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ÚVODNÍK

Zdravíme s nadcházejícím jarem všechny 
čtenáře Maskilu. V Izraeli se blíží kvapem 
volby, o jejich průběhu a výsledcích přine-
seme informace v příštím čísle. V tomto 
pesachovém Maskilu vás čeká několik 
vypečených receptů, použitelných nejen na 
seder, a k nim několik podobně vypečených 
jidiš přísloví.

Byli jste někdy v Teplicích? Víte, že 
tamní synagoga bývala jednou z největších 
v Evropě? Bohužel se nedochovalo ani 
mnoho fotografií, přesto však budoucí 
mladá architektka vytvořila téměř doko-
nalou zmenšeninu čili model synagogy ve 
3D. Jak práce na tomto zajímavém projektu 
probíhají a k čemu to bude, si můžete pře-
číst v delším článku.

Na Velikonoce roku 1389, tedy před 
630 lety se na Starém Městě pražském ode-
hrál krvavý pogrom, kterému padlo za oběť 
na 3000 obyvatel ghetta. Tuto smutnou 
událost si připomeneme v článku Davida 
Krause.

Nechybí ale ani veselejší stránky jako 
třeba ta s fotografiemi z Purimu. Kolik jste 
toho vypili? Nyní nás čeká další hostina, 
a to sederová. Pozvánku na seder pořádaný 
Bejt Simcha najdete uvnitř čísla. Tak 
příjemné přípravy na Pesach, zvládnutí 
úklidu i všech dalších náležitostí – a uží-
vejte jarního slunce.

KATEŘINA MIKULCOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

RABÍNSKÉ SLOVO

Několik pesachových 
zastavení
Šabat, který je před Pesachem, letos 
13. dubna, se nazývá šabat ha-gadol. 
Tradičně o tomto šabatu mívá rabín 
v synagoze kázání, jehož tématem 
je svátek Pesach. Mnohdy káže 
o pesachových pravidlech kašrutu, která 
jsou složitější a přísnější než v ostatních 
dnech roku.

Počátkem 70. let 18. století byl Zvi Hirschel 
Levin zvaný Berliner (1721–1800) rabínem 
v Mannheimu. Tehdy tam již žilo mnoho 
„moderních“ a k asimilaci tíhnoucích Židů, 
kteří nebrali halachu ani košer stravu příliš 
vážně. O šabatu ha-gadol rabi Levin kázal, 
neboť je zvykem, že o tomto šabatu má 
v synagoze rabín tradiční kázání na pesa-
chové téma. Když skončil své kázání, ještě 
bouchl do stolu a všem oznámil: „Promiňte, 
vážení pánové! Jednu věc jsem vám ještě 
zapoměl sdělit. Jistě víte, že knackwurst 
(špekáček, talián) je chamec gamur!“

O jednom šabatu ha-gadol neměl rabi Zvi 
Hirschel Levin v mannheimské synagoze 
tradiční kázání. Představení obce se jej 
ptali, proč zrušil tento zvyk, který je ve 
všech židovských obcích. On jim odvětil: 
„Naši učitelé říkali – Ptáme se a objasňujeme 
pesachová pravidla před Pesachem שואלין 
 Pesachim) ודורשין בהלכות הפסח לפני הפסח
6a). Proč učenci použili dvě slova ptáme se 
a objasňujeme? Záměr byl tento: V místech, 
kde souvěrci přicházejí k rabínovi a ptají se 
jej na halachické problémy a na problémy 
kašrutu a rabín jim je vysvětluje a objasňuje, 
tam má rabín povinnost o šabat ha-gadol 
kázat o pesachových pravidlech. Avšak zde, 
v Mannheimu, není nikoho, kdo by se ptal 
 Nikdo se nepřijde rabína zeptat na .שואלין –
nějaký problém, neboť zde mají všichni na 
vše lepší odpověd a nepotřebují rabínovy 
rady. V takovém městě je rabín osvobozen 
od povinnosti kázat (tedy objasňovat) – 
.דורשין

