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ÚVODNÍK

Chanukové číslo je před vašima 
očima. Co tento svátek znamená, to se 
dozvíte v rabínské úvaze. Jak se slavil 
v regionech i v Praze, uvidíte v našich 
fotoreportážích. Jews News se věnují 
tentokrát převážně architektuře a my 
jsme rádi, že studenti nám obohacují 
maskilový literární svět. Do světa
v nedávné době vyjel i český prezident
Miloš Zeman, a tomu se věnuje izrael-
ská rubrika.

Izraelská umělkyně vystavuje 
obrazy v pražských Vysočanech 
a můžete se zajít na výstavu podívat. 
Literatura láká ke čtení a Hanka Šiková 
se věnuje dalším židovským tradicím 
opět s neotřelým pohledem na věc. 
Historií se zabývá rozhovor s histori-
kem Janem Dvořákem – o židovských 
uprchlících v ruském gulagu během 
druhé světové války. Naopak do USA 
současnosti nás zavede Lenka Hoff-
mannová. S nadcházejícími svátky 
se v televizi jistě objeví Hugo Haas, 
o kterém si též můžete něco přečíst na 
stránkách Maskilu.

Prostě obsah je pestrý. Pestrý je i pro-
sinec, tedy dle občanského kalendáře, 
je to měsíc večírků, příbuzenských 
sedánků, pracovních dýchánků, škol-
ních a školkových besidek, a také zbě-
silého pracovního tempa. A netřeba si 
nalhávat, že každý čtenář či dopisovatel 
Maskilu slaví pouze Chanuku a o Váno-
cích ani neslyšel. Smažení latkes a kob-
lih se střídá s pečením cukroví. Žlučník 
nešetří ani jedno, o štíhlé linii nemluvě. 
Důležitější než všechny dobroty a dárky 
je ale vzájemné setkávání a sdílení 
radosti. Ať už se scházíte s rodinou či 
přáteli u chanukie nebo u vánočního 
stromku, buďte veselí a mějte se rádi.

KATEŘINA MIKULCOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

RABÍNSKÉ SLOVO

Chanuka
…je svátek, kdy si připomínáme 
vítězství zbožných Židů 
nad řeckými vládci, kteří 
v oné době vládli mocné 
Ptolemaiovské říši, jejíž 
součástí byla i Svatá země. 
Jinými slovy, jednalo se 
o střetnutí helénského světa 
a židovství. Nebyl to ale 
jenom konflikt mezi Řeky 
a Židy. Mnozí Židé totiž byli 
helénizováni a kroky řeckých 
vládců podporovali.
Ve druhém století př. o. l. probíhaly masivní 
boje mezi Ptolemaiovci a Seleukovci, dědici 
a nástupci Alexandra Velikého. Po dramatic-
kých událostech se ujal vlády nad Jeruzalé-
mem Antiochos IV. Epifanés a roku 167 př. o. l. 
zakázal židovskou bohoslužbu v chrámu. 
Napětí kulminovalo, když Antiochos nechal 
v chrámu postavit sochu Dia. Jeden z kněží, 
kohanim, Matitjahu a jeho pět synů (jedním 
byl Jehuda Makabejský) se postavilo na 
odpor a začalo ozbrojenou revoltu. Proti 
všem předpokladům a pravděpodobnosti 
židovský odpor nakonec zvítězil a oživil 
židovskou samostatnost. Především se poda-
řilo obnovit bohoslužbu v jeruzalémském 
chrámu.

Tradice vypráví, že při čištění chrámu od 
nánosů modloslužebných pomůcek a soch 
se našel jen jeden džbánek s košer olejem 
do menory. Oleje bylo pouze na jeden den 
svícení. Výroba nového neznečištěného 
oleje zabrala osm dní. Makabejští se přesto 
rozhodli světlo rozsvítit a množství oleje 
vydrželo po dobu, než byl vyroben nový 
olej. Tento zázrak, v celém příběhu jediný 
očividný a neskrytý, se stal základem pro 
naše připomínání si úspěšného židovského 
povstání a přežití a znovuprosazení židov-
ského náboženství kněžsko-rabínského 
stylu.

Na Chanuku máme jen jeden jediný příkaz, 
což z Chanuky činí nejsnáze proveditelný 
židovský svátek. Jediná micva, kterou nám 
přikázali naši moudří, je zapálit chanukové 
světlo. Vše ostatní jsou zvyky, které na sebe 
dobrovolně přijímáme a jež jsou nám milé, 
například pořádání svátečního setkání a hos-
tiny. Základem je zapálení jakéhokoliv světla. 
Na rozdíl od šabatu se nemusí jednat o světlo, 
které dobře hoří. Na šabat jsou některé 
oleje a knoty nepoužitelné, protože dávají 
špatné světlo nebo moc kouří a páchnou. Na 
Chanuku to zásadní překážka není. Nicméně 
je zvykem zapalovat knoty, které jsou v oli-
vovém oleji (připomínka zázraku s olivovým 
olejem) nebo voskové svíčky.

Nejzákladnější provedení micvy zapa-
lování chanukového světla je, že se v každé 
domácnosti zapálí každý večer alespoň jedno 
světlo, jeden knot nebo jedna svíce. Vyšší 
stupeň je, že každý člen domácnosti každý 
den zapálí světlo, a nejvyšší stupeň je, že 
každý člen domácnosti zapálí světla podle 
počtu dnů Chanuky. To je zvykem v naší době 
a oblasti.

Na chanukii, chanukovém svícnu, přidá-
váme knot v oleji nebo svíci zprava doleva. 
První den zapalujeme jeden knot nebo svíci 
a každý další den zapalujeme o knot či svíci 
navíc. Světla se zapalují v opačném směru 
tedy zleva doprava. Tento systém je založen 
na názoru rabínské školy Bejt Hilel. Tato 
škola, jejíž působení se datuje do prvního 
století př. o. l., měla slavné oponenty ze školy 
Bejt Šamaj, kteří měli na zapalování opačný 
názor. V jejich pojetí se mělo zapalovat první 
den osm svící a každý další den ubírat. Spor 
se vedl o to, jestli dnů Chanuky přibývá, 
nebo ubývá. V podstatě se jedná o pohled 
optimistů a pesimistů – neboli o otázku, 
jestli slavíme, kolik dnů už uplynulo, nebo se 
zaobíráme tím, kolik jich ještě zbývá.

Naše tradice se přiklonila k Bejt Hilel, 
a tedy k optimistickému pohledu. Přeneseně 
lze aplikovat stejné uvažování například na 
lidský život. Jsou léta našeho života časem, 
který se odečítá z doby, kterou máme vymě-
řenou, nebo naopak je každý den, týden, 
měsíc, rok dalším kouskem našeho života, 
který se přidává k tomu, co jsme už zažili 
a udělali? Záleží na nás a na pohledu na svůj 
vlastní jedinečný čas.

Zapalování chanukových světel a význam 
světla je ústředním bodem mnoha komen-
tářů a názorů. Především v chasidských 
komentářích si autoři všímají radikální jed-
noduchosti svátku a přemýšlejí o významu 
minimálních požadavků na splnění micvy 
zapalování. Jedním z nich je rabín Šmuel 
Bornsztain (1855–1926), jenž byl druhým 
sochačevským rebem, a který napsal knihu 
Šem mi-Šmuel, ve které mimo jiné objasňuje 
Šamajův názor. Chasidé poukazují na to, že 
menora v chrámu měla sedm ramen, což 
koresponduje se sedmi emočními atributy 
lidské duše, které se nazývají ševa midot. 
Každá lidská duše podle tohoto učení obsa-
huje všech sedm atributů, ale jeden z nich je 
dominantní a určuje povahu člověka.

Prvním atributem je laskavost (chesed) 
a duše, která je jí prostoupena, prožívá svou 
zbožnost a vztah k lidem skrze laskavost. 
Druhým atributem je přísnost nebo také 
vážnost (gvura). Tento atribut vyjadřuje přís-
nost a disciplínu, ale také vášnivé odhodlání 
a nároky na sebe i ostatní. Dalším typem je 
harmonický typ (tiferet), který dokáže zkom-
binovat dva předchozí. Podle chasidského 
učení je tento atribut duše zdrojem slitování. 
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PROGRAM BEJT SIMCHA

Čtvrtým atributem duše je houževnatost 
(necach) a charakteristikou je neustálé 
zápasení o pochopení Boží moudrosti a nám 
darovaného Božího zákona, které je ve finále 
úspěšné. Pátým atributem je pokora (hod), 
která umožňuje upozadění sebe samého 
a přijetí Božího dobra. Šestým atributem 
je podstata (jesod) a jedinečnou vlastností 
takové duše je navazování vztahů. A posled-
ním atributem je království (malkut), což je 
duše, která dokáže Bohu sloužit majestátně 
a důstojně.

Sedm ramen menory reprezentuje sedm 
atributů duše. Olej, kterým se svítí v menoře, 
potom reprezentuje Tóru. Šem mi-Šmuel 
říká, že růst duše a vliv na její podstatné 
vlastnosti má především studium Tóry 
a život podle ní. Racionalitou lze duši také 
ovlivnit, ale ne tolik jako Tórou. Podle výše 
popsaného názoru školy bejt Hilel se svíce 
přidávají. Hilel věří, že stejně jako velké 
světlo nenastane hned, tak i člověk na sobě 
musí pracovat, aby se jeho midot, vlastnosti, 
zlepšovaly. Každé světlo je předznamenáním 
a pomocníkem tomu dalšímu a postupně 
světlo sílí. Šem mi-Šmuel dodává, že stejné je 
to i s vykoupením Izraele, geulou. Jednotlivé 
střípky událostí se skládají až světlo geuly 
zazáří.

Bejt Šamaj to vidí naopak. Poukazuje na 
to, že náš praotec Jicchak je charakterizován 

atributem gvura – vážností, přísností nebo 
odhodláním. Tóra říká, že Jicchak oslepl, 
a mnoho komentářů tvrdí, že Jicchak ztratil 
zrak v okamžiku, kdy ho jeho otec Abraham 
chtěl obětovat na hoře Moria. Jicchak zahlédl 
Boží zjevení a ztratil zrak pro všední malé 
věci. Poznání Tóry je podle Šem mi-Šmuel 
jako přidávání jasu světla. Moc světla může 
až oslepit – vést k tomu, že člověk vlastně 
ani světlo nedokáže vnímat. Vysoké poznání 
může působit jako nedostupné. Na Chanuku 
stačí zapálit malé světýlko. Jedná se o úplně 
nejsnazší micvu. Chanuka je svátek, který 
je podle Bejt Šamaj v interpretaci Šem mi-
-Šmuel pro každého. Z mohutného světla je 
ubráno, a tak se náboženský prožitek stává 
dostupný všem.

Naše tradice vychází z názoru rabínské školy 
Bejt Hilel. Šem mi-Šmuel to vysvětluje tak, že 
světla postupně přidáváme, a tudíž má každý 
z nás podíl na svatosti Tóry. Každý z nás 
může žít smysluplný židovský život. Možná, 
že ne všichni dosáhneme oslepující úrovně 
jako náš praotec Jicchak, ale svou trochou 
světla přispět můžeme. Například tím, že 
zapálíme chanuková světla.

RABÍN ŠTĚPÁN MENAŠE KLIMENT

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.

   

Prosinec 2018 –  
Leden 2019
Náboženské akce – bohoslužby:
Rodinná bohoslužba: Kabalat Šabat 
28. prosinec
V pátek 28. 12. od 18.30 v Bejt Simcha 
(Maiselova 4, Praha 1). Bude připravena 
zkrácená bohoslužba pro všechny gene-
race, následný program a pohoštění.

Kabalat Šabat
každý pátek od 18.30

Oslavy svátků, kulturní 
a společenské akce:
Šacharit v Pinkasově synagoze  
15. prosince
V sobotu 15. 12. od 10.30 proběhne 
u příležitosti Bat micva ranní šabatová 
bohoslužba v Pinkasově synagoze.

Šacharit v Pinkasově synagoze 
19. ledna
V sobotu 19. 1. proběhne od 10.30 
u příležitosti Bar micva ranní šabatová 
bohoslužba v Pinkasově synagoze.

Vzdělávací akce – kurzy:
Ivrit – hodiny hebrejštiny pro mírně 
pokročilé 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
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IZRAEL

Největší spojenec 
na východní polokouli
Necelé tři týdny po návratu 
z Číny čekala Miloše Zemana 
státní návštěva Izraele. 
Přestože prezident Zeman 
označil Stát Izrael za svou 
„druhou vlast“, byla tato cesta 
celkově jeho druhou a v tomto 
funkčním období první 
návštěvou Izraele. (Oproti 
tomu do Číny se prezident na 
jaře chystá již popáté…)

Ačkoliv Izrael nepatří mezi prezidentem 
nejnavštěvovanější země, o jeho sympatiích 
k tomuto státu nemůže být pochyb a jeho 
dlouhodobý kladný vztah k Izraeli je všeo-
becně znám. Přiznejme si, že vztahy s Izrae-
lem jsou jednou z mála věcí, v níž současný 
prezident zachovává tradiční postoj naší 
republiky – asi netřeba připomínat napří-
klad českou podporu sionismu, návštěvy 
T. G. Masaryka ve „Svaté zemi“, českosloven-
ské dodávky zbraní nebo obnovu vztahů po 
roce 1989.

