. Poté zprudka osmažte 2 jemně nakrájené 
cibule v 10 lžících rozpuštěného másla spolu 
s jednou lžící mouky a přidejte směs do polévky. 
Vařte dalších 20 minut. Při servírování přidejte do 
každého talíře zakysanou smetanu, čerstvý kopr 
a petržel.

PESACHOVÁ OMELETA

Ušlehejte sníh ze 3 bílků a opatrně vmíchejte 
žloutky. Přidejte jednu lžíci mletých mandlí, špetku 
soli a cukru, 2 lžíce sladkého vína a 1 lžíci mace-
sové mouky, vše opatrně promíchejte. Rozpusťte 
3/4 hrnku másla na pánvičce a vlijte těsto. Smažte 
po obou stranách dozlatova. Podávejte posypané 
moučkovým cukrem a jezte ještě horké.

KVĚTÁKOVÝ VÍDEŇSKÝ ŘÍZEK

Nakrájejte 1 malý uvařený květák, smíchejte 
s 1 velkým vejcem, 1 lžící strouhanky a solí, vše 
dobře prohněťte. Těsto smažte na pánvi po obou 
stranách dozlatova. Servírujte se smaženým 
vejcem a novými bramborami.

FALEŠNÝ KIŠKE

Rozmačkejte 500 g vychladlých uvařených 
brambor. Přidejte 3 vejce, 2 lžíce mouky, 4 lžíce 
strouhanky a sůl. Vytvořte těsto. Poprašte vál 
moukou a rozválejte těsto do 6 mm silné placky. 
Namočte 60 g sušených hub a rozmixujte je spolu 
s osmaženou cibulí. Směs dobře promíchejte 
s polovinou hrnku strouhanky, 2 lžícemi mouky, 
1 hrnkem rozpuštěného másla, 2 vejci, solí, koprem 
a trochou petržele. Rozprostřete směs na těsto 
a zarolujte jako kiške. Vymažte malý pekáček más-
lem, vyložte jej nakrájenými bramborami a cibulí 
a položte na ně kiške. Pečte nezakryté, dokud 
kiške nezačne zlátnout, poté zakryjte a pokračujte, 
dokud není vše propečeno, asi 25 minut.

KOŠER – VEGETARIÁNSKY

Tsu die Baleboste 
„Tsu die Baleboste“ nebo česky „Pro 
paní domu“, to jsou úvodní slova první 
jidiš vegetariánské kuchařky, kterými 
její autorka Fania Lewando oslovila 
židovské hospodyně východní Evropy 
roku 1938. Dlouho zapomenutá kniha 
přináší svědectví o stravovacích zvycích 
východoevropských Židů před druhou 
světovou válkou a je znovuoživeným 
pomníkem této nezávislé ženy.

„Kvůli zákonům kašrutu, které zavádějí 
nutnost oddělovat masité a mléčné pokrmy, 
využívala židovská kuchyně vždy hodně 
vegetariánských receptů. Mnoho Židů 
rovněž cítilo, že vegetariánství je cestou 
k vyšším duchovním úrovním. Konzumaci 
ryb a masa se vyhýbali z nutnosti zabíjet živé 
tvory. V Palestině počátku dvacátého století 
se Židům, kteří do země přišli, nedostávalo 
masa a vegetariánské recepty se proto staly 
velice populárními. Zatímco se v Evropě 
vznášela na obzoru hrozba jménem Adolf 
Hitler, vstoupily v platnost zákony, které 
zakazovaly tradiční židovský způsob porážky 
dobytka a drůbeže. Roku 1935 se prvním 
místem, kde tento zákon vešel v platnost, 
stalo Polskem okupované Vilno.“ Takto se 
vyjadřuje v úvodu k novému anglickému 
vydání jidiš vegetariánské kuchařky Joan 
Nathan, populární americká kuchařka 
a publicistka.

Bylo to totiž právě Vilno, do kterého 
se přestěhovala Fania Lewando se svým 
manželem Lazarem. Otevřeli si zde vegetari-
ánskou restauraci, košer kuchařskou školu 
a své služby Fania nabízela i na luxusních 
plavbách Atlantikem. Vegetariánská 
restaurace Dieto-Jarska Jadlodajnia se 
nacházela v Německé ulici č. 14. Na dobové 
poměry byla prý restaurace celkem drahá 
a stala se místem, kde se scházely vilenské 
židovské celebrity jako Marc Chagall nebo 
Itzik Manger. Servírovány byly jen ty nejlu-
xusnější pokrmy, všechny ve vegetariánské 
úpravě.

První jidiš vegetariánská kuchařka
Pod vlivem popularity, kterou si vydobyla 
díky své restauraci a kuchařské škole, vydala 
Fania Lewando roku 1938 vlastní kuchařku. 
Ta obsahuje na 400 tradičních i nových 
židovských receptů. 

Úspěch však neměl trvat dlouho. Po roce 
1940 připadlo litevské Vilno sovětské straně, 
což podnikavým Židům přineslo do života 
mnohé nesnáze. Po německé invazi do Vilna 
roku 1941 bylo v okolních lesích zavražděno 
na 70 000 Židů. Ve dnech 6.–7. září bylo defi-
nitivně uzavřeno vilenské ghetto. O dalších 
osudech Fanie Lewando a jejího manžela 
Lazara víme jen to, že byli zajati sovětskými 
vojáky potom, co se pokusili z ghetta uprch-
nout. Poté jejich stopa mizí.

Průkopnice vegetariánství Fania 
Lewando
Ve Vilně vydaná Vegetarisch-Dietisher 
Kochbuch: 400 Schpeizn Gemacht Oysshlislech 
fun Grinsn (Vegetariánská dietní kuchařka: 
400 pokrmů vytvořených výhradně ze 
zeleniny) je jedinečná hned z několika 
důvodů. Jde o jednu z prvních jidiš kuchařek 
vydaných na území Evropy. Fania Lewando 
v ní navíc bourá představu východoevrop-
ských Židů, že oslavy šabatu a svátků musí 
být doplněny o masité pokrmy, zatímco jídla 
bezmasá jsou vhodná pro smuteční dny. 
Lewando vilenským Židům dokázala, že 
i vegetariánské pokrmy mohou být lahodné 
a že jsou plnohodnotnou součástí svátečního 
jídelníčku.