Rabín Samuel Mohilever (1824–1898) se 
staral o to, aby židovští vojáci měli v armádě 
košer stravu a o šabatech a svátcích dostali 
slavnostní večeři a oběd. Jednou před Pesa-
chem k němu přišel předseda obce a stěžoval 
si na neúrodný rok. Vyjevil mu své obavy, že 
letos na Pesach nebude obec schopna zajistit 
pro všechny židovské vojáky dostatek jídla 
košer le-pesach jako obvykle. Rabín se zamy-
slel a řekl, že bude muset svolat dajany a výji-
mečně tohoto roku povolit jíst o Pesachu 
luštěniny – קטניות (hrách, fazole, čočka…). 
Předseda obce zvolal: „Rebe, buďte požehnán! 
Celou dobu jsem měl obavy, jak vystačíme 
s košer jídlem na Pesach pro všechny vojáky. 
Teď, když jste však povolil luštěniny, tak to 
nebude problém!“ Rabín Mohilever prudce 

vstal zpoza stolu a hlasitě zvolal: „Bůh chraň! 
Nemyslel jsem povolit luštěniny vojákům, 
ale my budeme jíst luštěniny – já, vy, všichni 
významní hodnostáři a členové pospolitosti. 
Vojákům musíme zajistit nejlepší košer pesa-
chové jídlo, tak jako v minulých letech.“

Sederová večeře a čtyři poháry
Seder obyčejně zahajuje otec rodiny 
kidušem – požehnáním svátku nad prvním 
pohárem vína. Poté, co všichni snědli karpas 
a otec rodiny rozlomil prostřední maces, 
jehož půlku schoval na afíkoman, sejme ze 
sederové mísy vejce symbolizující sváteční 
oběť (קרבן חגיגה) a kost s masem symboli-
zující pesachovou oběť (קרבן פסח), načež 
odkryje macesy a pozdvihne sederovou mísu 
a pronáší: ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא… – To je chléb bídy…

Proč ten, kdo vede slavnostní večer, 
pozdvihuje sederovou mísu? Tento obyčej lze 
vysvětlit s odkazem na Žalm 113‚7: Nuzného 
pozvedá z prachu. Tomu se podobali synové 
Izraele, kteří byli v Egyptě zašlapáni do 
prachu. Proto též pronášíme ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא, 
což poukazuje na bídu našeho lidu v Egyptě. 
Nakonec nás Hospodin pozdvihl z prachu 
země, a proto pozdvihujeme sederovou mísu, 
na níž je též maror (hořká zelenina), která 
připomíná, že nám Egypťané ztrpčovali život 
otrockými pracemi. Nejenže nás Všemo-
houcí pozdvihl, ale též naše předky a spolu 
s nimi vlastně i nás, vyvedl z Egypta, z domu 
otroctví.

Během sederové večeře pijeme čtyři 
poháry vína na památku čtyř slov, kterými 
Hospodin slíbil osvobodit svůj vyvolený 
lid z otroctví: ְוהֹוֵצאִתי – vyvedu, י ְלּתִ  – ְוִהּצַ
vysvobodím, י י ,vykoupím – ְוָגַאְלּתִ  ְוָלַקְחּתִ
 a vezmu si vás… (Ex 6, 6–7). Tato čtyři – ֶאְתֶכם
slova nazýváme čtyři jazyky vykoupení – ארבע 
 V následujícím verši najdeme .לשונות גאולה
ještě jeden výrok ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם – dovedu vás. 
Proto mezi učenci vznikl spor, zda se mají pít 
čtyři nebo pět pohárů vína. Nakonec nikdo 
z nich spor nerozhodl, ale učenci se shodli, 
že až přijde prorok Elijáš, tak ten nám poví, 
zda se mají pít čtyři nebo pět pohárů. Proto 
máme na sederovém stole také pátý pohár 
zvaný Elijášův – כוס של אליהו.