Při státní návštěvě Izraele koncem listo-
padu Miloš Zeman mimo jiné vyjádřil své 
pochyby o vzniku funkčního nezávislého 
státu v Gaze, neboť prý „vnímá Hamás jako 
teroristickou organizaci a ne jako stát“. Tak 
jako je zajisté třeba poukazovat na pochybné 
výroky nebo problematické kroky i vysoce 
postavených politiků, tak je potřeba nescho-
vávat hlavu do písku, když osobnosti, s nimiž 
nesympatizujeme, pronesou něco, s čím lze 
těžko nesouhlasit. A připomeňme si další 
momenty Zemanovy izraelské návštěvy. 
Mezi ty významnější patří účast při pode-
psání celkem sedmi dokumentů o vzájemné 
spolupráci mezi oběma státy a samozřejmě 
otevření nového „Českého domu“ v Jeruza-
lémě.

Český dům je v podstatě malá kancelář 
s několika stálými zaměstnanci, kteří jsou 
zároveň zástupci společností CzechTourism, 
CzechTrade a CzechInvest a telavivského 
Českého centra. Jde tedy o platformu, která 
má napomoci uskutečňování vzájemné 
spolupráce Česka a Izraele v oblasti kultury, 
obchodu i cestovního ruchu a nemá žádný 
faktický diplomatický statut. Podobnou 
kancelář má v Jeruzalémě již kromě USA 
například také Francie či Německo. Zeman 
však vnímá skutečnost otevření Českého 
domu v Jeruzalémě jako symbolický krok 
na cestě k přesunu ambasády, jejíž otevření 
v Jeruzalémě bude, jak doufá, příští příleži-
tostí k jeho státní návštěvě Izraele.

Druhé prezidentovo přání, které při 
návštěvě vyjádřil – tedy „otevření české 
hospody s dobrým českým pivem v Jeruza-
lémě“ – nechme stranou a vraťme se k jeho 
podpoře přesunu ambasády z Tel Avivu 
do Jeruzaléma. Tuto svou touhu vyjádřil 
prezident Zeman poprvé již před rokem. 
Tehdy Donald Trump během svého projevu 
prohlásil, že Jeruzalém je faktickým hlavním 
městem Státu Izrael a že začne pracovat na 
přesunu americké ambasády z Tel Avivu, což 

také (alespoň v symbolické rovině) uskuteč-
nil v květnu letošního roku. Jak známo, pře-
sunu ambasády není nakloněna česká vláda 
ani ministr zahraničí. Česká republika také 
nemá v Jeruzalémě (na rozdíl od USA) žádný 
vhodný pozemek ani budovy. Přes Zemanovo 
ujišťování je tedy otázkou, kdy a jak se tento 
přesun opravdu uskuteční (a zda nakonec 
nezůstane jen u té hospody…). V současné 
době se objevují hlasy, které nabádají ke 
zdrženlivosti v duchu jednotného směřování 
politiky Evropské unie, ale i takové, které 
upozorňují, že když prezident stále Izraeli 
slibuje, měl by svým slibům také v brzké 
době dostát. Nechme se tedy překvapit, jaké 
rozuzlení v této otázce přinesou příští čtyři 
roky Zemanova mandátu.

Během své návštěvy prezident také 
zavítal do kibucu Nachal Oz poblíž pásma 
Gazy, kde zasadil památečný strom. Rovněž 
stihnul nahlédnout do jednoho z tunelů 
zbudovaného teroristy a první dáma Ivana 
Zemanová si prý dokonce zastřílela ve 
speciálním výcvikovém centru odstřelovačů 
zvláštní bojové jednotky izraelské armády…

Ponechme nyní kuriozity stranou. 
Návštěva české hlavy státu krátce poté, co 
situace v okolí pásma Gazy znovu eskalo-
vala, má samozřejmě svou symbolickou 
váhu. Stejně tak, jako prezidentova osobní 
přítomnost na ostřelovaném území v okolí 
Gazy. Izraelská strana si podobných gest také 
upřímně váží – jak lze mimo jiné usuzovat 
z výroku premiéra Netanjahua, že „Česko je 
pro Izrael největším spojencem na východní 
polokouli“. Význam má také rozvíjení prak-
tické spolupráce a zcela nový krok v této 
oblasti, kterým bylo otevření Českého domu. 
Doufejme, že vzájemné vztahy České repub-
liky a Státu Izrael v budoucnu nic nezkalí 
a podobná spolupráce bude v tomto směru 
pokračovat.

RÁCHEL POLOHOVÁ

Jeruzalémská 
Sinematéka na ulici 
Derech Chevron 
je sídlem Archivu 
izraelského filmu. 
Pořádají se zde 
festivaly a další 
kulturní události. 
Prestižní budova 
Sinematéky je od 
konce listopadu 
také adresou nově 
otevřeného Českého 
domu. Foto: zdroj 
wikimedia
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Hledání duchovní podstaty prostřednictvím malby
Hana Alisa Omer (*1947) představuje na 
výstavě Skok v paradigmatu v pražské 
Galerii Hala C výběr ze svých raných 
děl a zároveň ukázky ze své současné 
tvorby. Z jejich srovnání je patrné, že 
během uplynulých padesáti let tato 
umělkyně prošla dramatickým osobním 
i uměleckým vývojem. „Obojí vytvořila 
tatáž ruka…, stejná a současně jiná 
osoba,“ vysvětluje.

Hana Alisa Omer se narodila na Slovensku, 
kde absolvovala uměleckoprůmyslovou 
školu v Bratislavě. Roku 1967 emigrovala 
z komunistického Československa do Izraele. 
Po studiích grafického designu v Jeruzalémě 
působila jako grafička a ilustrátorka a záro-
veň se věnovala volné tvorbě. V 70. letech 
vznikly její syrové figurativní kresby Studie 
smrti a zároveň cyklus abstraktních Vnitř-
ních krajin, ve kterých podvědomě řešila 
neurózy zděděné po rodičích přeživších 
holokaust. V 80. letech se věnovala studiím 
lidského těla a jeho energetické struktury 
inspirovaným její prací učitelky hathajógy. 
Mezníkem se pro ni stal rok 1995, kdy 
na podnět současného jeruzalémského 
kabalisty Dr. Chayutmana vytvořila cyklus 
Nebeský Jeruzalém zobrazující kabalistickou 
symbolikou pradávnou lidskou touhu po 
míru a spáse.

Tato kreativní spolupráce pro ni zname-
nala začátek nové tvůrčí etapy založené na 
vědomém propojení s jejími židovskými 
kořeny. „Po vytvoření maleb Nebeského Jeru-
zaléma jsem pochopila, že moje další práce 
musí pokračovat v pozemském Jeruzalémě,“ 
objasňuje.

V roce 1999 přesídlila z umělecké vesnice 
Ein Hod do Jeruzaléma, kde iniciovala 
ekologicko-sociální projekt a zároveň se 

podílela na ekumenických aktivitách. Její 
výtvarný projev se radikálně proměnil, stal 
se pro ni svého druhu auto-arteterapií, jejímž 
prostřednictvím se snažila, nyní již vědomě‚ 
vyrovnat se svou identitou, vírou a v nepo-
slední řadě s traumatem holokaustu.

V roce 2005 se začala intenzivně věnovat 
tématu Kořeny, které v ní dlouho klíčilo 
a kterým vzdala hold svým předkům a židov-
ské tradici. Taktéž vytvořila pátý, ústřední 
obraz k cyklu Nebeského Jeruzaléma nazvaný 
Otevření Brány Milosti. Od roku 2012 žije 
v Praze, která ji inspiruje k malbám fan-
taskně realistických městských vedut. „Mé 
dílo se mění v souvislosti se změnami v mém 
osobním životě. Prozřetelnost mi umožnila 
žít teď v Praze a je pro mě překvapující, že 
právě tady jsem se se svými židovskými kořeny 
propojila hlouběji než během pětačtyřiceti 
let života v Izraeli. Praha je pro mě vysněné 
město a já sním s ní – s jejími mosty a věžemi, 
s havrany, tunely, ostrovy a chrámy…,“ dodává 
umělkyně.

EVA MAHLER

Galerie Hala C
Drahobejlova 15, Praha 9 (vstup z ul. Lihovarská 
12, přes dvůr). Výstava se koná od 11. 12. 2018 do 
10. 1. 2019. Otevírací doba: Po–Ne: 15.00–19.00

BEJT SIMCHA

Rodinný víkend u Máchova jezera
O víkendu 17.–18. listopadu proběhla již 
po několikáté akce rodinný víkend, která 
se nesla v lehce předchanukovém duchu. 
Ubytování bylo zajištěno v Roubence u lesa 
v blízkosti Máchova jezera.

Navzdory pozdějšímu datu konání akce 
počasí účastníkům přálo, a tak mohla být 
velká část aktivit přesunuta ven. Program 
odstartoval páteční bohoslužbou, kterou si 
děti sami připravily a zorganizovaly. Poté 
bylo na programu ranní protažení, výlet po 
břehu Máchova jezera, návštěva Muzea Čtyř-
lístku v Doksech, výtvarné aktivity v podobě 
vytváření chanukije, havdala a také návštěva 
synagogy a školy v nedalekém Úštěku.

Děkujeme všem malým i velkým účastní-
kům za příjemně strávený společný víkend 
a těšíme se brzy na viděnou na další akci.

OLGA MELZOCHOVÁ 
Foto: archiv Bejt Simcha



6  maskil המשכיל

DĚJINY

Židé v Gulagu
Stejnojmenná kniha autorů 
Jana Dvořáka a Adama 
Hradílka zachycuje 21 příběhů 
židovských uprchlíků, kteří 
odešli před nacismem z území 
bývalého Československa 
do Sovětského svazu. Tyto 
hlavní příběhy, rozhovory 
s pamětníky, jsou ještě 
doplněny krátkými medailony 
dalších osudů zachycených 
ve vyšetřovacích spisech 
sovětských orgánů. Na 
příbězích je zajímavý společný 
prvek deziluze, kterou 
většina uprchlíků prošla. 
Mnozí věřili v komunismus 
nebo hledali v Sovětském 
svazu bezpečí před pogromy 
a antisemitskými opatřeními 
nacistů. Sovětské přijetí však 
bylo nepřátelské, pro většinu 
uprchlíků nepochopitelně. 
S Janem Dvořákem jsme si 
povídali o knize i osudech v ní 
zachycených.

Jaké jsou vůbec okolnosti vzniku této 
knihy?
V roce 2010 jsem nastoupil do Ústavu pro 
studium totalitních režimů a začal jsem se 
svým kolegou Adamem Hradílkem natáčet 
první rozhovory s lidmi, kteří byli vězněni 
v sovětských pracovních táborech. Těch 
rozhovorů jsme do dnešní doby natočili asi 
čtyřicet. V roce 2012 jsme se vydali poprvé 
na Ukrajinu, konkrétně do Užhorodu. Tehdy 
bylo takové bádání složité, protože přístup 
k archivům v roce 2012 byl na Ukrajině velmi 
komplikovaný. V roce 2014 se však situace 
velmi změnila a archivy začaly dokumenty 
zpřístupňovat.

V gulagu nebyli zdaleka jen Židé, jak jste se 
dostali k této skupině?
Většina těch lidí, které jsme natáčeli a kteří 
prožili represe, byli uprchlíci z území 
Protektorátu nebo, a to především, z Podkar-
patské Rusi. Židé mezi nimi tvořili druhou 
nejpočetnější skupinu hned po Rusínech. To 
nás začalo zajímat a podařilo se nám získat 
i materiály z konkrétních fondů. Třeba ve 
Lvově je v Archivu ukrajinské tajné služby 
fond, který se nazývá Jevrejské zprávy. A ten 
obsahuje několik tisíc spisů na židovské 
uprchlíky. Mezi nimi jsme objevili desítky 
lidí, kteří pocházeli z Československa. Velkou 

skupinu uprchlíků tvořili lidé deportovaní 
do Niska. Byl to transport 5000 lidí z Ostravy, 
ale v Nisku nestihli nacisté vybudovat kon-
centrační tábor, měla tam být jakási židovská 
rezervace, a nevěděli v počátečním zmatku, 
co s vězni. Takže je prostě vyhnali, a protože 
byla demarkační linie blízko, donutili vězně 
přejít na sovětskou stranu. Příští rok bude 
výročí sedmdesát let transportů do Niska 
a rádi bychom tam odhalili nějaký památník. 
Pamětníci už nežijí, poslední zemřeli asi 
před dvěma lety.