Fania v předmluvě ke kuchařce uvádí, že 
vegetariánská strava je odborníky již dlouho 
považována za mnohem zdravější než 
strava masitá. V téměř každé rodině je prý 
navíc někdo, kdo trpí zažívacími obtížemi 
nebo musí držet dietu. Fania má na zřeteli 
také příkaz nezpůsobovat živým tvorům 
zbytečné utrpení. Z těchto a dalších důvodů 
hospodyním doporučuje bezmasou stravu. 
Vegetariánským jídlem by své rodiny měly 
krmit alespoň tři dny v týdnu.

Hospodyním nejdříve krátce vysvětluje 
základní principy vhodného složení pokrmů, 
aby byly uspokojeny všechny potřeby 
lidského organismu. Vegetariánská strava 
je v očích Fanii Lewando plně dostačující. 
Poukazuje na chudé rolníky, kteří si maso 
jednoduše nemohli dovolit a celý svůj život 
vykonávali tvrdou práci, přičemž se živili 
jen luštěninami a obilovinami. Stejně tak 
v Japonsku a Číně lidé podle Lewando 
konzumovali maso jen zřídka, a živili se 
především rýží a zeleninou. „Kvůli nárůstu 
lidské populace, rozmachu zemědělství 
a vývoji v průmyslu bude lidstvo donuceno 
přejít k vegetariánství ve velmi blízké 
budoucnosti,“ napsala roku 1938 Lewando ve 
své poznámce prorocky.

Osmdesát let staré recepty dnes
Recepty jsou sepsány na dnešní poměry cel-
kem stroze. Lewando stručně popisuje, jak 
pokrm připravit, vynechává ale úvodní fáze, 
na které jsme zvyklí z moderních receptů. 
Veškeré své pokrmy vařila na kamnech 
nebo pekla v troubě, která neumožňovala 
nastavení přesné teploty. Při rekonstrukci 
receptů je proto nutné spolehnout se na 
vlastní zkušenost. Jediným větším pomoc-
níkem, který Fania v kuchyni používala, byla 
tzv. mashinke – potravinový mlýnek, který 

dnes můžeme snadno nahradit kuchyňským 
robotem nebo tyčovým mixérem.

V kuchařce nalezneme vše od salátů, 
přes polévky, hlavní jídla, tradiční židovské 
recepty jako blinčiky, kugel nebo kreplach.

KAMILA KOHOUTOVÁ

Vilenská vegetariánská 
kuchařka znovu objevena

 The Vilna Vegetarian 
Cookbook. Knihu 
doprovází barevné ilust-
race – obrázky z obalů od 
zeleninových a ovocných 
semen doplněné o jméno 
zeleniny v jidiš a anglič-
tině, které se tou dobou 
v Evropě prodávaly.
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HEBREJŠTINA

Minikurz hebrejského jazyka  
pro samouky (13. lekce)
Tentokrát si rozšíříme slovní zásobu. Naučíme se nejrůznější způ-
soby a možnosti pozdravu pro rozličné situace. Některé z nich mají 
také své typické odpovědi, s nimiž se v této lekci také seznámíme. 
Pro pořádek do slovníčku zařadíme i dva pozdravy, které už znáte 
z minulé konverzace.

Ahoj! (dosl. mír, pokoj; základní pozdrav, 
může se použít i při loučení)

לֹום ׁשָ

Dobré ráno ּבֶֹקר טֹוב

Dobrý večer ֶעֶרב טֹוב

Vítej! (dosl. požehnaný přicházející, 
říká se někomu, kdo přišel)

א! * רּוְך ַהּבָ ּבָ

Dosl. požehnaný nacházející se 
(běžná odpověď na předešlý pozdrav)

רּוְך ַהִנְמָצא * ּבָ

Na shledanou, na viděnou ְלִהְתָראֹות

Dobrou noc ַלְיָלה טֹוב

Dosl. pokojný šabat (pozdrav užívaný 
před a během šabatu)

לֹום ת ׁשָ ּבַ ׁשַ

Dosl. dobrý týden (pozdrav užívaný 
na konci šabatu)

בּוַע טֹוב ׁשָ

V minulé lekci jsme se také naučili základní otázku společenské 
konverzace:

„Jak se máš“ מה שלומך*
Další běžnou otázkou, která má stejný smysl, je ַמע  dosl.: co) ַמה ִנׁשְ

je slyšeno)

Na tyto otázky můžeme odpovědět několika běžnými způsoby:

Dobře (dosl. můj pokoj je dobrý, 
odpovídáme na otázku מה שלומך)

לֹוִמי טֹוב* ׁשְ

Dobře (zkrácená verze předešlého 
pozdravu)

טֹוב

Velice dobře טֹוב ְמאֹוד

Dobře, díky Bohu! (dosl. požehnaný je 
Hospodin)

ם! ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

OK, v pořádku ֵסֶדר ּבְ

Úplně v pořádku מּור ֵסֶדר ּגָ ּבְ

Ne špatně לֹא ַרע

Tak všelijak… (ani dobře ani špatně, dosl. 
tak tak)

ָכה ָכה ּכָ ּכָ

*Nezapomeňte, že u některých výrazů je potřeba dbát na koncovky 
množného čísla a tvary přídavných jmen pro mužský a ženský rod! 
Pro jejich zopakování se můžete podívat na lekce 6, 10 a 12.

Zkuste sami doplnit čtyři příklady kratičké konverzace 
(podle obrázku):

A( ברוכה הבאה!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )B

 A B

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )A

B( שמי שרה.

Další rozhovor, v němž si můžete procvičit svou slovní 
zásobu:

2( ברוכה הנמצאת! 1( ברוך הבא!

4( שלומי טוב. מה נשמע? 3( מה שלומך?

6( יש לך חתול? 5( ברוך השם!

8( מה שמו? 7( כן. יש לי חתול אחד.

 10( כן. יש לי שני כלבים. אחד שחור ואחד
חום.

9( שמו מיקי. ויש לך כלב?

Řešení a překlad konverzací najdete na straně 16.

PŘIPRAVILA RÁCHEL POLOHOVÁ 
Ilustrace Rebeka Zaorálková

A( שבת שלום!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )B

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )B

A( שלומנו טוב.
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JEWS NEWS www.lauderky.cz

Balancování mezi historickým filmem 
a sociální nespravedlností
Japonský režisér Akira 
Kurosawa je známý svými 
historizujícími snímky jako 
Sedm samurajů nebo Sanjuro – 
předchůdce spaghetti 
westernů. Mezi jeho první 
filmy ovšem patřily snímky 
jako Velká legenda Judo 
a Nejkrásnější – málokdo ví, 
že tyto filmy byly natočeny 
na státní zakázku a měly 
oslavovat úděl Japonska 
válčícího po boku nacistického 
Německa. V čem je tvorba 
Akiry Kurosawy jedinečná?