Jiné vysvětlení pátého poháru je, že je 
to podobně, jako když při obřízce připravu-
jeme křeslo pro Elijáše – כסא של אליהו, aby 
prorok Elijáš byl svědkem obřízky, neboť 
tak dosvědčí, že Židé dodržují micvu brit 
mila, byť stojí psáno „Synové Izraele opustili 
tvou smlouvu“ (1. Královská 19, 10). V Tóře 
je uvedena micva přinášet pesachovou 
oběť – קרבן פסח. V této souvislosti se píše: 
„Žádný neobřezaný z ní nesmí jíst“ (Exodus 
12, 48). Proto, když celá rodina sedí pospolu 
u sederové tabule, přichází prorok Elijáš, aby 

JOM HA-ŠOA 2. KVĚTNA
Již tradiční akce k uctění památky obětí 
holokaustu – Veřejné čtení jmen obětí – se 
koná 2. května od 14.00 hodin v 21 městech 
České republiky (Brno, Havlíčkův Brod, 
Horažďovice, Karlovy Vary, Klatovy, Kolín, 
Kosova Hora, Kutná Hora, Liberec, Lipník nad 
Bečvou, Mělník, Mikulov, Nýrsko, Olomouc, 
Plzeň, Praha, Prostějov, Sušice, Teplice, Ústí 
nad Labem, Ústí nad Orlicí).

Akce se koná pod záštitou velvyslance státu 
Izrael v České republice J. E. Daniela Merona.

Detailní informace naleznete na webových  
stránkách Institutu Terezínské Iniciativy 
www.terezinstudies.cz
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byl svědkem, že všichni přítomní jsou syny 
smlouvy –בני ברית.

Rabín Ješaja Horowitz (asi 1565–1630) 
ve svém díle שני לוחות הברית uvádí, že čtyři 
poháry vína jsou vzpomínkou na čtyři 
pramatky. První pohár, nad nímž pronášíme 
kiduš, je na památku Sáry, která konvertovala 
ženy. Druhý pohár, nad nímž vyprávíme 
přiběh Lábana a Jákoba, je na památku 
Rivky, která sice pocházela z rodiny modlo-
služebníků, ale nakonec se stala pramatkou 
židovského národa. Třetí pohár, nad kterým 
pronášíme modlitbu po jídle, je na památku 
Ráchel, jejíž syn Josef se stal živitelem celého 
Egypta. Čtrvrtý pohár, nad nímž pronášíme 
děkovnou modlitbu Halel, je na památku Ley. 
Pramatka Lea byla první, která děkovala Hos-
podinu, když porodila Jehudu (Brachot 7b) 
a řekla: „Zase mohu vzdávat chválu Hospo-
dinu.“ (Genesis 29‚35)

Svátek svobody
Admor ze Sochaczewa, rabi Abraham 
Bornstein (1838–1910), nedovolil žádnému 
ze svých chasidů, aby společně s ním u něj 
doma slavil seder. Když se ho jeden z chasidů 
ptal, proč nikdo z nich nemůže být hostem 
na jeho sederu, tak mu rabi Abraham odvětil: 
„Během sederu se každý Žid musí cítit 
svobodný –.בן חורין Avšak chasid, který se 
nachází v přítomnosti svého učitele, ten 
nikdy nemůže mít pocit úplné svobody.

V hagadě stojí: ַוּיֹוִצֵאנּו ְיָי ִמִמְצַרִים... ְולֹא ַעל 
ְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו רּוְך הּוא ִבּ דֹוׁש ָבּ א ַהָקּ ִליַח, ֶאָלּ ְיֵדי ָשׁ

A Hospodin nás vyvedl z Egypta… ne rukou 
posla, ale On, Svatý, budiž požehnán, ve své 
slávě a sám.

Proč v celé pesachové hagadě není uve-
deno Mojžíšovo jméno? Východ z Egypta – 
 byl tak důležitou a rozhodující יציאת מצרים
událostí v dějinách našeho národa, že vše, co 
následovalo – například darování Tóry nebo 

vstup do země Izraele – by se bez východu 
z Egypta nemohlo uskutečnit. Proto také 
první přikázání Desatera zní: Já jsem Hospo-
din, tvůj Bůh, který tě vyvedl z egyptské země, 
z domu otroctví.

Tak obrovský úkol, jakým bylo vyvést 
syny Izraele z Egypta, toho se nemohl zhostit 
žádný člověk, dokonce ani nebeský anděl. 
Jak uvádí italský rabín Izajáš di Trani (asi 
1180–1250) Mojžíš byl pouhým poslem, který 
měl jednat s faraonem, ale kdyby Hospodin 
neuvedl na Egypt rány a nerozdělil Rákosové 
moře, nebylo by v jeho moci vyvést syny 
Izraele z Egypta. Mojžíš byl pouze nástrojem 
v rukou Božích.