Proč se Sověti na začátku druhé světové 
války chovali k uprchlíkům tímto způso-
bem?
Určitě jeden z důvodů byla poptávka po 
levné pracovní síle. Od konce 30. let se začalo 
s budováním megalomanských projektů na 
Sibiři a bylo potřeba hodně dělníků na tyto 
stavby. Takhle byl dostatek lidí, kteří praco-
vali zdarma a dali se otrocky využít. Ovšem 
špionská mánie vrcholila v období tzv. vel-
kého teroru tedy v polovině 30. let. Ale když 
došlo k rozdělením sfér vlivu v Polsku mezi 
Německo a Sovětský svaz, tak to bylo další 
nové území. Šlo jim o ochranu nového území 
a pohraničí s nacistickým Německem, začali 
tedy považovat všechny uprchlíky za špiony. 
Přístup SSSR k emigraci byl už od 30. let 
odmítavý. Nerozhodovala národnost, ale 
třídní původ. Možnost dostat se legálně do 
Sovětského svazu měli od 30. let jen vybraní 
komunisté. Když se tedy na sovětském území 
ocitly tisíce uprchlíků, režim to řešil jejich 
pozatýkáním a využitím na práci – a na 
území dosadili vojenské jednotky.

Jaký je oficiální pohled ruských nebo 
ukrajinských historiků na téma uprchlíků 
před nacismem, kteří v touze zachránit se 
před plynovou komorou zemřeli na Sibiři při 
stavbě železnice?
Myslím, že to vůbec není téma, které by 
tamní společností rezonovalo. Ukrajinci se 
na to díky současným politickým vztahům 
s Ruskem dívají jinak. V Rusku to vnímají 
jako jeden střípek z toho obrovského objemu 
represí a tragédií nejen druhé světové války. 
Víc se zabývají tzv. Velkým terorem ve 
30. letech, kdy bylo zastřeleno několik set 
tisíc osob. Uprchlíci byli z tohoto pohledu 
„jen“ odsuzování k vysokým trestům a posí-
láni do gulagů. To, že v těch gulazích 20 % lidí 
zemřelo, nehraje při obrovském počtu všech 
obětí takovou roli. A většina přebírá oficiální 
výklad, že bylo potřeba zabezpečit hranici 
a vyčistit území.

Některé příběhy v knize jsou zajímavé tím, 
že ačkoliv lidé trpěli na nucených pracích 
v lágrech, přesto zůstali nebo se naopak 
stali komunisty. Příkladem je třeba Karel 
Vaš, který se do gulagu dostal jako židovský 

uprchlík a přes drsné zážitky zůstal zarytým 
komunistou. Co si o tom myslíte?
Spousta lidí tam šla dobrovolně a byli 
skutečně nadšenými komunisty. Věřili té 
myšlence a nemohli uvěřit svému odsouzení, 
což je asi případ Karla Vaše. Také nebyly 
všechny tábory stejné, některé měly mírnější 
režim. Někdo se také dostal do vysídlovací 
oblasti a ne přímo do tábora. A třeba Karel 
Vaš se tak špatně neměl. Začal spolupracovat 
s vedením tábora a pravděpodobně už tehdy 
začal spolupracovat i s NKVD. Takoví lidé 
to nevnímali jako příkoří na sobě, věřili, 
že se někde stala nějaká chyba, ale systém 
sám je v pořádku. Mnozí však prohlédli. 
Přesto je zajímavé, že mnoho pamětníků po 
všech zážitcích fandilo komunistům. Není 
to tak, že by internaci v SSSR vnímali čistě 
negativně.

Vyšší tresty dostali paradoxně ti, kteří při-
znali, že mají v SSSR známé nebo příbuzné, 
nebo že jsou komunisté. Vyšetřovatelé jim 
řekli, proč utíkají a nebojují jako správní 
komunisté. Po válce o tom nesměli mluvit 
a hlavně nic psát a šířit informace o fun-
gování systému v SSSR. Ale díky tomu, že 
mnozí bojovali ve Svobodově armádě, tak 
měli u komunistického režimu spíš zásluhy. 
Na rozdíl od lidí, kteří bojovali v Británii 
a podobně. V dokumentech měli často 
napsáno, že za války byli na práci v Sovět-
ském svazu, a nikoliv, že byli odsouzeni do 
gulagu jako špioni.

PTALA SE KATEŘINA MIKULCOVÁ
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BEJT SIMCHA

Bejt Simcha slavila Chanuku 
na Hagiboru
Už se pomalu stává tradicí, že chanuková 
oslava Bejt Simcha probíhá společně s dal-
šími spolky, členy i nečleny Bejt Simcha na 
Hagiboru. Je to společná oslava nejen napříč 
židovskou komunitou – od reformních přes 
ortodoxní až ke zcela sekulárním účastní-
kům, ale spojuje i různé věkové kategorie.

V Domově sociální péče je nejen domov 
pro seniory, ale také jesle a školka. Letošní 
program připravila Bejt Simcha spolu se 
spolkem Chinuch, který se věnuje dětských 
vzdělávacím aktivitám, školkou Bejachad 
a samozřejmě Hagiborem. Starší účastníci 
si mohli poslechnout koncert, děti zatím 
tvořily v dílnách drejdly, vybarvovaly oma-
lovánky a zpívaly chanukové písničky. S pří-
chodem tmy se všichni vydali na zahradu, 
kde senioři i děti společně zapálili všech osm 
chanukových svíček.

V jídelně voněly chanukové dobroty 
a hrála kapela Bengas. Děti zatím mohly 
soutěžit v různých sportovních disciplínách 
v rámci dětské makabiády. Čokoládové 
penízky, chanuka geld, ale dostali všichni, 
i když v soutěži nevyhráli.

KATEŘINA MIKULCOVÁ

Známá kapela Bengas oživila chanukovou 
oslavu ( jako už mnoho jiných židovských akcí 
v minulosti). Písně židovské, romské i jiné 
poslouchali mladí i staří, ale tančily především 
děti.
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CESTOVÁNÍ

Moje cesta do USA (2)
Před odletem do USA jsem byla 
velmi nervózní, asi jako když 
jsem poprvé v létě 1989 jela na 
západ, do jiného světa. Dnes 
už jsou ty velké rozdíly spíše 
jen v našich myslích. Vyjela 
jsem z domu s dostatečným 
předstihem, ale kráva snažící 
se uprchnout na svobodu 
vběhla přímo před lokomotivu 
a zastavila vlak RegioJet před 
námi.

Včas se odbavuji s pomocí mladého kluka, 
který se svěřuje, že v USA taky ještě nebyl. 
V duchu se ujišťuji, že se příště odbavím 
z pohodlí domova. Robert mi moc fandí coby 
fotografce a v letadlech mám vždy zajištěno 
místo u okénka.

Odbavení na letišti JFK probíhá velmi 
rychle, asi po půlhodině se už vítám s Jayne, 
která se o mě v New Yorku bude starat. 
Jedeme taxíkem, kterým nejen v NY pojedu 
ještě mnohokrát. Jayne je vdova a přibližně 
ročník 1947 jako všichni mí američtí hos-
titelé. Mají už dlouho dospělé děti, z nichž 
půlka žije v manželství, ale všichni zatím jen 
touží po vnoučatech. Ještě mě zaujala jedna 
věc – všechny tři ženy, které mě hostily, si 
ponechaly své původní jméno, přestože už 
jsou vdané několik desetiletí.

Jayne žije na Manhattanu a z oken vidí na 
East River. Celý život prožila na Manhattanu, 
s rodiči žila nedaleko svého současného 
bydliště. Má krásný prostorný byt bez 
zbytečností. Také miluje umění. Byla a je pro 
mě velká čest, když mi s nadšením pochválí 
fotky. Má doma obrazy kubánských umělců 
a také umělecké sklo.

Mí hostitelé jsou výborní organizátoři. 
Hned ráno mě před recepcí čeká můj první 

průvodce po New Yorku, mladý Joav z Tel 
Avivu, který v NY žije už několik let.

Jayne vozí autem do práce černošský 
řidič, který na ni podle domluvy čeká před 
domem. Jayne nás sveze do centra NY 
k nádraží Central Station. Projdeme tento 
nádherný prostorný palác s tržištěm směrem 
k Wall Street. Už v autě fotím a obdivuji 
americkou hrdost. Americké vlajky fotím na 
okně autobusu, na budovách (kde jich visí 
mnohdy několik vedle sebe), na nádraží i na 
malém hřbitově u Trinity Church na Wall 
Street, kde mi Joav ukáže hrob Roberta Ful-
tona, který sestavil první průmyslový parní 
stroj, a také Alexandra Hamiltona, prvního 
amerického ministra pokladu a zakladatele 
the Bank of New York, který spoluvytvářel 
ústavu a zemřel v duelu s viceprezidentem 
Aaronem Burrem v roce 1804. Jeho podobu 
známe z americké desetidolarovky.

Prohlédli jsme si Federal Hall se sochou 
George Washingtona, se kterou se před 
budovou neustále někdo fotil. V této budově 
byl tento první americký prezident uveden 
do úřadu 30. dubna roku 1789. V monumen-
tálním sálu Federal Hall je umístěná plastika 
Eureka připomínající fasády starých domů 
v holandském stylu, kterých se ještě několik 
v okolí zachovalo a jistě budou i nadále 
zachovány jako připomínka předchůdce 
New Yorku – New Amsterdamu, jehož 
prvním holandským starostou byl Peer 
Stuyvesant.

Cestou míjíme obrovskou budovu The 
Trump Building a hlavně spoustu zajíma-
vých lidí všech barev pleti, ale i kouzelné, 
lesknoucí se barevné americké trucky. Ze 
samého centra Manhattanu s monumen-
tálními budovami míříme k Battery Parku 
se zachovanou bránou. Je to pozůstatek 
pevnosti v minulosti chránící město. Odtud 
odplouvá každou půlhodinu loď směrem na 
Staten Island kolem Statue of Liberty a Ellis 
Islandu, kterým až do 30. let prošli všichni, 
kteří zamířili do Ameriky za lepším životem. 
Městský trajekt pojme několik stovek osob 
a je pro všechny ZDARMA. Já samozřejmě 
fotím a fotím, nejen panorama mrakodrapů 
a spoustu lodí, loděk a lodiček, ale hlavně 
barevnou směsici lidí.

Vystoupíme poblíž jednoduché budovy, 
do které ústí podvodní tunel ze sousedního 
New Jersey. Tam se stěhuje mnoho i velmi 
známých newyorských firem kvůli levnějším 
pozemkům a nájmům. Podél promenády 
řeky Hudson míříme k památníku a muzeu 
11. září s působivou fontánou a vstupem do 
metra ve tvaru anděla. Jedeme metrem na 
ulici Riverside Drive s přilehlým parkem, kde 
můj bratranec Robert prožil dětství a mládí.
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Joav mě opouští a já jdu a jdu a fotím 
a míjím budovy, kostely, procházím Central 
Park, který protíná jakási cyklistická dálnice. 
Všimla jsem si, že názvy budov a institucí 
často začínají slovem „first“ (první), v Ame-
rice musí být všechno nej nej, a je to tak 
správné, proč být skromný, s tím se člověk 
neprosadí.

V okolí 5th Avenue ohraničující Central 
Park z východu se nachází několik velvysla-
nectví a také Ukrajinský institut. Na dopo-
ručení Jayne navštívím NY Neue Galerie, 
kterou vybudoval Ronald S. Lauder v úzkém 
historickém domě z roku 1914 (dům zakoupil 
v roce 1994) přilepeném na vedlejší budovu 
pro sbírku rakouského a německého moder-
ního umění z let 1890 až 1940. Kromě obrazů, 
nábytku, vybavení domácnosti a šperků 
je klenotem galerie Klimtův secesní obraz 
Dáma ve zlatém, který byl navrácen rakous-
kou vládou židovské majitelce po průtazích, 
a který koupil právě Lauder. Z výtěžku nechal 
právník pomáhající s restitucí vybudovat 
Muzeum holokaustu ve Washingtonu. Měla 
jsem tu čest vidět zde dočasnou výstavu 
s díly Klimta a Schieleho.

V nedalekém Jewish Museum jsem 
v muzejní prodejně narazila na dílo Marka 
Podwala, který zřejmě jako jediný navrhuje 
synagogální textilie pro naše opravené syna-
gogy a další židovské budovy.

Večer mě Jayne vzala dle mého přání do 
indické restaurace. Jayne doma nevaří, chodí 
do restaurací, které vaří výborně a ceny jsou 
zde většinou přijatelné. Všichni se vyhýbají 
přílohám, jedí hlavně maso a zeleninu.

Můj první den v New Yorku bylo právě 
21. srpna a Jayne mi z New York Times, které 
mají předplacené i mí hostitelé ve Washing-
tonu a Robert s Marshou v San Francisku, 
vytrhla stránku s článkem o invazi do Česko-
slovenska doplněný fotkami Josefa Koudelky 
z Magnum Photos.