Divoký Západ v Divokém Japonsku
V roce 1954 Kurosawa natočil snímek Sedm 
samurajů. Evropa i Japonsko v této době 
pochopitelně znaly pojem „historický 
román“, ale do filmu ho poprvé převedl právě 
Akira Kurosawa. Režisér ve svém strhujícím 
díle opěvoval samurajský styl života a zodpo-
vědnosti s ním spjatými – čest, přímočarost, 
úcta k protivníkovi, rozum a moudrost. Ne 
nadarmo vložil děj svého díla do období, kdy 
se do Japonska začaly dostávat první palné 
zbraně, které reprezentovaly vše opačné, co 
postavení samuraje představovalo. Samotná 
postava kočovného muže ctností, jenž touží 
po klidu, ale nikdy se mu ho nedostane, 
neboť ho stále pronásleduje lidská před-
pojatost, Kurosawu fascinovala – vložil ji 
prakticky do každého svého historického 
filmu. Sedmi samuraji začínaje a Děrsou 
Uzalou konče.

Ačkoliv náznak této archetypální postavy 
můžeme spatřit už v Sedmi samurajích v roli 
Kyûzôho, neomezený prostor na rozvinutí 
charakteru postavy dostal Kurosawa až 
roku 1961 ve snímku Tělesná stráž. Tu uvrhl 
do města, kde jsou měšťani zneužíváni 
jako pouhá kolečka v soukolí, o které se 
perou dva znesvářené gangy. Místní nová 
městská rada – tedy ochránkyně lidu a nově 
stanovených pořádků demokratizujících 
reforem Meidži – naprosto selhává, dokonce 
gangům nadržuje a při návštěvě úřednické 
kontroly vše zastírá. V této korupcí prožrané 
obci se na noc zastaví potulný samuraj – 
představitel starých pořádků a minulosti, 
na které by Japonsko roku 1881 nejraději 
zapomnělo.

„Filmy Akiry Kurosawy lze rozdělit do dvou 
základních kategorií – na snímky historické 
a snímky reflektující sociální tématiku, pro 

kterou je film Žít příklad snad vůbec nejtypič-
tější. Scénář a příběh převedený do prostředí 
poválečného Japonska je založen na motivech 
povídky literární autority – Lva Nikolajeviče 
Tolstého.“
Tomáš V. Odaha

Poslední spaghetti samurajové
Motiv záhadné cizí postavy ponechané 
v nehostinném městě bez cti byl natolik 
silný, že se dostal až k producentům do 
Spojených států. Westernový žánr přinášel 
na začátku šedesátých let sociálně zaměřená 
filozofická témata. Jako například ve snímku 
V pravé poledne. Tak tomu bylo i u historic-
kých filmů Akiry Kurosawy, a proto nebylo 
natolik těžké tento motiv do westernů 
nového typu úspěšně zaimplementovat. 
Postupně začaly vznikat filmy jako Pro pár 
dolarů navíc, Hodný, zlý a ošklivý nebo Ten-
krát na Západě, které z tvorby japonského 
režiséra evidentně vycházejí.

Jednotlivé záběry filmu fungují jako fantastické 
scenérie i vynikající fotografie (ze snímku 
Rudovous, 1965)

Žít. Po smrti
Podle mého názoru nejcennějším para-
metrem filmů Akiry Kurosawy je náročná 
časová uspořádanost. Tento fenomén se 
táhne celou jeho tvorbou. Nejlépe je pozo-
rovatelný ve snímku Žít z roku 1952, který 
byl uveden kinech pouhých šest let po konci 
války a motivy prohrané války se v něm 
nenápadně objevují všude: v koutcích úst 
matek ze slumu, pod cylindry úředníků, na 
klaviatuře nočních klubů…

„Hrdinou“ filmu je Kanji Watanabe, 
vdovec, otec jednoho syna a vedoucí oddě-
lení veřejných služeb. Na městském úřadě 
pracuje od jeho založení – 30 let, ani jednou 
nezameškal. Za ten čas ztratil odhodlání pro-
dírat se byrokratickými postupy, aby něčeho 
dosáhl, a zvolil cestu nejmenšího odporu: 
neangažovat se. Vše se změní ve chvíli, kdy 
v nemocnici zjistí, že „doopravdy nemusí 
držet dietu a nemusí s bolestmi břicha na ope-
raci“(pozn. red.: čtěte, Má rakovinu žaludku, 
zbývá mu jen měsíc života).

V tento moment začíná pouť za dohnáním 
ztraceného času. Trasa vede absintovými 
bary, nočními podniky, a končí kdesi v limu-
zíně. Po vystřízlivění zjistí, že má vlastně 
(po vzoru zkušenosti jedné slečny z denních 
avantýr) jen jedno přání: udělat alespoň jeden 
dobrý skutek. Po týdenní absenci se vrací 
do práce a okamžitě se zasazuje o postavení 
parku v nedalekém slumu. Vzápětí… umírá.

Divadelní strohost v kontrastu 
s naprostým realismem
Jenže tím film nekončí. Popravdě je teprve 
kousek za polovinou. Následuje druhá část 
filmu, která líčí, co se děje dál. Co se děje dál 
poté, co každý film skončí.

Akirovo realistické vnímání času; odvíjení 
příběhu nad rámec utkvělé doktríny: film 
končí tam, kde končí příběh, vyčnívá nade 
všemi snímky dosud natočenými jinými 
režiséry. Kurosawa navíc točil své filmy 
specifickým stylem (pro Evropana ojedině-
lým, pro Japonce všedním), majestátnost 
záběru podtrhává kontrasty, nikoliv speci-
álními efekty. Kladl důraz na nezaujatou 
a poklidnou kameru; styl záběru nemá 
nikdy divákovi napovídat, k čemu by měl 
přilnout. Ve snímku Rašómon zabírá jednu 
desetiminutovou scénu staticky jen z jed-
noho úhlu – přesto je právě ona scéna díky 
výkonům herců asi tou úplně nejvíc živoucí 
v celém filmu.