První odstavec vlastního čtení pesachové 
hagady (Magid) končí slovy

א ַעְבֵדי, ָתּ ַאְרָעא ְדִיְשָׂרֵאל. ָהַשׁ ָאה ְבּ ָנה ַהָבּ  …ְלָשׁ
ֵני חֹוִרין. ָאה ְבּ ָנה ַהָבּ  příští rok v zemi… – ְלָשׁ
Izraele. Tento rok otroci, příštího roku svo-
bodní lidé.

Celá hagada končí také slovy ָאה ָנה ַהָבּ  ְלָשׁ
ָלִים ירּוָשׁ .Příštího roku v Jeruzalémě – ִבּ

Počátek i konec pesachové hagady tak 
vyjadřuje téměř dvoutisíciletou touhu židov-
ského národa po návratu do staronové vlasti, 
do země Izrael. Nejen hagada však vyslovuje 
tuto touhu po návratu, ale také všechny naše 
modlitby a prosby. Pro masy Židů to bylo po 
staletí těžko splnitelné zbožné přání. Splnit 
micvu osídlení země Izraele – ישוב הארץ se 
v minulosti podařilo jen malé části souvěrců.

To, co po staletí bylo téměř neuskutečni-
telným snem, je dnes realitou – díky Bohu. 
Mnozí Židé ze všech koutů světa se vracejí 
do země Izraele, naplňují tak odvěkou touhu 
svých předků a plní micvu ישוב הארץ.

Všem čtenářům a příznivcům Maskilu 
přeji חג הפסח כשר ושמח.

RABÍN DANIEL MAYER

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.

   

Duben – květen 2019
Náboženské akce – bohoslužby:

Kabalat Šabat
každý pátek od 18.30

Oslavy svátků, kulturní 
a společenské akce:

Pesachový workshop pro děti
V neděli 14. dubna od 16.00 v Bejt 
Simcha (Maiselova 4, Praha 1)
Prosíme, nahlaste svou účast telefo-
nicky nebo emailem.

Pesach
Pesachový seder proběhne v pátek 
19. dubna od 18.30 v DSP Hagibor.
V případě zájmu si prosím rezervujte 
místo telefonicky nebo emailem.

Vzdělávací akce – kurzy:

Ivrit – hodiny hebrejštiny pro začá-
tečníky 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

PROGRAM BEJT SIMCHA
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NEKROLOG

Zemřel Ivo Schwarz,
bývalý český velvyslanec v Izraeli

Ivo Schwarz se narodil roku 1964 a navštěvo-
val Vysokou školu strojní a elektrotechnic-
kou v Plzni. Po jejím absolvování pracoval 
krátce jako ekonom Kovohutí Rokycany 
a brzy po Sametové revoluci nastoupil do 
služeb policie. Působil u cizinecké a pohra-
niční policie, stal se policejním důstojníkem 
a vystudoval obor Bezpečnostní služby na 
Policejní akademii v Praze.

Schwarz dlouhodobě působil v civilní 
rozvědce ČR (Úřad pro zahraniční styky 

a informace – ÚZSI), kam nastoupil roku 1999 
a mimo jiné zde zastával post ředitele odboru 
zahraničních styků nebo bezpečnostního 
ředitele. Roku 2007 se stal šéfem ÚZSI 
a o šest let později ho prezident republiky 
jmenoval brigádním generálem. V čele ÚZSI 
působil Schwarz až do roku 2014, kdy odešel 
na Ministerstvo zahraničních věcí ČR a od 
října 2014 do října 2018 byl velvyslancem 
České republiky v Izraeli.

Podle slov jeho přátel a kolegů Schwarz 
svou práci v rozvědce a později v diplomacii 
chápal jako službu a vždy ji vykonával profe-
sionálně, čestně a s nasazením. Nepolevoval 
ani v posledních letech, kdy statečně bojoval 
s těžkou nemocí, které nakonec v pondělí 
1. dubna podlehl.