Hned ráno mě do Lower East Side zavezl 
autem další průvodce po židovském New 
Yorku. V papírech jsem našla, že ho Robert 
objednal až v dalekém Berlíně u cestovní 
agentury Milk and Honey, kterou si pamatuji 
z berlínské Maccabiády. Jejich autobusy 
s průvodci pro nás v roce 2015 zdarma jezdily 
na prohlídku Berlína a židovského Berlína 
v němčině a angličtině.

Můj průvodce Jeff byl oblečen v černém 
obleku, bílé košili a měl na hlavě černý 
klobouk, jako pravý ortodoxní žid – a jako 
pravý ortodoxní žid mi nepodal ruku. 
Zamířili jsme do čtvrti Lower East Side 
na jihu Manhattanu, kde se v kontrastu 
k mrakodrapům vyskytují zejména nižší 
domy se stylovými obchůdky ve starém 
stylu. Jeff mě zatáhl do Pickles (nakládaná 
zelenina včetně kyselého zelí) a Economy 
Candy (levné sladkosti) obchodů. Je zde také 
muzeum nájemních domů, kde se po přílivu 
židovských uprchlíků zejména z Ruska po 
pogromech následujících po zavraždění cara 
koncem 19. století ubytovávali třeba jen na 
volné posteli židovští imigranti. Navštívili 
jsme několik starých synagog včetně jedné, 

pojmenované po rabínu Chatamu Soferovi, 
jehož světoznámá hrobka je v bývalé židov-
ské čtvrti Bratislavy.

Toužila jsem vidět New York z výšky. 
Sochu svobody jsme zavrhli, také vrtulník, 
ten jsem rázně odmítla já, nechtěla jsem být 
moc chtivá. Jeff mi poradil Top of the Rock 
(Rockefeller Center) při západu slunce. Celá 
oblast kolem mrakodrapu včetně interiéru 
s Rockefeller Plaza, kde lze večer potkat 
davy lidí, je monumentální. Také fontána 
s bronzovou pozlacenou sochou Prométhea 
z roku 1933.

Ráno jsem zase cestovala já metrem 
za Jeffem do Brooklynu. V okolí Borough 
Parku jsem se najednou ocitla v klidné čtvrti 
jakoby hluboko v minulosti, klidné a pomalé. 
Rodina Jeffa i jeho manželky pochází 
z Maďarska. Jeho rodiče tam jako jediní 
z rodiny přežili hrůzy holokaustu, potkali 
se až v USA. Kolem projížděl autobus, ve 
kterém jezdí muži a ženy odděleni závěsem. 
Nastoupit může každý, jen se musí podrobit 
pravidlům. Potkali jsme také moderní vůz 
firmy montující dráty eruv.

Míjeli jsme vdané ženy v parukách a také 
obchod s parukami. Jeff mi vysvětlil, jak 
zde funguje nepřetržitá dobrovolnická 
záchranka. Prošli jsme kolem kluků s pejzy 
v černobílém oblečení do dvora ješivy, který 
se v době svátku sukot promění v suku. Ve 
starobylé pekárně jsem zakoupila cosi kru-
hového tvaru, chutnajícího a vypadajícího 
jako maces. Jeff mě taky upozornil na košer 
hotel, kde se rádi ubytovávají i nežidé.

Pak už jsem spěchala na projížďku lodí 
kolem Manhattanu. Vynikající příležitost 
k focení zajímavostí i zaujatých cestujících, 
kteří si nevšimnou, že je právě někdo fotí. 
Dvě a půl hodiny nám starý pán vyprávěl, co 
vidíme, což doplňoval zajímavými detaily. 
Plavba pro mě suchozemce byla velkým 
zážitkem.

Večer jsme se s Jayne vydaly na muzikál 
My Fair Lady do jednoho z divadel Lincoln 
Centre. Jely jsme samozřejmě taxíkem. 
K mému překvapení v perfektní inscenaci 
hráli, zpívali a tančili poměrně starší umělci. 
Vstupenka stála 187 dolarů, program byl 
zdarma a na více než deseti stranách byli 
vyjmenovaní dárci od 100 tisíc po 250 dolarů. 
Bez těchto sponzorů by nevznikly v USA 
žádné kulturní ani vzdělávací instituce. 
Takto si dárci pohlídají, co se s jejich penězi 
děje.

Na pátek mi zbyly ještě některé resty, 
například Museum of Modern Art (MoMa) 
s venkovní zahradou s lavičkami, fontánou 
a sochami. Hned vedle mají vzdělávací 
centrum pro děti s programy pro celé rodiny. 
Večer jsem měla sraz s Jayne před Metro-
politan Museum (MET). Jayne je členkou 
a přispěvatelkou, může si tedy přivést 
hosty zdarma. Ve všech muzeích vystavují 
také sbírky soukromých sběratelů. Já jsem 
bažila po módě, takže mě to táhlo k výstavě 
luxusních oděvů Fashion and the Catholic 
Imagination. Jayne mě zavedla do své 

oblíbené expozice egyptského umění a pak 
do rozlehlého sálu v řeckém stylu, kde se 
vdávala její dcera a který se objevuje často ve 
filmech.

Povečeřely jsme v italské restauraci 
a zapily večeři výborným italským vínem. 
Ráno mě Jayne odvezla na Pennsylvania Sta-
tion, odkud jsem cestovala vlakem Amtrak 
Acela do Washingtonu se zastávkou ve Phila-
delphii, největším městě Pensylvánie. Cesta 
trvala téměř čtyři hodiny, ta Amerika je fakt 
obrovská země. Jayne odjela na víkend do 
svého country housu, dvoupodlažní budovy 
s velkou zahradou ve viktoriánském stylu.

TEXT A FOTO LENKA HOFFMANNOVÁ
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REPORTÁŽ

Oslava Chanuky 
na židovské obci 
Brno

V neděli druhého prosince se konala oslava 
Chanuky na brněnské obci. Na pestrý pro-
gram dorazilo okolo sto třiceti lidí, zhruba 
z jedné čtvrtiny se jednalo o děti. Chanukové 
setkání začalo workshopem výtvarníka 
Pavla Čecha s dětmi, které probíhalo 
v dětském centru obce. Následovala debata 
s Pavlem Čechem pro ostatní členy obce, 
zatímco děti odešly na generální zkoušku 
svého vystoupení.

V nabitém sále rabín obce Menaše Kli-
ment zapálil první chanukovou svíci a celá 
obec se připojila ke zpěvu písně Maoz cur. 
Následovalo dětské vystoupení. Děti z obecní 
školky i děti, které dorazily na oslavu, zazpí-
valy písně Sevivon a Ner li, ner li. Následo-
valo vystoupení Pražské jidiš kapely a volná 
zábava s bohatým rautem připraveným 
zaměstnanci košer kuchyně obce. Kromě 
členů obce, od seniorů po nejmladší děti, 
oslavili s námi první den Chanuky izraelští 
studenti, kteří studují v Brně.

Chanuka pražské 
židovské mládeže
V pražském Moishe Housu jsme v neděli 
zahájili Chanuku v přátelském kruhu 
společným zapálením první svíčky. Tomu 
předcházela asi dvouhodinová týmová 
příprava a smažení latkes, kde jsme si mohli 
ověřit, že co člověk, to jiný recept a technika. 
Na svátečním stole nechyběly ani sufganijot 
(tradiční koblihy) a domácí svařák.

V úterý jsme přichystali „chanukový 
stánek“ na adventních trzích v dejvickém 
kampusu. Příchozím jsme vysvětlovali 
význam svátku a nabídli košer svařák nebo 
latkes. Mohli si také ozdobit koblihu nebo 
zahrát drejdl. Popřát nám hezké svátky přišlo 
i pár izraelských studentů.

Svátek pak pro nás postupně vrcholil 
v sobotu, kdy jsme společně s Českou unií 
židovské mládeže uspořádali chanukovou 
party v bradavickém stylu Harryho Pottera 
v kavárně Potrvá.

Jak se slavilo 
v Ostravě
Setkání Kehily Ostrava se uskutečnilo již 
tradičně v hotelu Harmony v centru Ostravy. 
Oslav se zúčastnilo asi 70 osob – členů 
i přátel ostravské židovské obce. Hlavní slovo 
měl Aharon Tesař z Krnova. Zmínil, že tento 
svátek je právě pro něj hodně osobní, protože 
uplynul přesně rok od jeho gijuru, a měl 
připraveno hezké povídání o původu a smy-
slu svátku Chanuka. Jeho pomocníkem byl 
nejmladší pravidelný účastník oslav (Ríša), 
který ochotně přiděloval čokoládové mince 
jako odměny za správnou odpověď v chanu-
kovém „kvízu“. Poté obešel stoly s lahvičkou 
košer oleje, za což byl odměněn dárkem.

Oslava se konala čtvrtý den svátku – zapa-
lovali jsme tedy čtyři svíce. Po požehnání 
a zpěvu písně Maoz cur následovala společná 
večeře. Oslavy v Ostravě jsou vždy milým 
setkáním členů obce, přeživších, jejich dětí 
a rodin, i těch, kteří o ně pečují v agentuře 
domácí péče a přátel obce.

Největší 
chanukija
Svátek světel se slaví veřejně – proto je také 
zvykem hořící svícen stavět na okno. Zda-
leka nejviditelněji ho však tradičně umisťuje 
pražská chasidská komunita Chabad, která 
letos opět rozsvítila svou obří chanukiji 
před pražským Rudolfinem. Tato chanukija 
je rozhodně největší v naší republice, a tak 
samozřejmě neuniká pozornosti médií 
a novinářů – kteří si málokdy uvědomují, 
že se jedná o akci jen jedné z pražských 
židovských komunit. Tohoto veřejného roz-

svěcení chanukije se však účastní pravidelně 
nejen široká židovská veřejnost, ale i mnoho 
dalších příznivců nebo pouhých zvědavců. 
Letošní rok nebyl výjimkou. Ani nepřízeň 
počasí a přetrvávající déšť neodradil davy lidí 
před Rudolfinem v předvečer prvního dne 
Chanuky. Po úvodních proslovech rozsvítil 
první světlo rabín pražské komunity Chabad 
Manis Barash za přítomnosti zástupců hlav-
ního města Prahy a politických představi-
telů, jež Chabad na své oslavy pravidelně zve. 
Rozsvěcení se účastnil také izraelský velvy-
slanec J. E. Daniel Meron. Letošní chanukija 
byla ozdobena českou vlajkou, připomínající 
100. výročí vzniku republiky.

Za spolupráci na této straně děkujeme rabínu Menaše 
Klimentovi, Anně Bendové, Kajetánovi Tvrdíkovi a Pav-
líně Polohové.
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Literatura s Davidovou hvězdou

Třetím svazkem zakončilo nakladatelství 
Argo vydávání rozsáhlé beletrizované biogra-
fie Franze Kafky. Ojedinělé monumentální 
dílo z pera německého autora Reinera Stacha 
je bezesporu tím dosud nejlepší literárním 
zpracováním osudů pozoruhodného génia, 
jenž vzešel z pražského, německy hovořícího 
okruhu židovských intelektuálů a paradoxně 
se až posmrtně stal slavným v celém kultur-
ním světě. Závěrečná část KAFKA 3 – ROKY 
POZNÁNÍ zobrazuje sice jen necelé desetiletí 
spisovatelova života, léta 1916–1924, jde však 
o období nejvýznamnější, kdy Kafku postihla 
zásluhou drastických událostí první světové 
války životní deziluze, dovršená rozpadem 
rakousko-uherské říše a vznikem státu, 
v němž se náhle stal členem menšinového, 
německy mluvícího uskupení. K tomu se 
přidaly osobní trable, jako byla tuberkulóza 
a pak i milostná deziluze, když zrušil po 
pěti letech vztah s Felice Bauerovou, s níž se 
zasnoubil dokonce dvakrát, a poté nevydržel 
ani s další snoubenkou, Julií Wohryzkovou, 
s níž tvořili pár jen necelý rok… Stoupající 
životní nejistota u Kafky vedla i ke změně 
postojů k vlastnímu literárním tvorbě – 
mnohá díla nedokončil nebo hotový rukopis 
odložil a nijak neusiloval o jeho vydání. 
Připomeňme, že první kniha mu vyšla v roce 
1913, tedy až ve třicet letech. Dokonce psal 
Maxu Brodovi, že „platí“ jen některá jeho díla 
a ostatní by se měla spálit… Velmi vážně v té 
doby uvažoval i o vystěhování do Palestiny, 
dokonce se kvůli tomu, aby byl v nové vlasti 
užitečný, chtěl vyučit nějakému řemeslu. 
Jeho rodiče s tím ovšem nesouhlasili.

Až v závěru života měl štěstí v lásce, když 
překonal svůj ostych či váhání. S novou 
partnerkou Dorou Diamantovou vzal na 
podzim 1923 štěstí do vlastních rukou a žil 
s ní v Berlíně. Pětadvacetiletá dívka narozená 
poblíž Lodže byla ze šesti dětí a záhy přišla 
o matku, její otec byl učený chasid, který 
dbal na dodržování všech zásad ultraorto-
doxního judaismu. Dora se o nemocného 
Franze pečlivě starala. Žili z jeho důchodu 
a v levném bytě zažívali šťastné chvilky, jaké 

Franz dosud nepoznal. To už ale dobu, která 
mu zbývala do konce života, mohl počítat jen 
na měsíce…

Autor všechny zásadní informace o Kaf-
kově životě pečlivě dokládá dokumenty, 
zejména dopisy. Kniha má přes 700 stran, ale 
asi 140 z nich připadá na poznámky, rejstříky 
a seznam použité literatury.