Kontrasty ve tvorbě Akiry Kurosawy 
přitahují i negativní ohlasy. Hercům je často 
vytýkáno, že „neumějí hrát“– nedokážou 
přesvědčivě zahrát akci, jejich pohyby jsou 
amatérské. Z mého pohledu tento zdánlivý 
„herecký amatérismus“nádherně doplňuje 
expresionistickou podstatu Akirových filmů. 
Herci používají mdlé pohyby a strojené 
dialogy jako zástěrku, zatímco vyjádřením 
pocitů předávají divákovi ústřední linku 
příběhu. To je nádherně poznat ve chví-
lích, kdy je na scéně až příliš mnoho osob 
a některé zkrátka musejí začít hrát „křoví“. 
Některé záběry doopravdy připomínají spíše 
divadelní představení než vyumělkovaný 
film noir.

JAKUB KUTHAN
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Hickok – další z pokusů oživit western
Nedávno jsem zhlédl jeden z mnoha 
filmů, které za poslední roky unikly 
mé pozornosti – nyní přišla na řadu 
westernovka Hickok. K tomuto snímku 
mne přivedla především má několik let 
stará dětská záliba v kovbojích, měl jsem 
tedy od něj poměrně velká očekávání. 
Avšak rozhodně jsem nepředvídal, 
jakou úzkost ve mně – ohledně moderní 
westernové tvorby – tento film vyvolá.

Obsah
Snímek Hickok adaptuje příběh „Divokého“ 
Billa Hickoka (Luke Hemsworth), pistolníka 
z 19. století přeživšího válku Severu proti 
Jihu, jenž cestuje Amerikou, ale poněvadž 
nikde nemůže najít uplatnění a vždy se zamí-
chá do problémů, je spíše na útěku než na 
cestě. Příležitost obrátit svůj život k lepšímu 
se mu naskytne, když mu George Knox (Kris 
Kristofferson), starosta městečka Abilene, 

nabídne místo maršála, aby dal do pořádku 
spory, které zde panují.

Chvilka kritiky
Co se týče kvality filmu, musím mu určitě 
přičíst k dobru relativně dobrý soundtrack, 
který sice není nijak špičkový, ale dokáže 
minimálně posilovat imerzi a diváka pohltit. 
Na druhou stranu však nemohu zamlčet 
místy slabou práci režiséra či scenáristy, 
v celém filmu totiž panuje jakási „nekonzi-
stence kvality příběhu“, jak bych to nazval. 
Některé momenty skýtají výborně napsané 
dialogy a skvěle odrážejí téma příběhu, jiné 
jsou zase tak nedomyšlené, že by to trklo 
i naprosto nepozorného diváka. Stejně tak 
tomu je i u postav – zatímco jsou ve filmu 
postavy postrádající prakticky jakékoli cha-
risma nebo opodstatněnou roli ve filmovém 
ději, jsou zde i další, skvěle zahrané, ale 
především výborně pasující.

Další věc, kterou zde musím zmínit, je 
téměř naprostá absence historického kon-
textu příběhu. Ačkoli to nepovažuji za přímo 
kritiky hodný faktor, ale spíše rozhodnutí fil-
mařů stranit se tohoto širšího pohledu, je dle 
mého názoru velká škoda, že alespoň o tro-
chu více nenastínili okolnosti Hickokova 
života nebo například americké občanské 
války (o to větší, když vezmeme v potaz, že si 
na to v jistých momentech přímo nahrávají).

Neustále se opakující westernové 
archetypy
Postavy i děj filmu naprosto odpovídají 
westernovým tradicím; je nám představen 
hrdina s temnou minulostí, pro nějž je celý 
příběh jakýmsi vykoupením, zároveň poci-
ťuje, že jeho schopnosti zacházet s pistolemi 
už nejsou, co bývaly, a podobně. Lze zkrátka 
říct, že film dokonale odpovídá jakýmsi 
představám a zvykům, které jsme si pro žánr 
westernu vytyčili.

Přestože jsem osobně rád, že se lidé drží 
osvědčených tradic starších westernů, 
vždycky se sám sebe ptám, zda není třeba 
změn či alespoň pokusů zpracovávat  western 
jinak, pro příklad právě se zapracováním 
širšího historického kontextu. Zatímco totiž 
jiní začali hledat pro western nová témata či 
se rovnou prakticky přenesli do jiné žánrové 
roviny (viz film i seriál Westworld), Hickok 
zůstává na stejné koleji jako mnoho jeho 
předchůdců.

Je tedy, dle mého názoru, důležité se ptát, 
zda žánr klasického westernu – přestože 
sám doufám v opak – již opravdu neumírá 
a Hickok není pouze jeden z jeho posledních 
nádechů na smrtelném loži.

„Každý muž má démony, synu. Démoni člo-
věka, ač tiší, nikdy nejsou příliš potichu. Byla 
mým světem, tím, co drželo ty mé v temnotě. 
Nikdo nemůže utíkat věčně.“
Starosta Knox k Billu Hickokovi

George Knox a Bill Hickok (obrázek)

Přes kritiku, kterou jsem tu v předchozích 
několika odstavcích předložil, musím však 
říct, že jsem si film většinu času užíval, ale 
co víc, dokázal jsem se zase vrátit o pár let 
zpátky, do své páté třídy, kdy pro mne po 
dlouhou dobu neskrývalo nic větší půvab než 
hrdina opouštějící dobrodružství, jež jsem 
s ním do té doby prožíval, zatímco odjíždí na 
svém koni do dáli, vstříc horizontu.

ELIÁŠ GAYDEČKA
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editor; Eliáš Gaydečka, korektor; Hugo Marx, korektor a další. 
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Literatura s Davidovou hvězdou
Na historické 
příručky a prů-
vodce podrobně 
mapující nej-
různější temná 
zákoutí druhé 
světové války, 
které vycházejí 
jedna za druhou 
v nakladatelství 
Academia, jsme 
si už zvykli. 

Většina z nich má stejného autora – Jiřího 
Padevěta. Jeho nejnovějším dílem je obra-
zová publikace lapidárně pojmenovaná 
ZA DRÁTY. Nejde samozřejmě o příručku 
pro elektromontéry, ale opět o historického 
průvodce, kde podtitul knihy vyjadřuje vše: 
Tábory v období 1938–1945 na území dnešní 
České republiky.