Poslední rozloučení s Ivo Schwarzem 
se konalo v Plzni v pátek 5. dubna. Kromě 
rodiny, přátel a blízkých spolupracovníků 
a kolegů Ivo Schwarze se pohřbu zúčastnila 
rovněž řada osobností české politiky a diplo-
macie, ale také například předseda Federace 
židovských obcí v ČR. Upřímnou soustrast 
vyjádřil rovněž Stát Izrael prostřednictvím 
svého zastupitelského úřadu v Praze.

Odešla nejen významná osobnost zpra-
vodajské služby, diplomacie a česko-izrael-
ských vztahů, ale především dobrý člověk, 
manžel, tatínek dvou dětí a přítel mnoha lidí, 
kterým bude chybět.

Nechť je jeho duše spjata do svazku 
živých.

REDAKCE

ŽIDOVSKÁ OBEC  
V PRAZE VYPISUJE 

VÝBĚROVÉ 
ŘÍZENÍ NA POZICI 
ŘEDITEL/KA 
DOMOVA SOCIÁLNÍ 
PÉČE HAGIBOR  
(DSPH)
POŽADAVKY:

•  vysokoškolské vzdělání v magisterském 
programu, sociální nebo zdravotnická oblast 
výhodou

•  odpovídající pracovní zkušenosti, z toho alespoň 
5 let na manažerské pozici podmínkou

•  praxe v sociální oblasti (ve veřejné správě nebo 
při poskytování sociálních služeb) či zdravotní 
oblasti výhodou

•  znalost problematiky poskytování sociálních 
služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.

•  dobrá znalost pracovně – právních předpisů
•  velmi dobré komunikační, prezentační, organi-

zační a řídící dovednosti
•  strategické myšlení a flexibilita
•  vysoká zodpovědnost a důslednost při vykoná-

vání práce
• odolnost vůči stresu, vysoké pracovní nasazení
•  pozitivní vztah k judaismu a povědomí o holo-

caust trauma
• kladný vztah k seniorům
• pokročilá znalost práce na PC
• aktivní znalost anglického jazyka

PŘIHLÁŠKA UCHAZEČE MUSÍ OBSAHOVAT 
TYTO NÁLEŽITOSTI:

•  jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, 
státní příslušnost, místo trvalého pobytu, 
kontaktní adresu a telefon, e-mail a vlastnoruční 
podpis

• kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
•  strukturovaný profesní životopis s údaji o dosa-

vadních zaměstnáních a praxi (zejména mana-
žerské), odborných znalostech a dovednostech

•  výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 
3 měsíce

•  lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání 
příslušného pracovního místa ne starší 2 měsíců

• motivační dopis
•  koncepce rozvoje DSPH zaměřená na poskyto-

vané služby, hospodaření a další rozvoj zařízení 
v rozsahu max. 4 stran A4 strojopisu

• poskytnutí referencí
•  podepsaný souhlas se zpracováním osobních 

údajů
• aktuální fotografii

Přihlášku, která nebude obsahovat všechny výše 
uvedené povinné náležitosti, má zadavatel právo 
vyřadit z procesu výběrového řízení.

Přihlášku je nutné doručit nejpozději do 31. 5. 2019 
do 14 hodin, pod názvem VŘ – DSPH, na adresu: 
Židovská obec v Praze, Maiselova 18, 110 00 
Praha 1.
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Purim s ČUŽM
Jako každý rok, tak i letos Česká unie židov-
ské mládeže uspořádala purimovou oslavu. 
Tento rok jsme zkusili spolupráci s Moishe 
Housem, ale i se Slovenskou unií židovské 
mládeže. Vyzkoušeli jsme nové místo – WAID 
u náměstí I. P. Pavlova v Praze – a téma bylo 
Svět. Na začátku se sešla členská rada ČUŽM 
a schválili jsme nové stanovy! Pár inspira-
tivních slov o Purimu nám přišel říct Aleš 
Weiss. Byly jsme rádi, že nám mohla zahrát 
kapela Drina z řad studentů Lauderových 
škol a DJs Z-Funk. A samozřejmě nechybělo 
jídlo a pití. Dokonce naše předsedkyně Klára 
Veselá oslavila narozeniny. Podle ohlasů se 
párty povedla. Ti nejvytrvalejší odcházeli 

až v pět ráno. Děkujeme všem, kteří se 
spolupodíleli na tomto večeru. A gratulujeme 
vítězům soutěže o nejlepší masku.