I když je to nezvyklé, každý díl překládal 
z němčiny jiný překladatel – česká verze 
posledního, „žlutého“ dílu (po modrém: 
1/ 2017 a růžovém: 12/ 2017) je dílem Petra 
Dvořáčka – bylo to z provozních důvodů 
nezbytné, jinak by byla mezi vydáním jed-
notlivých dílů velká prodleva. I tak uplynulo 
od německého vydání ve Frankfurtu n. M. 
rovných deset let. Stach ovšem na biografii 
Franze Kafky pracoval osmnáct let!

Prozaik a scenárista Ladislav Grosman 
(1921–1981) byl významnou postavou kul-
turní scény českých 60. let. Narodil se ve 
východoslovenské židovské rodině, ale vyso-
kou školu už studoval v Praze. Jako autor 
přicházel s originálními náměty, které vrhaly 
nový pohled na traumata našich dějin – jako 
byla třeba arizace židovských obchodů za 
Slovenského štátu – téma, které zpracoval 
v novele i ve scénáři oscarového Obchodu 
na korze. Tento jeho knižní debut (1965) se 
posléze dočkal překladu do mnoha jazyků. 
Grosman pracoval jako redaktor, pak i jako 
dramaturg na Barrandově. Po ruské invazi 
v roce 1968 však odešel do Izraele a přednášel 
na univerzitě v Tel Avivu slovanské literatury 
a tvůrčí psaní, spolupracoval i s televizí.

Agilní nakladatelství Filip Tomáš – Akro-
polis zahájilo vydávání SPISŮ tohoto neprá-
vem zapomínaného autora druhým svazkem, 
nazvaným prostě POVÍDKY. Najdeme tu 
texty z knihy Nevěsta (kromě ústřední 
novely), z jediné v exilu vydané knihy – 
povídkové sbírky Hlavou proti zdi, texty 
vyšlé v časopisech a dokonce i dosud 
nevydané povídky z rukopisu, které se v řadě 
případů zachovaly v jediné strojopisné verzi. 
Zobrazuje zde zejména zaniklý svět sloven-
ských Židů v meziválečné době a za 2. světové 

války, v němž prožil dětství. Jiřím Opelíkem 
editorsky pečlivě připravená kniha bude pro 
mnohé čtenáře – ale i odborníky – příjem-
ným překvapením. Autor mistrně vystihuje 
atmosféru doby, tragikomicky laděné prózy 
oscilují mezi nereálnými přáními a nemilo-
srdnou skutečností.

Příběh deseti zrekonstruovaných synagog 
v deseti českých a moravských městech 
nazval Jan Žáček symbolicky 10 HVĚZD 
(vydala Olympia). V knížce vycházející 
rovnou ve dvou jazykových verzích – česky 
a německy – převažují fotografie architekta 
Jana Soukupa, najdeme tu ale i jeho kresby 
a situační plány. Zásluhou projektu Revitali-
zace židovských památek v ČR se už podařilo 
zachránit patnáct významných historických 
budov v deseti lokalitách – jsou to Boskovice, 
Brandýs nad Labem, Březnice, Jičín, Krnov, 
Mikulov, Nová Cerekev, Plzeň, Polná a Úštěk. 
Nahlédneme samozřejmě i do interiérů 
zachráněných staveb, synagog a rabínských 
domů. Dnes už ovšem tyto objekty většinou 
neslouží svému původnímu účelu, protože 
židovské obce v těchto místech dávno 
zanikly a obnovit je nemá kdo… V mnoha 
budovách jsou proto instalovány tematické 
výstavy, v některých se pořádají kulturní 
programy, koncerty nebo přednášky. 
Seznamují tak návštěvníky se židovskou 
historií přímo v místech, kde ji konkrétní 
lidé prožívali.

V knize najdeme u každé lokality struč-
nou historii zdejšího židovského osídlení 
i krátké medailonky místních židovských 
osobností (je zde mj. zařazen Miroslav 
Horníček, který, pokud vím, židovské předky 
neměl). Jako bonus navíc – snad aby chtě 
nechtě sobě podobné popisy architektonic-
kých památek čtenáře neznudily – autor 
odbornější texty v knize prokládá židov-
skými aforismy a anekdotami. Škoda jen, že 
nezvolil ty méně známé. Kniha by také tu 
a tam zasloužila odbornější češtinské zásahy, 
ať už jde o umístění čárek, nebo o vyšinutí 
z vazby (Děvče šlo lesem, kdosi ho přepadl, 
praštil ji do hlavy…) apod. Zbytečné jsou asi 
i osobní stesky autora v závěru dosti nevy-
rovnaného textu.

LUBOR FALTEISEK
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HEBREJŠTINA

Minikurz hebrejského jazyka  
pro samouky (15. lekce)
V patnácté lekci si můžete rozšířit slovní zásobu o užitečná slovíčka – 
názvy některých druhů ovoce a zeleniny. Zároveň si procvičíte barvy 
a číslovky z minulých lekcí a jejich spojení s podstatnými jmény.

Ovoce רֹות(   ז ִרי )ֵפּ  ְפּ
Jablko ּפּוַח  ז ַתּ
Hruška ס  ז ַאָגּ
Pomeranč ּפּוז  ז ַתּ
Mandarinka ִריָנה   נ ַמְנָדּ
Citron ִלימֹון  ז
Banán ָנָנה  נ ָבּ
Kiwi ִקיִוי  ז
Ananas ָאָנָנס  ז
Hroznové víno ֵעָנב  ז
Broskev ֲאַפְרֵסק  ז
Meruňka ֵמׁש   ז ִמְשׁ
Švestka ִזיף   ז ְשׁ
Třešeň ָבן   ז ְבְדּ ֻדּ
Malina ֶטל   ז ֶפּ
Jahoda  ּתּות  ז
Grapefruit ּכֹוִלית  נ ֶאְשׁ

Zelenina  ָיָרק )ְיָרקֹות(  ז
Okurka ְמָלְפפֹון  ז
Paprika ל  ז ְלֵפּ ִפּ
Rajče ַעְגָבִנָיּה  נ
Cibule ָצל  ז ָבּ
Česnek ׁשּום   ז
Brambora ּפּוַח ֲאָדָמה  ז ַתּ
Salát ה   נ ַחָסּ
Zelí רּוב   ז ְכּ
Brokolice רֹוקֹוִלי   ז ְבּ
Květák רּוִבית   נ ְכּ
Mrkev ֶזר  ז ֶגּ
Petržel ְטרֹוִזיְלָיה   נ ֶפּ
Řepa ֶסֶלק   ז
Lilek ָחִציל   ז
Cuketa ּוא  ז ִקּשׁ

Určete, jakou barvu má dané ovoce, resp. zelenina:

בננה   -   צהובה, אדומה, אפורה, ירוקה

ברוקולי   -   שחור, כתום, ירוק, סגול

תות   -   אפור, כתום, ורוד, אדום

חסה   -   שחורה, סגולה, לבנה, ירוקה

אגבניה  -   אפורה, אדומה, כתומה, ורודה

שזיף   -   כחול, לבן, ורוד, חום

Napište, co je na obrázku (počet slovy + věc):

1.

 2.

3.

 4.

5.

 6.

7.

 8.

Řešení najdete na straně 19.

PŘIPRAVILA RÁCHEL POLOHOVÁ 
Ilustrace Rebeka Zaorálková
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Hugo Haas v době svého angažmá v Divadle na 
Vinohradech (1925)

Hugo Haas a herečka Zdena Baldová na jevišti 
Národního divadla (1935)

OSOBNOST

Hugo Haas (1901–1968)
Od roku 1920 hrál postupně 
v Národním divadle v Brně, 
v Ostravě i v Praze. Stal se 
hvězdou „stříbrného plátna“, 
začal působit také jako 
scenárista a režisér a v roce 
1937 dostal Státní filmovou 
cenu. Přesto, že jeho kariéra 
v Československé republice 
byla násilně ukončena již 
roku 1939 v souvislosti 
s nacistickou perzekucí, zapsal 
se právem do historie českého 
divadla i filmu jako jedna 
z nejvýznamnějších osobností. 
Právě 1. prosince letošního 
roku uplynulo přesně padesát 
let od nešťastné smrti Huga 
Haase.

Je možná s podivem, že jeden z nejznáměj-
ších a nejtalentovanějších herců období 
první republiky se vůbec nemusel stát 
hercem. Hugo Haas prý nejprve společně se 
svým bratrem Pavlem (později významným 
hudebním skladatelem) navštěvoval hudební 
konzervatoř v Brně a zajímal se o zpěv, 
o herectví nejevil v té době žádný zájem. 
Oba bratři byli mimo jiné také žáky Leoše 
Janáčka. Během studií se však Hugo Haas 
zcela náhodně dostal k herectví a už u něj 
zůstal. (Mimochodem, byl to prý právě Leoš 
Janáček, kdo jako první tehdejšímu studen-
tovi Hugovi řekl, že už nemá zpívat a raději se 
má věnovat herectví.)

Hugo Haas se narodil a vyrůstal v Brně 
v rodině židovského obchodníka s obuví 
Lipmana Haase. Jeho maminka Elka Haa-
sová, roz. Epsteinová, byla ruská židovka 
a pocházela z Oděsy. Snad právě z matčiny 
strany získal Hugo Haas herecké geny, neboť 

její bratr byl vídeňským hercem. A možná 
i díky ruskému původu Elky Haasové se 
židovská rodina Haasů nehlásila k národ-
nosti německé, jak bylo u mnoha místních 
židovských rodin zvykem, ale české.

Když mladý Hugo ukončil svá studia na 
konzervatoři, nabídl mu tehdejší ředitel 
brněnského Národního divadla Václav Štech 
angažmá. Hugo Haas pak strávil necelé 
tři roky v brněnském Národním divadle 
a následně rok v ostravském, aby se pak roku 
1924 dostal konečně do Prahy. Podle vlast-
ních slov ukončil své působení v moravských 
divadlech proto, že už ho nebavilo stále 
hrát „ty druhé“. Mladý herec totiž obvykle 
dostával hrát postavy, jako „Druhý chlapec“, 
„Druhý nebeský policajt“ apod. Hugo Haas 
však měl ambice větší, a tak odešel do Prahy, 
kde dostal angažmá nejprve v Divadle kome-
die a posléze v Divadle na Vinohradech. Již 
roku 1930 se stal členem činohry Národního 
divadla v Praze. Zde hrál mnoho velkých 
rolí, včetně ředitele Busmana ve hře R.U.R., 
kterou napsal velký Haasův přítel Karel 
Čapek. R.U.R. byla také jeho rolí poslední. 
Začátkem roku 1939, ještě před příchodem 
Němců, byl pro svůj židovský původ Hugo 
Haas vyhozen z Národního divadla, a stalo se 
tak přímo během představení R.U.R. Tehdy 
měl již Hugo Haas novorozeného syna a záro-
veň nemocnou manželku, které ještě dlouho 
nebyl schopen říct, co se stalo, a v časech 
představení se místo hraní procházel ulicemi 
Prahy.

Nezapomeňme však také na Haasovu fil-
movou kariéru. Film Haasovi brzy učaroval, 
a právě jeho skvělý herecký, ale i scénáris-
tický a režisérský talent je tím, díky čemu 
ho zná široká veřejnost dodnes. Jeho první 
role byla ještě v němém filmu Jedenácté 
přikázání v roce 1923. Většina diváků zná 
až stejnojmenný snímek ve zvukové verzi 
z roku 1935, s Haasem znovu v hlavní roli. 
Hugo Haas pak jako herec natočil během 
svého nedlouhého působení u českoslo-
venského filmu okolo třiceti snímků. Na 
některých z nich se podílel zároveň režijně či 
scenáristicky nebo dokonce jako producent. 
Jako režisér a scenárista se však podepsal 
i pod řadu dalších snímků.

Hugo Haas se většině z nás zapsal do 
paměti především jako skvělý představitel 
komediálních rolí, a to nesporně pro svůj 
jedinečný smysl pro humor a komediální 
talent. Jedním z jeho vrcholů je však drama 
Bílá nemoc natočené roku 1937 podle stej-
nojmenné divadelní hry opět z pera Karla 
Čapka. Hugo Haas zde nejen ztvárnil hlavní 
roli (jako už dříve v divadelním provedení), 
ale také snímek sám režíroval a psal k němu 
scénář. Do filmu zároveň obsadil mnoho 
svých kolegů a dobrých přátel z divadla, 
a také svou nastávající manželku Marii Bibi-
kovovou (Maria von Bibíkoff) zvanou „Bibi“ 
nebo též „Bibinka“.