Padevět, který už léta stojí v čele naklada-
telství Academia, jež knihu vydalo, je s tema-
tikou dobře obeznámen. Z jeho pera vzešly 
už obdobně graficky upravené publikace jako 
Průvodce protektorátní Prahou, Pochody 
a transporty smrti, Krvavé léto 1945, Anthro-
poid nebo Krvavé finále, brzy vyjde i Krvavý 
podzim 1938. A v každé z knih zabývající 
se obdobím protektorátu přináší alespoň 
dílčí nový pohled na dané téma a unikátní 
fotografie z archivu. Zdánlivě prolínající 
se tematika ve skutečnosti tvoří ucelený 
cyklus, v němž zatím chybí monograficky 
pojatá publikace na židovské téma, které 
patří v dějinách druhé světové války k těm 
ústředním. Tragické židovské osudy jsou 
ovšem dílčím způsobem zachyceny v mnoha 
knihách včetně této novinky.

Jako historik se Padevět zabývá zejména 
projevy světové války na našem území, 
ale vykročil už i do pozdějšího období (viz 
kniha Odbojová skupina bratří Mašínů) a na 
válečnou totalitu naváže zkoumáním totality 
komunistické v chystané knize Průvodce 
stalinistickou Prahou.

Autor v nové knize mapuje republiku po 
jednotlivých krajích, od západu na východ, 
a přináší tu delší, tu zcela kraťoučké údaje 
o během protektorátu zřízených, ale často 
už dávno zapomenutých místech, kde 
nacisté (případně protektorátní úřady) 
zřídili své lágry. Ty byly určeny jak Židům 
nebo Romům, tak i politickým odpůrcům 
nového režimu – a to i z řad českých Němců. 
Další tábory měly tzv. pracovně výchovný 
charakter, šlo ovšem o otrockou práci. Někde 
je přiložen i seznam vězňů, kteří zde přišli 
o život. Zajateckými tábory se publikace 
naopak nezabývá.

Četné dokumentární fotografie mají 
pochopitelně různorodou kvalitu, vyvažují 
to však svou autenticitou. Zachycují často již 
zaniklé objekty, objevují se zde vězni stejně 
jako jejich věznitelé, dozorci. V obrazovém 

doprovodu, který tvoří podstatnou část 
knihy a pochází z třiceti různých archivů 
a muzeí, nalezneme i poválečné památníky 
či pamětní desky, různé plánky, dobovou 
korespondenci, rukou psané zápisky, 
kresby… Věru smutné čtení, důležité však pro 
zachování historické paměti.

Je to další zajímavý střípek do mozaiky 
tragických válečných událostí. O mnoha 
lágrech, které byly v okolí jejích sídel, možná 
nic netuší ani jejich dnešní obyvatelé. Bylo 
by zajímavé knihu doplnit i o kapitolu, která 
by přiblížila režim, jaký v takových táborech 
vládl. Nový průvodce je velkého formátu 
a díky kvalitnímu papíru má i patřičnou 
váhu, těžko jej tedy vloží turista do svého 
batohu při výletě.

Snad jen drobná oprava autorova omylu – 
Králíky (něm. Grulich), kde byla jedna 
z poboček známého koncentračního tábora 
Gross Rosen (str. 262), neleží v Hradeckém 
kraji, ale na severovýchodní výspě kraje 
Pardubického, proto měly být zařazeny v jiné 
kapitole.

Soudní proces 
s nacistickým 
pohlavárem Adol-
fem Eichmannem 
se odehrával 
v Jeruzalémě, 
trval řadu měsíců 
a v onom roce 
1961 se o něj zají-
mal doslova celý 
svět. Přesvědčivě 
totiž dokumento-
val neuvěřitelná 

zvěrstva, která se odehrávala ve 40. letech 
v civilizované Evropě. Nechvalně známý 
německý architekt masového vyvražďování 
Židů byl dopaden po patnáctiletém hledání 
v Argentině a doslova unesen izraelskou 
tajnou službou do Izraele – už to zní jako 
fantastický román. Gideon Hausner, izrael-
ský generální prokurátor a rodák ze Lvova 

(1915–1990), byl v procesu hlavním žalobcem 
a průběh celého justičního aktu pečlivě 
popisuje v knize SPRAVEDLNOST V JERU-
ZALÉMĚ (Paseka), která nyní vychází poprvé 
v češtině, ačkoliv už má od roku 1966, kdy 
vyšla poprvé, za sebou mnoho cizojazyčných 
vydání.

Hausner na čtyřech stech stranách zazna-
menal své osobní svědectví o procesu už od 
jeho přípravy a pečlivě zachycuje fakta, která 
vyšla v jeho průběhu najevo.

Kniha proto přináší i spoustu konkrét-
ních lidských příběhů z války, tragédií, 
za nimiž v pozadí stálo nacistické vedení 
s Eichmannem v čele, i když se jich osobně 
nezúčastnilo. Namátkou – třeba v jednom 
haličském městečku spáchali po večerní 
poradě sebevraždu všichni členové židovské 
rady – odmítli totiž splnit rozkaz gestapa 
a shromáždit Židy k transportu na východ. 
Věděli, že by je čekalo to, co v jiné vsi, kde 
byla celá židovská rada oběšena za nesplnění 
rozkazů – měli vybrat jména mužů, kteří 
půjdou do transportu, tedy na smrt.

Na smrt vydal soud nakonec i Eichmanna. 
Jenom čtení rozsudku Nejvyššího soudu 
trvalo tři a půl hodiny. Nacista si ještě 
pospíšil se žádostí o prezidentskou milost. 
Prezident Jicchak Ben-Cvi se s Eichman-
novou žádostí uchýlil do ústraní, ozývaly 
se i v Izraeli hlasy – třeba názor akademika 
Martina Bubera – že ani tenhle zločinec 
nesmí Izrael přimět ke zbudování šibenice. 
Jiní soudili, že nevykonání rozsudku by bylo 
urážkou spravedlnosti…

Hausnerova kniha je silná v přesných 
detailech. A tak víme, že popel z těla 
popraveného Eichmanna byl 1. června 
1962 policejním člunem odvezen na širé 
moře a vysypán… V závěru kniha přináší 
také ohlasy dobového tisku. Poslední, třetí 
kapitola knihy je příznačně nazvána Mlýny 
spravedlnosti…

LUBOR FALTEISEK

ŘEŠENÍ A PŘEKLAD KONVERZACÍ
ברוכים הננצאים (1
a) [brucha ha-ba’a]
Vítej! (dosl.: požehnaná 
přicházející)
b) [bruchim ha-nimc’im]
(dosl.: požehnaní nacházející se)
שבת שלום (2
a) + b) [šabat šalom]
(dosl. Pokojný šabat!)
מה שמך (3
a) [ma šmech]
Jak se jmenuješ?
b) [šmi Sára]
Moje jméno je Sára
מה שלומכם (4

b) [ma šlomchem]
Jak se máte? (dosl.: Jaký je váš 
pokoj?)
a) [šlomenu tov]
Máme se dobře. (dosl.: Náš pokoj 
je dobrý.)