A jak všichni víme, bude následovat 
Pesach. I letos ČUŽM pořádá pesachový 
seder, opět v Libeňské synagoze, konkrétně 
20. dubna. Více informací přes email, nebo se 
můžete obrátit přímo na nás.

VAŠE ČUŽM 
Foto: Elisa Speváková

MLÁDEŽ

Jakou ČUŽM chceme?
Funkční a vzkvétající mládežnická 
organizace je jednou z důležitých, byť 
často opomíjených součástí židovské 
komunity. Měla by sdružovat mladé 
židy, poskytnout prostor na vzdělávání 
a zábavu, sloužit jako otevřená 
platforma… Ale co od ní vlastně přesně 
chceme?

Jako Rada České unie židovské mládeže jsme 
se rozhodli, že na to zeptáme. Dotazník bylo 
možné vyplnit během února 2019, byl sdílen 
primárně přes Facebook a e-mail. Celkem 
jsme dostali 95 odpovědí, z toho 67 pochá-
zelo z naší cílové věkové skupiny 15–35 let. 
Nejvíce lidí pochází z Prahy a jejího blízkého 
okolí (50 + 6), jedním z našich cílů je však roz-
šířit naši působnost i mimo Prahu. V rámci 
naší cílové skupiny byl počet v pětiletých 
věkových kategoriích poměrně vyrovnaný, 
mladších ročníků bylo dokonce o trochu 
víc – to je dobrá zpráva, protože máme kam 
růst. Posledním zjišťovaným demografickým 
ukazatelem bylo pohlaví. Počet mužů a žen je 
přibližně stejný, žen je o něco vice. V možnos-
tech dotazníku bylo i „identifikuju se jinak“, 
nikdo však tuto možnost nevyužil.

Počet členů unie je v současné době malý, 
tři čtvrtiny respondentů členy nebyly. Akce 
nebyly v poslední době příliš navštěvované. 
Nejzásadnějším důvodem pro nečlenství je 

nedostatečná informovanost – mnoho lidí 
neví, že je možné členem být a co jim to může 
přinést, případně mají pocit, že jim to nic 
nepřináší.

ČUŽM je dlouhodobě proslulá oslavami 
svátků. Tento druh akce je take vítězem 
v hlasování. Kromě slavení se ale chceme 
i vzdělávat. Budeme pořádat vice přednášek 
a diskusí než v minulosti, upozorňujeme 
také na ty, které přímo nepořádáme, ale 
mohly by být pro naše členy zajímavé. 
Návštěvy kulturních akcí a bohoslužeb příliš 
atraktivními typy akcí nejsou.

Mezi misty k pořádání akcí se objevily 
hlavně naše předložené návrhy (kavárna, 
ŽOP, MH), z nichž stereotypně vede kavárna, 
obzvláště v kategorii 15–20 let, kde získala 
vice než dvakrát tolik hlasů co ŽOP. Místo 
pořádání se samozřejmě odvíjí od typu 
akce. Zaznamenali jsme návrhy na akce ať 
už mimo Prahu, nebo nevázané na město 
(pobyty, semináře). Jsme těmto možnostem 
vice než otevřeni a vítáme je. Na podzim 
nás čeká seminář, chceme podporovat akce 
v jiných městech ČR.

Dalším aspektem akce je jazyk, ve kterém 
je pořádána. V poslední době se mnoho akcí 
pořádá v angličtině, ať už kvůli účastníkům 

nebo hostům, kteří se nedomluví česky. Vět-
šina respondentů to nepovažuje za klíčovou 
otázku, pokud ale nějaké stanovisko k jazyku 
zaujali, bylo jich 90 procent pro češtinu.