Maria Bibikovová byla dcerou ruského 
šlechtice a diplomata a narodila se ve 
Švýcarsku. Její maminka byla Češka, a tak 
se „Bibinka“ po různých peripetiích roku 
1937 dostala až do Prahy, kde se setkala 
s Hugem Haasem. Říká se, že Haas byl 
velice šarmantní a sympatický a přátelil se 
s mnoha ženami. Známý je pak především 
jeho dlouhodobý vztah s Adinou Mandlovou. 
Jeho osudovou ženou se však nakonec stala 
o šestnáct let mladší baronesa, které začal 
říkat „Bibinka“ a oženil se s ní zhruba po 
roční známosti.

V hlavní roli Haasova úspěšného filmu „Pickup“ 
(do češtiny přeloženo jako „Hlídač č. 47“) 
z amerického období (1951)
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TRADICE

Holky 
sukně 
zkracujou – 
anebo ne?
Dámy, přiznejme si to (za pány nemůžu 
v tuto chvíli mluvit, a proto taky budu 
používat generické femininum). Každá 
se občas bezradně postavíme před 
skříň s otázkou, co si vzít na sebe. Jak 
ve všední den, tak hlavně na speciální 
událost – formální večeře, divadlo, 
promoce… Mezi nimi se, pokud se 
pohybujeme v židovském prostředí, 
vyjímá jedna: oblečení do synagogy. 
Pro mnohé to není nijak speciální 
požadavek vyžadující pozornost, 
nicméně jiné začnou řešit logické 
puzzle, jak ze svých kousků seskládat 
vhodný oděv.

Volba míry zahalení je na každém člo-
věku, v závislosti na jeho okolí a vlastních 
přesvědčeních. Smyslem tohoto článku 
není nikoho přesvědčovat o tom, co má 
nosit. Důvody pro rozhodnutí obléknout 
se podle židovských pravidel cudnosti 
jsou náboženské, praktické, sociální nebo 
módní. Ať už se tak oblékáme dlouhodobě 
nebo jednorázově, objeví se v cestě často 
praktické problémy. Na ty se pokusíme 
nalézt odpověď a (kreativní) řešení. 
Některé věci budou mnohým jistě připa-
dat triviální, chci ale, aby se cítily vítané 
všechny, ať už máme na sobě sukni dnes, 
anebo jsme ji měly naposledy na školním 
fotografování ve čtvrté třídě.

Ač jsou zvyky a pravidla různá, napříč 
náboženstvími a denominacemi převládá 
jistý požadavek cudnosti při nábožen-
ských příležitostech. V židovství existuje 
princip cniutu, což je širší pojem označu-
jící cudnost (která se netýká jen odívání). 
Pravidla jsou v různých komunitách 
odlišná. V ultraortodoxních komunitách 
se nosí punčocháče i v létě, v liberál-
ních není žena v kalhotách žádným 
pobuřujícím jevem. Nejrozšířenějšími 
univerzálními pravidly jsou ale zakrytá 
kolena, zakryté lokty a mělký výstřih. Tím 
chybu prakticky nikdy neuděláte, ať jdete 
do liberální, konzervativní či ortodoxní 
synagogy.

Sukňová evoluce
Délka sukně od počátku dvacátého století 
podléhala mnoha trendům. Sukně se 
zkracovaly a prodlužovaly v závislosti 
na dostupnosti látek, sociálních hnutích 
i módních trendech. Existuje i „Skirt 

Krátce po německé okupaci Českosloven-
ska se rozhodli manželé Haasovi utéct ze 
země. Díky Bibinčiným kontaktům v zahra-
ničí se jim to podařilo a odjeli do Francie. 
Svého malého syna Ivana, který byl tehdy 
vážně nemocný, však byli nuceni nechat na 
opatrování příbuzným v Brně. Podle všeho 
se Haasovi domnívali, že za několik týdnů, 
až se uzdraví a oni v zahraničí vše zajistí 
a připraví, přijede syn za nimi. Avšak situace 
se zkomplikovala. Němci brzy postoupili 
i do Francie a Haasovi byli nuceni odejít do 
USA. Odloučení se synem se tak protáhlo na 
téměř sedm let.

V Americe se Haas díky manželce, která 
byla velice vzdělaná, naučil rychle anglicky 
a postupně si znovu vybudoval kariéru. 
Dostal se do Hollywoodu, kde natočil mnoho 
úspěšných filmů. Neuplatnil se jen jako 
herec, ale brzy i zde také jako úspěšný reži-
sér, scenárista a producent. V několika jeho 
snímcích si zahrála také Bibi. Avšak vesměs 
už nejde o žádné komedie – v USA točil Haas 
mnohem dramatičtější snímky. Snad za to 
může také jeho životní zkušenost.

V Americe zůstali Haasovi až do roku 
1962, kdy se rozhodli vrátit a usadit se 
znovu v Evropě. Z návratu do Prahy měli 
oba z pochopitelných důvodů trochu obavy. 
Rozhodli se tedy pro Vídeň, která není daleko 
a zároveň není zatížena tolika vzpomínkami. 
O rok později však Hugovi Haasovi přišla 
pozvánka na oslavu výročí Národního diva-
dla, a tak se nakonec rozhodl Prahu navštívit. 
Setkal se zde s mnoha svými věrnými přáteli 
a bývalými kolegy, s nimiž si po celou dobu 
v emigraci dopisoval. Bylo to setkání velice 
emotivní, z něhož vzniklo několik vzácných 
audio i videozáznamů. Další případné 
působení v Praze však Haasovi zkomplikoval 
komunistický režim i jeho podlomené 
zdraví. Trpěl astmatem, které se prý u něj 
projevilo, když se po válce dozvěděl, jak 
v koncentračních táborech zahynula většina 
jeho rodiny včetně tatínka a milovaného 
bratra Pavla. V posledních letech života se 
jeho nemoc ještě zhoršila a roku 1968 zemřel 
ve svém vídeňském bytě pravděpodobně na 
udušení, když se jakožto astmatik nadýchal 

kouře z připálených vajíček. V té době již byli 
Haasovi rozvedení (ačkoliv zůstávali v kon-
taktu) a Hugo Haas bydlel sám, jen se svým 
věrným pejskem Dodem.

Haasův jediný syn Ivan zemřel při 
tragické nehodě jen rok po svém otci. Maria 
„Bibi“ Haasová opatrovala odkaz svého býva-
lého manžela až do své smrti roku 2009.

Hugo Haas, veliký umělec, talentovaný 
komik a laskavý člověk je pochován na židov-
ském hřbitově v Brně – městě, které mu bylo 
vedle Prahy po celý život tolik milé.

RÁCHEL POLOHOVÁ

S hollywood-
skou hvězdou 
padesátých 
let Cleo Mo-
ore v jednom 
z úspěšných 
amerických 
filmů Huga Ha-
ase „Strange 
Fascination“ – 
neboli „Podiv-
né okouzlení“ 
(1952)

Hrob na brněnském židovském hřbitově 
(Navzdory židovské tradici pohřbívání, která 
kremaci zakazuje, je v rodinném hrobě uložena 
jen urna. Je možné, že ke zpopelnění došlo proto, 
aby mohly být ostatky nepozorovaně převezeny 
do republiky.)



tevet 5779 •  prosinec 2018 – leden 2019 15

length theory“ (Teorie délky sukně), podle 
které se dá podle délky sukní predikovat 
vývoj na burze – když se zkracují, ekonomice 
se bude dařit, když se prodlužují, pád je za 
rohem. Nakolik jde o validní ekonomickou 
teorii a nakolik o pověru na základě dvou 
měření (krize 30. a 80. let), ponecháme na 
jinou debatu. Mimo jiné i proto, že v poslední 
době se délka sukní začala opět prodlužovat 
a nechci začít „run na banku“.

V posledních deseti letech se Češky nau-
čily nosit sukně. Podle mých čistě osobních 
pozorování v nultých letech tvrdě běžnému 
českému šatníku dominovaly kalhoty, okolo 
roku 2010 se ale v ulicích začalo objevovat 
více sukní (o pár let později následovala 
výměna bund za kabáty).

Poslední rok se stala druhá významná 
změna. Zde můžu tedy mluvit jen o Praze, 
v níž se pohybuji, ale sukně, jež by ještě před-
loni byly považovány pomalu za prudérní, 
jsou dnes nedílnou součástí módy. A podle 
všeho je tento trend rozšířenější a netýká 
se jen Prahy. Všimly si ho třeba i New York 
Times v roce 2017 (trendy z Ameriky obecně 
přicházejí do Střední Evropy s určitým zpož-
děním), na přehlídkových molech se to jen 
hemží dlouhými rukávy a ženy, které dříve 
nosily minisukně se dnes obracejí k dlouhým 
šatům. Vanessa Friedman to vysvětluje 
reakcí na trvale vystavované a sexualizované 
ženské tělo. Ve více zahalujícím oblečení se 
můžeme pak cítit silnější a sebevědomější.

Jako specifická oblast módy se také 
objevilo takzvané modest and chique nebo 
modest fashion. Jde o způsob oblékání 
splňující nějaká pravidla cudnosti, nejčastěji 
muslimská či židovská, který ale rozhodně 
nerezignuje na vzhled a eleganci. Svůj styl 
tak sdílí nemálo blogerek (odkazy na některé 
z nich naleznete na konci článku).

Není sukně jako sukně
Sukně můžeme popsat pomocí dvou základ-
ních parametrů: délka a střih. Neexistuje jed-
notná terminologie, obecně ale platí, že dle 
délky sukně dělíme na minisukně, sukně „po 
kolena“, midisukně a maxisukně. Pro účely 
tohoto článku můžeme ignorovat minisukně 
a zaměřit se pouze na poslední tři. Někdy 
najdete midisukni jako sukni po kolena, 
já je oddělila proto, že midisukně zažívá 
posledních několik let neklesající zájem na 
módní scéně. Její délka sahá až pod kolena, 
jsou často výrazným kusem oblečení – mívají 
výrazné střihy, vzory nebo specifické mate-
riály. Nejlépe vypadají s podpatky ve stejné 
barvě jako nohy (např. černé silonky – černé 
boty) a vrchním dílem zastrčeným do sukně. 
Když ho necháte splývat přes sukni, vytváří 
se tím trochu efekt kuželky. Nemusí to nutně 
být špatně, pracovat s tím už je ale trochu 
„vyšší dívčí“ a doporučuje se raději zůstat 
u osvědčené kombinace přiléhavý vršek – 
velká sukně.

Střihů je nepřeberné množství. Ze základ-
ních můžeme jmenovat půlkolové, kolové, 
skládané, pouzdrové, asymetrické. Mým 
osobním favoritem jsou áčkové do pasu, 

které sluší většině typů postav a výšek. Také 
většinou nevyžadují podpatky, ale kamarádí 
se s nimi. Vyloženě módním aspektem už je 
pak materiál, barva a vzor. Pokud se nechys-
táte do charedi (ultraortodoxní) komunity, 
nemusíte se bát žádné výrazné barvy 
ani vzoru. Materiál ve velké míře kromě 
preferencí závisí na počasí. Do léta se hodí 
bavlněné plátno a viskóza, do zimy silnější 
látka, která nejen zahřeje, ale také se nelepí 
na punčocháče.

„Není ti v těch silonkách zima?“
Mnoho žen, které nosí primárně kalhoty, 
vyjadřuje obavu z toho, že v sukni by jim 
byla zima. Při našich českých mrazech si ale 
myslím opak. Obzvlášť džínové kalhoty „drží 
zimu“, oproti tomu punčocháče vytvářejí 
vrstvu vzduchu, což je nejlepší izolant. Když 
jde hodně do tuhého, tak dvoje punčocháče 
zahřejí jak ďas. Jako tepelnou spodničku 
mohu doporučit jednoduchou elastickou 
sukni. Na podzim a jaro se hodí spíše silonky. 
Jejich barva je otázka osobní preference. 
Pravidla etikety určují, že na slavnostní pří-
ležitosti se nosí tělové. U židovských svátků 
je ale trochu obtížné určit míru „slavnost-
nosti“, je to tedy čistě na vlastním uvážení. 
V obchodech seženete silonky tělové, jedno-
barevné, vzorované, třpytivé… Doporučuji 
zainvestovat – nejlevnější silonky z drogerie 
můžou navozovat instantní úzkost, když se 
je snažíte natáhnout.

Jdeme nakupovat
I když se zdá, že jsou dlouhé sukně v módě, 
není často úplně jednoduché je pořídit. 
V závislosti na vaší výšce to může mít různé 
komplikace – ať jsou vám sebedelší šaty 
pořád ještě krátké, nebo všechno taháte po 
zemi. V řetězcích se delší sukně objevují 
například v Reserved, v Zaře či M&S, nemálo 
jich nabízí také ZOOT. Nicméně, co takhle při 
nakupování „košer“ oblečení zohlednit i další 
židovské hodnoty a nepodporovat velmi pro-
blematický módní průmysl? Ať už nakupová-
ním či vyměňováním z druhé ruky (v Praze 

za poslední rok nesmírně narostl trend 
swapování, tedy přímé výměny), nechat si 
šaty ušít (pokud mají být slavnostní a na 
delší dobu, pak to není investice od věci) 
anebo se do šití pustit samy (obyčejná sukně 
je lehkým projektem s rychle hmatatelným 
výsledkem – na sukni po kolena je podle šíře 
potřeba cca 1‚5 metru látky a na internetu je 
k nalezení spousta návodů).