Rozhovor:
1) [Baruch ha-ba]
Vítej! (dosl.: požehnaný 
přicházející)
2) [Brucha ha-nimcet]
(dosl.: požehnaná nacházející se)
3) [Ma šlomcha?]
Jak se máš?

4) [Šlomi Tov! Ma nišma?]
Mám se dobře. Jak se máš ty?
5) [Baruch ha-šem]
Díky Bohu, dobře. (dosl.: 
požehnaný je Hospodin)
6) [Ješ lach chatul?]
Máš kočku?
7) [Ken. Ješ li chatul echad.]
Ano, mám jednu kočku.
8) [Ma šmo?]
Jak se jmenuje?
9) [Šmo Miki. Ve-ješ lecha kelev?]
Jmenuje se Miki. A ty máš psa?
10) [Ken. Ješ li šnej klavim. Echad 
šachor ve echad chum.]
Ano, mám dva psy. Jednoho 
černého a jednoho hnědého.
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PAMÁTKY

Židovské památky měly otevřené dveře
Oficiálně teprve druhý ročník 
Dne židovských památek se 
odehrál 12. srpna v padesáti 
českých a moravských 
lokalitách, kam mohli 
návštěvníci přicházet po celý 
den zdarma. Východočeské 
město Rychnov nad Kněžnou, 
kam jsme se vypravili, je 
bránou do Orlických hor.

Židé se zde usídlovali od 1. poloviny 16. století 
a obývali jednu ulici, která nesla také jméno 
Židovská, dnes je ovšem Palackého. Stojí zde 
renovovaný honosný dům, kde bydlel rabín, 
sídlila v něm i škola, ale je zde také mikve, ta 
však dnes přístupná není.

Návštěvníci mířili do vedlejší budovy 
synagogy, postavené v letech 1781–1782 na 
místě staré synagogy z poloviny 17. století, 
kterou zničil požár. Červenému kohoutovi 
se zde nejspíš líbilo, protože roku 1830 opět 
vyhořela, budova byla poté upravena do kla-
sicistní podoby. Naposledy byla upravována 
roku 1898 a 1913, kdy byl zmodernizován 
interiér, rozšířena okna a přistavěno nové 
schodiště na galerii pro ženy. Bohoslužby 
se v synagoze konaly do druhé světové 
války. Zdejší obec se v té době ještě měla 
čile k světu, dnes by se tu ovšem minjan 
nesešel. Památník před synagogou zazna-
menává jména lidí, kteří během holokaustu 
zahynuli… Čteme tu jména německá – Stein, 
Deutschmann, Singerová, ale i česká – třeba 
Beranová, Ledeč, Poláček…

Kdyby synagoga mohla vyprávět
Za okupace byla synagoga zpustošena a její 
vnitřní zařízení zničeno. Údajně si uvnitř 
udělal oddíl hitlerjugend cvičnou střelnici. 
V době chaosu po druhé světové válce byla 
využívána jako skladiště a prodejna. Raději 
se ovšem neptejte, co se tu prodávalo… 

Bomby s topným plynem pro domácnosti!
Až v letech 1993–1995 byla rychnovská 

synagoga rekonstruována do původní 
podoby. Vybavení zdědila po zrušené 
synagoze v Hradci Králové. Vše je v decentní 
šedivé barvě, napravo od aronu se pak maje-
státně usadila robustní mosazná chanuková 
menora. Právě velký „zlatý“ svícen návštěv-
níci často obdivují, byť jde o moderní kopii 
historického skvostu.

Zub času ovšem na budově nemilosrdně 
hlodá, je vidět, že od generální rekonstrukce 
už uplynulo čtvrt století. Zvenku vidíme 
několik míst s opadanou omítkou, uvnitř 
budovy v koutě za piánem se usídlila vlhkost 
a růžek působí velmi nevábně, začíná připo-
mínat plísňový sýr… Asi je načase povolat 
zedníka, než bude rozsah škod ještě větší.

Synagoga je od roku 1995 využívána jako 
muzeum, hlavní část expozice judaismu 
je věnována historii a památkám šesti 
bývalých židovských obcí v blízkém okolí 
(kromě Rychnova je to Dobruška, Skalka-
-Podbřezí, Žamberk, Rokytnice v Orlických 
horách a Vamberk spolu se sousedními 
Doudlebami a Kostelcem nad Orlicí). Jejich 
historie je popsána na panelech a doložena 
historickými snímky. Na schodišti vedoucím 
do ženské galerie v patře je potom výstava 
o životě a díle spisovatele a novináře Karla 
Poláčka, nepochybně nejslavnějšího zdejšího 
rodáka, a to nejen židovského.

Ve znamení Karla Poláčka
Když už jsme se zastavili u autora knihy 
Bylo nás pět, Okresní město či Hostinec 
u kamenného stolu, musíme konstatovat, že 
město si ho začalo patřičně vážit až v polis-
topadové době. Zbouraný Poláčkův rodný 
dům, který stál při cestě k nádraží, sice už 
nikdo znovu nepostaví, protože jeho místo 
zabrala modernější stavba, ale na domě na 
náměstí, kde měl spisovatelův otec Jindřich 
Poláček obchod s koloniálním zbožím, visí 
vkusná pamětní deska. Autorova busta 
zdobí zase – jak jinak – Poláčkovo náměstí 

v blízkosti zámku, kam se po listopadu 1989 
navrátila hraběcí rodina Kolowratů. Na konci 
Panské ulice potkáme sošky pěti kluků – no 
jasně, že jsou to hrdinové z knížky Bylo nás 
pět! Poláček v ní prý popisoval alotria své 
a svých kamarádů ze školních let. Kdoví, 
ale jisté je, že žádným výtečným studentem 
nebyl. Víc informací a námětů k psaní čerpal 
ze života než ze škol. Navzdory tomu se stal 
za první republiky oblíbeným spisovatelem – 
připomeňme ještě jeho díla Muži v ofsajdu, 
dětskou knížku Edudant a Francimor, Hráči, 
Povídky izraelského vyznání nebo známý 
soubor židovských anekdot. Většinu z toho 
ovšem napsal, až když pracoval v Praze.