Pro efektivnější hledání si změřte 
míry – jak dlouhá by měla být sukně od 
pasu, případně celé šaty. Nejlepší je změřit si 
přímo kus oblečení, který víte, že vám délkou 
sedne. Tato dvě čísla můžete nosit v hlavě, na 
rozdíl od jiných měr už se v dospělosti příliš 
nemění. Při nákupu porovnávejte visící šaty 
proti tělu. Pamatujte, že se vždycky trochu 
zkrátí a že zkracovat se lem dá vždy – naopak 
je to komplikovanější.

Košer šaty
Není nutné okamžitě přetvořit svůj šatník 
a vyházet cokoli, co končí dva centimetry nad 
kolenem. Rozhodně to ani není univerzální 
ideální cíl. Avšak podobně, jako do šatníku 
dámy patří „malé černé“, měly by se v šatníku 
židovských dam vyskytovat alespoň jedny 
„košer šaty“. Malé černé tam bývají proto, 
kdyby přišla čistou náhodou ta nejúžasnější 
nabídka na nejkrásnější večírek, který ale 
začíná už za dvě hodiny. To ty košer využijete 
i v méně pohádkových scénářích.

Doufám, že jsem poodkryla trochu ze 
sukňového „knowhow“. Oblékání je obecně 
alchymie vkusu, slušivosti a dostupnosti, 
a u sukní to platí trojnásob. Přeji vám, abyste, 
našly tu svou, zamilovanou. A pak to pořádně 
na nějaké židovské sešlosti oslavily.

HANA ŠIKOVÁ

Módní blogerky:
• The Frock NYC (thefrocknyc.com)
• Adi Heyman (fabologie.com)
• Ascia (@ascia na Instagramu)
• Halima Aden (@halima na Instagramu)
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Potemnělá architektura 
definovaná světlem
Naše oči jsou stvořeny tak, 
aby rozpoznávaly objekty, 
od kterých se odráží světlo. 
Samotné objekty proto nikdy 
nespatříme, můžeme vidět 
jen světlo. Z toho důvodu je 
světlo v našem životě klíčově 
důležité a promítá se do plánů 
architektů, kteří se zamýšlejí 
nad správným umístěním 
a nasvícením staveb.

Vyvstalé modernistické ideje říjnové 
revoluce
Mezi opomenutá fakta často až příliš ost-
rakizované ruské historie patří neobyčejně 
mohutný nával intelektuálů, umělců, huma-
nitních teoretiků a myslitelů z celého světa 
krátce po vyústění říjnové revoluce. Hledali 
zde, především v Petrohradě a Moskvě, soci-
ální jistoty a liberální postoje garantované 
bolševickou vládou. Realistický manifest, 
který vydali roku 1917 sochaři Antoin Pevsner 
s Naumem Gabem, ve svých myšlenkách 
daleko předčil teze svých evropských součas-
níků. Takřka pět let před vydáním manifestu 
funkcionalismu v něm zformulovali tatáž 
tvrzení. Zdůrazňovali krásu surové hmoty, 
odhalenou funkčnost, účelnost bez nepo-
třebných zdobností. Pokrok v technologii. 
Eleganci strohé jednoduchosti. Svůj architek-
tonický směr nazvali „konstruktivismus“.

„Ve stavebnictví se začaly uplatňovat sériové, 
továrensky vyráběné předměty; podle nových 
hospodářských potřeb byly vytvořeny prvky 
detailů i prvky celku. Znamená to revoluci 
v metodách i podnikání.“
 Le Corbusier-Saugnie

Sovětský svaz tuto moderní vizi architek-
tury přijal za svou. Sliboval si od ní uznání 
západní společnosti. Jelikož ale kladl až příliš 
velký důraz na to, aby vzniklé stavby repre-
zentovaly stát jako moderní, průkopnickou 
a pokrokovou společnost, často se stávalo, že 
jejich velikost či umístění nebylo zrovna nej-
šťastnější. Výsledné stavby, které se zpravidla 
kvůli častým neshodám nad novými postupy 
dostavěly pozdě, působily komicky.

Cesta k sorele
Moderní díla byla v konzervativním Rusku 
těžko přijímána. Už jenom kvůli jejich krátké 
životnosti, jež nedosahovala původních 
očekávání. Ačkoli autoři právem namítali, že 
se nový směr ve stavebnictví momentálně 
nachází v experimentální fázi vývoje, nako-

nec se rozhodlo upustit od následování tren-
dových -ismů. Pozvolna se začaly utvářet dva 
hlavní umělecké proudy východního bloku: 
nejdříve sorela a poté převzatý brutalismus.

Sorela navazovala na vnějškový odkaz 
předešlých stylů a směrů. Využívala moderní 
technologické vymoženosti, vytvářela pano-
rama kompromisu mezi historickým ata-
vismem a lidovým pokrokem. Vyobrazovala 
prosté lidové motivy, idealizace života a pře-
devším vynášela národní rysy a úspěchy.

Socialistický realismus cílil na „praktič-
tější jedince“, proto je sorela v jistém slova 
smyslu všudypřítomná i v dnešní tvorbě 
ruských inženýrů.

Titova národnostně roztříštěná, a tím 
pádem temperamentní Jugoslávie se ale 

vydala jinou cestou. Společný kulturní 
základ, ze kterého by si mohla sorela půj-
čovat národotvorné motivy, neexistoval. 
A jelikož výstavba budovy, která by na jednu 
stranu odkazovala na tradice jedné etnické 
skupiny, ale na druhou stranu přehlížela tra-
dice druhé skupiny, mohla vyvolat nepokoje, 
výstavba pompézních monumentů a památ-
níků se přemístila z ostře sledovaných měst 
na venkov.

Hlavním tématem památníků byl na 
první pohled neutrální, společný „boj proti 
fašismu“. I tato tematika ale rozdmýchávala 
nevraživost. Už jen kvůli tomu, že ne každý 
v Jugoslávii bojoval za tu stejnou stranu.

Brutalismus se oproti tomu vyvinul 
v evropské modernistické skupině CIAM 
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(Congrès International d’Architecture 
Moderne), kterou založil Le Corbusier. Na 
desátém sjezdu architektů vystoupila sku-
pina Team X složená z mladých architektů, 
která se ostře ohradila vůči pozůstalému 
skeletu Le Corbusierova funkcionalismu. 
Vadila jim právě absence přítomnosti 
lidského rozměru mezi nalitými bloky funk-
cionalistického betonu. Funkcionalismus 
a ostatní směry na něj navazující se podle 
nich odchýlily od původního kurzu, který 
směřoval k pocitu schované komplexnosti, 
obsáhlosti a důmyslnosti v jednoduchosti, 
ve vyumělkovanou pohledovou bezbřehost, 
která nerespektuje své okolí. Na základě této 
kritiky se CIAM rozpadl, k dalšímu sjezdu 
architektů pod vedením Le Corbusiera 
nedošlo.

Odvaha totality
Brutalismus je spojován především s pojetím 
architektury východního bloku. Je ironické, 
že myšlenkám, které byly v západním světě 
zavrženy pro svou neuskutečnitelnost 
a nepoddajnost, se podařilo prosadit právě ve 
striktně uzavřeném východním bloku. Sorela 
cílící na tradici tím získala oponenta. Brutali-
smus, který upoutával pohledovým betonem, 
prefabrikáty a vyšňořeným kosmickým 
espritem, se dostával čím dál více do popředí.

Dnes, po pádu železné opony, se na 
objekty vystavěné v období 1965–1989 díváme 
všemožně. Rozpačitý pohled našich rodičů 
a prarodičů na hrubý a drolící se beton 
vynáší na povrch zašlé vzpomínky. Vzpo-

mínky, které připomínají nezhojená stigmata 
pozůstalá z nesvobodné doby, a které 
oživují okamžiky v našich životech, na něž 
nyní nejsme hrdí. Díky těmto projekcím se 
architektura brutalismu v postsovětských 
zemích pyšní možná největším živoucím (ač 
latentně živoucím) odkazem.

Přesto je nutné si připomínat jednu 
věc. Díla, která byla vytvořena během éry 

komunismu, jsou neopakovatelná. Jen těžko 
by se v dnešním demokratickém prostředí 
našla vůle k stavbě tak neekonomických, 
inženýrsky složitých konstruktů jako tehdy. 
Hospodářský systém, kterému ne za každou 
cenu poroučí racio, proto může zplodit histo-
rické unikáty.

Diskusi otevírá až polistopadová 
generace. A oprávněně se ptá: Doopravdy 
si tyto ambiciózní stavby minulého století 
nezaslouží náš obdiv? V čem spočívá jejich 
kvalita, kde je účel, a co onen půvabný kos-
mický dekor?

„Thermal je pro mě referenčním bodem, od 
něhož mohu jednoznačně odvíjet proměny 
svého vztahu k architektuře 60.–80. let. 
Nemám ve zvyku měnit názory, ale přizná-
vám – když jsem před skoro dvaceti lety 
poprvé přijel na Karlovarský filmový festival, 
byla to pro mě ‚krabice z dob normalizace‘. Až 
postupně jsem začal víc a víc chápat. Myslím, 
že i velká část naší společnosti už snad – 
díky bohu – překonala zbytečně politické 
posuzování architektury té doby a začala ji 
vnímat jinýma očima. Já osobně dnes považuji 
Thermal za zcela unikátní příklad umělecké 
i technologické vyspělosti českých architektů, 
o to cennější, že je z doby, jež naopak přála 
typizaci, unifikaci, nevýlučnosti. Thermal je 
solitér, který přežije i developerskou banali-
zaci, stírající stopy onoho geniálního gesamt-
kunstwerku, v němž se exteriér a interiér vzá-
jemně prolínají, banalizaci, jež programově 
popírá prvky svědčící o výjimečnosti i tehdejší 
české řemeslné kultury. Síla kvality díla Věry 
a Vladimíra Machoninových se ale popřít ani 
porazit nedá, o tom jsem přesvědčen.“
 Vladimir 518

JAKUB KUTHAN
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KULTURA

Kulturní program prosinec 2018 – leden 2019
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

 „Doufám, že napřesrok či 
po válce bude lépe…“: večer 
k 50. výročí úmrtí Maxe Broda
Pražský židovský, německy 

píšící spisovatel Max Brod byl jedním 
z nejproduktivnějších autorů své generace. 
Jeho vlastní dílo, ať již literární, novinářské 
či hudební, stojí dnes poněkud ve stínu jeho 
zásluh o prosazování díla jiných umělců, 
především Franze Kafky. Pořad bude 
zaměřen zejména na Brodovy texty, které 
vyšly v českých překladech, ale i na ty, které 
na své objevení pro české publikum teprve 
čekají. Hosty večera budou Veronika Jičínská 
(katedra germanistiky FF UJEP) a Barbora 
Šrámková (Pražský literární dům). Moderuje 
David Stecher (ředitel Pražského literárního 
domu).
Vstup volný

 „Po-lin“: vernisáž a filmová 
projekce
Vernisáž výstavy Po-lin, která 
mapuje osudy židovské komu-

nity na území „republiky mnoha národů“ 
od 11. století, kdy se na toto území dostala 
početná skupina z Prahy, přes tzv. „zlatý 
věk“ až po ničení židovské kultury v období 
2. světové války. Výstavu věnovanou dějinám 
a kultuře polských Židů zahájí dokumen-
tární film Poslední klezmer (2017, 50 min.) 
režiséra Janusze Majewského. Dokument 
zachycuje život Leopolda Kozłowského, který 
letos slaví sté narozeniny a je posledním 
zástupcem předválečných polských klez-
merů. Výstava je připravena ve spolupráci 
Polského institutu v Praze a Muzea dějin 
polských Židů Polin.
Vstup volný

 Transportní oddělení a organi-
zace deportací z Terezína na 
Východ
Transportní oddělení jako sou-

část židovské samosprávy ghetta v Terezíně 
mělo na starosti přijímání a odbavování 
vlaků s vězni. Na příkaz nacistů museli 
sami Židé sestavovat seznamy lidí, kteří byli 
určeni k deportaci na východ. Přednáška 
historičky Židovského muzea v Praze Jany 
Šplíchalové přiblíží fungování tohoto oddě-
lení v kontextu dějin terezínského ghetta.

Večer je součástí přednáškového cyklu 
k nové stálé expozici Cesty bez návratu. 

Deportace Židů z českých zemí 1939–1945 
v Pinkasově uličce.
Vstup volný

 Český kubismus v poušti: 
Neznámé projekty architekta 
Alfreda Neumanna
Poslední ze tří přednášek 

architekta Daniela Zisse (Ústav Blízkého 
východu a Afriky FF UK) věnovaných Alfredu 
Neumannovi (1900–1968) u příležitosti 50 
let od jeho smrti. Třetí část bude věnována 
poslední Neumannově stavbě, tedy ústřední 
důstojnické škole v Negevské poušti, dále 
Neumannovým nerealizovaným projektům 
a odkazu, který zanechal ve svých studen-
tech. Večer bude doprovázen bohatým obra-
zovým materiálem z fondu přednášejícího. 
Vstup volný

Výstava v prostorách OVK: Po-lin – Židé 
v republice mnoha národů
Polsko-litevský stát byl v 16.–18. století světo-
vým centrem židovské vzdělanosti a kultury. 
Výstava je připravena ve spolupráci Polského 
institutu v Praze a Muzea dějin polských 
Židů Polin mapuje osudy židovské komunity 
na území „republiky mnoha národů“. Od 
3. 12. 2018 do 25. 1. 2019 pondělí – čtvrtek 
12.00–16.00, pátek 10.00–12.00, během večer-
ních programů a po domluvě.

MAISELOVA SYNAGOGA, 
Maiselova 10, Praha 1

 Petr Wagner a Ensemble Tour-
billon / Londýnští Europians
Koncert gambisty Petra Wag-
nera, theorbisty Přemysla Vacka 

a cembalisty Filipa Dvořáka z uskupení 
Ensemble Tourbillon. Na programu koncertu 
jsou virtuózní gambové skladby Gottfrieda 
Fingera (1655/6–1730), Giaccobba Cervetta 
(1680–1783) a Carla Friedricha Abela (1723–
1787) – Evropanů v Londýně 17. a 18. století.

Vstupenky na koncert možno zakoupit 
v předprodeji v Maiselově synagoze, 
v Informačním a rezervačním centru muzea 
(Maiselova 15, Praha 1), v síti Ticket Art, Pra-
gue Ticket Office a na webových stránkách 
Židovského muzea v Praze, kde naleznete 
i kompletní program koncertu.

Koncert se koná s podporou Hlavního 
města Prahy. Vstupné 230 Kč / 150 Kč

 Kalabis Quintet
Koncert českého dechového 
kvinteta, na jehož programu 
jsou skladby francouzského 

skladatele Dariuse Milhauda (1892–1974), 
francouzského flétnisty Paula Taffanela 
(1844–1908), rakousko-uherského skladatele 
Györgyho Ligetiho (1923–2006) a britského 
skladatele Malcolma Arnolda (1921–2006).

Vstupenky na koncert možno zakoupit 
v předprodeji v Maiselově synagoze, 
v Informačním a rezervačním centru muzea 
(Maiselova 15, Praha 1), v síti Ticket Art, Pra-
gue Ticket Office a na webových stránkách 
Židovského muzea v Praze, kde naleznete 
i kompletní program koncertu.

Koncert se koná 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

 Normalizace očima Josefa 
Salomonoviče: beseda s pamět-
níkem holokaustu
Josef Salomonovič patří 

k nejmladším přeživším holokaustu. Narodil 
se v roce 1938 v Ostravě a v listopadu 1941 
byl s rodinou deportován do ghetta v Lodži. 
Prošel koncentračním táborem Osvětim-Bře-
zinka, odkud se dostal do tábora Stutthof, kde 
přišel o otce. V únoru 1945 zažil bombardo-
ván Drážďan, společně s matkou a bratrem 
se mu posléze podařilo uprchnout z pochodu 
smrti.
Vstupné 30 Kč

 Domy věčnosti IX – Břeclav, 
Lednice, Podivín, Mikulov
V devátém dílu cyklu Domy 
věčnosti publicistky Heleny 

Bretfeldové si slovem i fotografiemi přiblí-
žíme židovské hřbitovy v nejjižnější části 
Moravy – břeclavský, podivínský, mikulov-
ský i pozůstatky toho lednického. Zvláštní 
pozornost bude věnována pohřebišti 
v Mikulově, někdejším duchovním centru 
moravského židovstva, kde působila řada 
věhlasných rabínů a talmudských učenců. 
Po Brně nejrozsáhlejší židovský hřbitov na 
Moravě zde existuje kontinuálně od 15. sto-
letí. Součástí přednášky bude prezentace 
knihy Heleny Bretfeldové Zahrady života: 
Moravské židovské hřbitovy ve fotografiích.
Vstupné 30 Kč

 Nedělní dílna pro rodiče 
s dětmi – Medvídek Dubi 
a Kámen pomoci
Poslední dětská dílna tohoto 

roku se bude věnovat příběhu o proroku 
Samuelovi. Doba, ve které žil, nebyla pro 
židovský lid snadná. Ale i když se zdálo, že 
už je pro něj vše ztraceno, dosáhl nakonec 
pod Samuelovým vedením vítězství. Spo-
lečně s medvídkem Dubim děti vyslechnou 
napínavý příběh a čeká je dílna plná her 
s písmenky a čísly. Vstupné 30 Kč

PONDĚLÍ 

10. 12. 
18.00

STŘEDA 

12. 12. 
18.00

PONDĚLÍ 

17. 12. 
18.00

STŘEDA 

19. 12. 
18.00

ČTVRTEK 

13. 12. 
19.00

ČTVRTEK 

10. 1. 
19.00

STŘEDA 

12. 12. 
17.00

ČTVRTEK 

13. 12. 
17.00

NEDĚLE 

16. 12. 
10.30
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 Představení knihy 
„Tohle je má píseň“
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 dramaturg, scenárista a herec, sou-
časný rektor JAMU Petr Oslzlý. Kniha bude 
na místě k prodeji.
Vstupné 30 Kč

 Svátek světel v synagoze
Jak probíhají oslavy osmi-
denního Svátku světel a který 
zázrak si Židé během těchto dní 

připomínají? Jak vypadá chanukija a čemu 
se říká latkes? Komentovanou prohlídku 
brněnské synagogy spojenou s přednáškou 
o chanukových zvyklostech povede lektorka 
OVK Táňa Klementová.

Maximální počet účastníků prohlídky 
je 50 osob. Rezervace na e-mailu barbora.
dockalova@jewishmuseum.cz.
Vstupné 30 Kč

 Izraelští výtvarníci z Čech 
a Moravy
Židovští výtvarníci, kteří se 
narodili v Čechách nebo na 

Moravě, ale z osobních, náboženských či 
politických důvodů emigrovali do Palestiny, 
potažmo po vzniku samostatného státu 
v roce 1948 do Izraele, zůstávají souborně 
nezpracovanou kapitolou českých i izrael-
ských dějin umění. S osudy a dílem někte-
rých z nich posluchače seznámí historička 
umění a religionistka Eva Janáčová.
Vstupné 30 Kč.

 Ze života Židů I: 
Židovský život
O důležitých milnících v životě 
tradičních praktikujících Židů, 

jako je obřízka, výkup prvorozených, tradiční 
vzdělávání, bar a bat micva, svatba a rodinný 
život, ale i dalších méně známých zvycích, 
jejich vývoji a zvláštnostech s ohledem na 
místní obyčeje promluví správce pražského 
Nového židovského hřbitova Chaim Kočí, 
který současně vykonává rituální dozor 
nad košer stravou pro Pražský rabinát a je 
v České republice předsedou Chevra kadiša. 
Jedná se o úvodní přednášku cyklu Ze života 
Židů, která bude představovat tradiční judai-
smus z různých hledisek.
Vstupné 30 Kč.

Výstava v sále OVK Brno: Andre Steiner – 
nejen brněnský architekt
Výstava se koná ve spolupráci s ŽOB a je 
přístupná během prosince ve dnech pro-
gramových akcí a po předchozí telefonické 
domluvě.
Vstup volný

KULTURA V OBCÍCH

ŽO TEPLICE

 „Učíte se Tóře“, na téma: MAHA-
RAL. Birkat hamazon s mela-
medem Tomášem Pulcem.
Klub ŽO Teplice, Lipová 25, 

Teplice

ŽO PLZEŇ

 Koncert Pavla Šporcla ve Velké 
synagoze.
Velká synagoga v Plzni, Sady 
Pětatřicátníků 35/11, Plzeň 3

ŽO LIBEREC

 Hudební šachrit s Davidem 
Maxou a prof. Ralphem 
Seligem.
Modlitebna ŽO Liberec, Rumjan-

cevova 1362, Liberec 1

 „Bílý Tel Aviv – funkcionalis-
tická architektura“.
Přednáška Karla Hrdličky 
konaná za laskavé podpory 

NFOH.
ŽO Liberec, Rumjancevova 1362, Liberec 1

KULTURNÍ AKCE V JIČÍNĚ 
PŘIPOMENOU 76. VÝROČÍ 
TRANSPORTŮ

O. p. s. Baševi Jičín vás srdečně zve na akce 
konající se u příležitosti 76. výročí transportu 
našich židovských spoluobčanů do vyhlazova-
cích táborů.

 Beseda s paní poslankyní ODS 
Miroslavou Němcovou.
Kultivovaná a odvážná poli-
tička je jednou z mála žen ve 

vrcholné politice. Rezervace míst na e-mailu 
basevi@seznam.cz.
Sál domu č. p. 100 (bývalá židovská škola), 
Židovská, Jičín

 Přivítáme vzácného hosta 
z Haify: potomek jičínské 
židovské rodiny Guthů pan 
Gabi Loebl. Pan Loebl mluví 

česky, přestože se již narodil v Izraeli, kam po 
válce odjela jeho matka Herta Guthová. Pro-
mluví o své rodině a hledání svých kořenů, 
které ho přivedly až k nám do Jičína.

Divadelní představení „PŘÍBĚHY PROTI 
SMUTKU: Zastavení na cestě života, tento-
krát s moudrostí zbožných chasidů“ podle 
knihy Elie Wiesela.
Hraje a zpívá ochotnický spolek VaTiMaJiVa 
z podkrkonošského regionu.
(Po představení jste zváni k zapálení svíček 
do synagogy a pod pamětní desku na budově 
nádraží ČD.)
Sál domu č.p. 100 (bývalá židovská škola), 
Židovská, Jičín

Pražská skupina REJBELE, kterou si pama-
tujeme z účinkování na loňských oslavách 
Chanuky a potom i Purimu na Pražské židov-
ské obci, představí při koncertě 14. prosince 
v pražské Večerní kavárně Souterrain v Běle-
hradské ulici své první CD, které nese název 
Z liché kapsy. Album bude možné po kon-
certě zakoupit, a tak může moderně pojatý 
židovský klezmer i balkánská divočina 
zaznít i na vašich domácích přehrávačích.

PONDĚLÍ 

17. 12. 
18.00

STŘEDA 

19. 12. 
17.00

PONDĚLÍ 

7. 1. 
17.00

ÚTERÝ 

8. 1. 
17.00

ČTVRTEK 

13. 12. 
17.30

ÚTERÝ 

18. 12. 
19.30

SOBOTA 

5. 1. 
10.30

STŘEDA 

9. 1. 
17.00

STŘEDA 

9. 1. 
18.00

NEDĚLE 

20. 1. 
17.00

KLÍČ K ŘEŠENÍ HEBREJŠTINY

žlutý banán בננה צהובה
zelená brokolice ברוקולי ירוק
červená jahoda תות אדום
zelený salát חסה ירוקה
červené rajče אגבניה אדומה
modrá švestka שזיף כחול

5. פילפל אחד
6. שני דובדבנים
7. שמונה תותים
8. שתי עגבניות

1. שלושה תפוחים
2. תפוז אחד
3. חמש בננות
4. שני גזרים
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PÍSNIČKA

Sevivón II

Chanuka už nám pomalu končí, ale přesto 
jsme se rozhodli ještě pro úplnost zařadit 
zmiňovanou „izraelskou“ verzi slavné 

dětské chanukové písničky Sevivón od 
Levina Kipnise (1890–1990). Ať už máte tedy 
doma drejdl „diasporní“ nebo „izraelský“, 

můžete si podle chuti zpívat nyní obě verze 
písničky.

Sevivóne, toč se, toč, toč,
Chanuka, to je dobrý svátek.
Chanuka, to je dobrý svátek,
Sevivóne, toč se, toč, toč.

Toč se, prosím, toč se sem a tam,
velký zázrak se tady stal.
Velký zázrak se tady stal,
toč se, prosím, toč se sem a tam.

ְסִביבֹון – סֹב סֹב סֹב,
ה הּוא ַחג טֹוב. ֲחֻנּכָ
ה הּוא ַחג טֹוב, ֲחֻנּכָ

ְסִביבֹון – סֹב סֹב סֹב.

סֹב ָנא, סֹב ּכֹה ָוֹכה,
דֹול ָהָיה ּפֹה. ֵנס ּגָ
דֹול ָהָיה ּפֹה, ֵנס ּגָ

סֹב ָנא, סֹב ּכֹה ָוֹכה.