Městem a nejbližším okolím také pro-
chází naučná stezka věnovaná dílu Karla 
Poláčka a zdejším kulturním památkám. 
Jeden panel jsme spatřili přímo u židov-
ského hřbitova na severním okraji města. Je 
škoda, že možnost navštívit hřbitov do Dne 
židovských památek zařazena nebyla. Jsou 
tu pochovaní například Poláčkovi rodiče. Na 
hřbitově se nachází na čtyři sta náhrobků, ty 
první jsou ze 17. století. 

Během Dne židovských památek zdejší 
synagogu navštívilo pětasedmdesát zájemců 
o židovskou historii, a to je opravdu dost, jak 
nám potvrdila paní Irena Krejčí, která měla 
v památkovém objektu zrovna službu. 

LUBOR FALTEISEK 
Foto autor

c V synagoze je od poloviny 90. let muzeum
d Exteriér a interiér rychnovské  synagogy
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KULTURA

Kulturní program 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

 Lvíček Arje na návštěvě 
v Izraelském muzeu
Nedělní dílna pro rodiče s dětmi.
Společně se lvíčkem Arjem 

se děti stanou tvůrci muzejní expozice. 
Pro inspiraci virtuálně navštíví Izraelské 
muzeum v Jeruzalémě, prohlédnou si jeho 
sbírky a vytvoří si vlastní expozici.
Prohlídka: Galerie Roberta Guttmanna
Vstupné 50 Kč.

 První deportace Židů do Niska 
nad Sanem a ghett v Lodži/
Litzmannstadt a Minsku
Vyloučení Židů ze společnosti 

v době německé okupace, zabavení jejich 
majetku a nástup na shromaždiště byly 
předstupněm fyzické likvidace židovského 
etnika u nás. První transporty do Niska nad 
Sanem v roce 1939 měly ověřit mechanismus 
hromadných deportací. Na podzim 1941 byly 
vypraveny vlaky do ghett v Lodži/Litzmann-
stadt a Minsku. O zahájení a fungování sys-
tému deportací protektorátního židovského 
obyvatelstva v kontextu nacistické rasové 
politiky promluví 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 historička Jana Šplíchalová 
z pořádající instituce a Tomáš Fedorovič 
z Památníku Terezín. 
Vstup volný.

 Český kubismus v poušti: 
Neznámé projekty architekta 
Alfreda Neumanna
První ze tří přednášek archi-

tekta Daniela Zisse (Ústav Blízkého východu 
a Afriky FF UK) věnovaných Alfredu Neuma-
nnovi (1900–1968) při příležitosti 50. výročí 
jeho úmrtí. První část cyklu bude věnována 
projektům, které Neumann realizoval v Čes-
koslovensku a jiných zemích Evropy, v Kari-
biku a Africe, přičemž přednáška rovněž 
obsáhne první Neumannova léta v Izraeli. 
Večer bude doprovázen bohatým obrazovým 
materiálem z fondu přednášejícího. 
Vstup volný.

 Československo a vznik 
Státu Izrael
V roce 1948 byl založen stát 
Izrael. Jeho vznik umožnila 

především letitá aktivita sionistických 
činitelů, mezinárodně politický vývoj po 
první světové válce i postoj velmocí k utr-
pení Židů a situaci na Blízkém východě po 
válce druhé. Ke vzniku Izraele významně 
přispělo i Československo, které poskytlo 
rodícímu se Státu Izrael jedinečnou podporu 
diplomatickou a vojenskou. Jaké byly motivy 
této podpory? Jak probíhala a jak zapadala 
do mezinárodněpolitického kontextu? 
Tyto a některé další otázky zodpoví Tomáš 
Habrman, který se ve své disertační práci na 
Pedagogické fakultě UK zabýval spletitými 
vztahy Československa a Izraele.
Vstup volný.

Výstavy v prostorách OVK: Pocta Dagmar 
Lieblové
Výstava prací žáků ZŠ a SŠ, kteří se zúčastnili 
projektu Vím, co se stalo: pocta Dagmar 
Lieblové. Od 10. 9. do 31. 10., pondělí – čtvrtek 
12.00–16.00, pátek 10.00–12.00, během večer-
ních programů a po domluvě.

MAISELOVA SYNAGOGA, 
Maiselova 10, Praha 1

 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

 Beseda se spisovatelem, 
scenáristou a novinářem 
Pavlem Kosatíkem
Beseda s autorem četných 

biografií, esejistických a historických 
knih pojednávajících například o životě 
Pavla Tigrida, Přemysla Pittera či Rudolfa 
Slánského a tvůrcem scénářů k televizním 
seriálům (Jan Masaryk I. a II., České století). 
Za své dílo získal Pavel Kosatík Cenu Toma 

Stopparda a je laureátem novinářské Ceny 
Františka Peroutky.
Vstupné 30 Kč

 Moderní arabské myšlení 
a kultura
Přednáška hebraistky Terezie 
Dubinové čerpá z účasti na 

kurzu Současné arabské myšlení a kultura na 
univerzitě v Haifě. Přednášející se zaměří na 
moderní židovskou a arabskou společnost 
z pohledu jejich soužití, zmíní složitost 
arabské identity a kulturní, společenské 
a politické souvislosti současného zhroucení 
mnoha arabských politických režimů.
Vstupné 30 Kč

 Medvídek Dubi pod horou 
Tábor
Nedělní program pro rodiče 
s dětmi

Podle rabínské tradice dvě ženy opěvovaly 
Boha lépe než všichni muži světa. Jedna 
z nich se jmenovala Debora a byla soudkyní 
a prorokyní izraelského lidu. Na říjnové dílně 
zazní nejenom příběh její, ale také příběhy 
židovského vojevůdce Baraka a jeho kanaán-
ského odpůrce Sisery. Společně s medvídkem 
Dubim budou děti hledat horu Tábor a zjistí, 
co se pod ní kdysi odehrálo. Dílna pro rodiče 
s dětmi od 5 let se uskuteční v prostorách 
sálu Turistického a informačního centra ŽOB 
na židovském hřbitově v Brně-Židenicích.
Vstupné 30 Kč

 Domy věčnosti VIII – 
Pohořelice, Miroslav, Jiřice 
u Miroslavi
V osmém pokračování cyklu 

přednášek o moravských židovských hřbi-
tovech Helena Bretfeldová posluchačům 
pomocí fotodokumentace přiblíží trojici 
hřbitovů připomínající historicky významné 
židovské obce založené na někdejší frek-
ventované obchodní stezce mezi Dolním 
Rakouskem, Znojmem a Brnem.
Vstupné 30 Kč

 Zánik rakouského 
Manchesteru
Čtvrtá přednáška z cyklu 
Rakouský Manchester bude 

věnována osudům úspěšných brněnských 
židovských podnikatelů od konce třicátých 
let 20. století do roku 1948. Docent Bohumír 
Smutný z Moravského zemského archivu 
posluchače seznámí s životními situacemi 
průmyslnických rodin po vyhlášení Protek-
torátu Čechy a Morava, arizací židovského 
majetku a realitou poválečných restitucí. 
Vstupné 30 Kč

NEDĚLE 

14. 10. 
14.00

PONDĚLÍ 

15. 10. 
18.00

ČTVRTEK 

18. 10. 
18.00

ÚTERÝ 

23. 10. 
18.00

ČTVRTEK 

11. 10. 
19.00

STŘEDA 

10. 10. 
17.00

ČTVRTEK 

11. 10. 
17.00

NEDĚLE 

21. 10. 
10.30

ČTVRTEK 

25. 10. 
17.00

ÚTERÝ 

30. 10. 
17.00
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 Sigmund Freud – osud a učení
Přednáška psychologa doc. 
Borise Iljuka z Univerzity Hra-
dec Králové přiblíží život a dílo 

zakladatele psychoanalýzy Sigmunda Freuda 
(1856–1939). Freud se narodil v moravském 
Příboře v německy mluvící židovské rodině 
pocházející z Haliče. Svůj profesní život strá-
vil ve Vídni, kde vytvořil psychoterapeutic-
kou metodu založenou na volných asociacích 
pacienta, na vytvoření přenosového vztahu 
s ním a na interpretaci jeho promluv, snů, 
přenosových emocí a odporu během terapie.
Vstupné 30 Kč

Výstava v sále OVK Brno: Nechte mě být, 
jaká jsem – životní příběh Anne Frankové.
Vytvořil Anne Frank House v Amsterodamu. 
Výstava je přístupná do 31. 10. v době pro-
gramových akcí a po předchozí telefonické 
domluvě. 
Vstup volný

IZRAELSKÁ KULTURA 
V ČESKÉ REPUBLICE

 Výstava Karla Cudlína: SIGHT/
EFFECT
Český fotograf se světovým 
ohlasem a mnoha tuzemskými 

i mezinárodními oceněními bude mít autor-
skou výstavu zaměřenou na Izrael. Jak už je 
pro Cudlína typické, zachycuje každodenní 
život v originálních kompozicích. Snímky 
izraelské krajiny i jejich lidí k divákovi 
promlouvají a nechávají ho zprostředkovaně 
nahlédnout do každodennosti této kompliko-
vané země.
Výstava je přístupná od úterý do pátku 
11.00–18.00 a v sobotu a neděli 10.00–18.00
Vstupné: 80 Kč / 40 Kč 
Praha, Velká výstavní síň Czech Photo Centre

 Autorské čtení Amira Ora
Izraelský spisovatel, překlada-
tel a učitel Amir Or je autorem 
jedenácti básnických knih, 

dvou románů a jedenácti překladů do heb-
rejštiny, a také držitelem mnoha ocenění za 
svá díla.
Přijďte si poslechnout básně Amira Ora a užít 
si večer ve společnosti literatury. Večerem 
provází redaktor Rádia Praha David Vaughan. 
Básně v překladu Tomáše Míky recituje 
Kajetán Písařovic.
Praha, Malá vila Památníku národního 
písemnictví

 Koncert Nitaie Herskovitse
Nitai Hershkovits je izraelský 
jazzový pianista a skladatel. Na 
mezinárodní jazzové scéně je 

známý zejména spoluprací s kontrabasistou 
a skladatelem Avishaiem Cohenem.
Jeho pražský koncert se uskuteční u příleži-
tosti vydání sólového alba New Place Always.
Praha, Chodovská tvrz
 

STŘEDA 

31. 10. 
17.00

10. 10. –
25. 11. 

STŘEDA 

17. 10. 
19.00

SOBOTA

20. 10. 
19.30
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PÍSNIČKA

Nigun ba-derech le-gan Eden

Braclavští chasidé jsou autory mnoha půso-
bivých melodií, mezi něž patří také uvedená 
melodie známá jako „Nigun na cestě do 
Edenu“ (הניגון בדרך לגן עדן). Chasidský nigun 
je obvykle melodie bezeslovná, zpívaná na 
jednoduché slabiky (například bam-bam-
-bam, aj-aj-aj, apod.). Tento fakt je spojen 
s přesvědčením, že obyčejná slova člověka 
příliš vážou k pozemskému světu, a tak 
bezeslovná melodie je ve skutečnosti jakousi 

vyšší formou modlitby a také lepší cestou 
k dosažení devekut – tedy k přilnutí k Bohu.

Roku 2008 byly v kyjevském archivu, 
objeveny zápisy nigunů údajně z doby 
rabi Nachmana. Mezi nimi také notový 
zápis nigunu s označením „Nigun, kterým 
doprovázíme cadiky do Gan Eden“. Zápis je 
z roku 1913 a autorství nigunu je připisováno 
dokonce přímo Nachmanovi z Braclavi. 
Protože jde však o pozdější zápis ústně tra-

dované melodie, je samozřejmě její skutečný 
původ nejasný.

Poté, co byl nigun objeven, byl roku 
2010 braclavskými chasidy zaznamenán na 
nahrávce, kde jej zpívají převážně na slabiky 
„aj-daj-dam“. V notách jsou naznačeny 
slabiky tak, jak byly zapsány v nalezeném 
rukopise. Vy si jej však můžete samozřejmě 
zazpívat na libovolnou slabiku, která vám 
bude vyhovovat.