Kromě praktických záležitostí jsme se 
zeptali i na to, čím má vlastně ČUŽM být. 
Překvapivé může být, že od ní respondenti 
chtějí hlavně vzdělávání (a to jak v cílové 
věkové skupině, tak obecně), oslavy svátků, 
ač nejpopulárnější akce, stojí až na třetím 
místě. ČUŽM by se měla angažovat v aktivi-
tách směřujících ven mimo ni samotnou – 
ať už jde o pomoc s údržbou památek, stavění 
se proti antisemitismu a rasismu či snahu 
informovat o židovství široké skupiny lidí.

Rada ČUŽM s výsledky intenzivně pra-
cuje. Některé oblasti (například vzdělávání) 
jsme si vytyčili jako prioritu již před dotaz-
níkem a jsme rádi, že to bylo ve shodě s obec-
ným názorem, některé výsledky nás mírně 
překvapily a zahrnujeme je do plánování. 
Všem respondentům moc děkujeme za jejich 
čas i projevený názor.

ZA RADU ČUŽM HANA ŠIKOVÁ
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Co se zbylými macesy?

Macesy se o Pesachu stávají potravinou 
číslo jedna. Kromě toho, že je během osmi 
dní svátku Pesach přikázáno jíst nekvašený 
chléb, je zároveň zakázáno jíst jakékoliv 
jiné pečivo (respektive vše, co je chamec). 
Pokud tedy také patříte mezi ty, komu se 
v domácnosti během svátku nahromadí 
zbytky macesů, případně už nemůžete jejich 
jednotvárnou chuť po týdnu ani cítit, pak 
zbystřete. Existuje totiž mnoho zajímavých 
a snadných tipů, co můžete podniknout se 
suchými macesy a jak jejich mdlou chuť 
obměnit.

Následující návody nejsou doslova 
recepty, ale spíš tipy pro vaši inspiraci. Jejich 
suroviny můžete podle své chuti obměňovat 

a třeba přijdete na svůj vlastní výborný 
způsob, jak sníst o letošním Pesachu s chutí 
všechny macesy.

Pesachové nachos
Rozlámejte macesy na malé kousky a rozpro-
střete je na plech. Pokapejte olivovým olejem 
a osolte po obou stranách. Pečte přibližně 
15 minut při 170 °C. Poté nachos posypte 
směsí sýrů (které jsou košer se můžete dočíst 
v Maskilu 10/5778) případně můžete přidat 
i jiné dobroty – fantazii se meze nekladou – 
a vše zapečte při 200 °C dalších 7 minut. 
Macesy by měly zhnědnout – ale pozor, ať je 
nepřipálíte!

„Maca-Pizza“
Z macesů si uděláte také jednoduchou pizzu! 
Rajský protlak smíchejte s majoránkou, 
česnekem a špetkou soli (množství a poměr 
záleží na vaší chuti a na počtu použitých 
macesů), nebo si kupte hotovou ochucenou 
rajčatovou směs. Maces potřete olivovým 
olejem a připravenou rajčatovou omáčkou. 
Posypte strouhaným sýrem a přidejte olivy 
nebo cokoliv jiného, co máte rádi na pizzu, 
a zapečte v troubě předehřáté na 170 °C. Po 
10–15 minutách je vaše maca-pizza hotová!

Brei
Oblíbené je i „macesové brei“. Čtyři macesy 
nalámejte na malé kousky a nasypte do 
mísy. Macesovou drť přelijte sklenicí teplé 
vody a nechte namáčet přibližně 8 minut. 
Přidejte tři ušlehaná vejce a špetku soli a pro-
míchejte. Směs vlijte na pánev a osmahněte 
z obou stran – trvá to přibližně 3–4 minuty. 
Hotové brei můžete jíst jak naslano, tak 
nasladko například s džemem, nebo jen 
posypané cukrem a skořicí.

Granola
Pro ty náročnější je zde macesová granola. 
Rozlámejte tři macesy a důkladně je pro-
míchejte v míse s půl šálkem nasekaných 
oříšků, čtvrt šálkem slunečnicového oleje, 
dvěma lžícemi třtinového cukru, dvěma 
lžícemi medu a špetkou soli. Směs rozpro-
střete na plech (vyložený papírem na pečení), 
zapékejte zhruba 30 minut při 140 °C a během 
pečení směs několikrát promíchejte. Po 
vychladnutí smíchejte s polovinou šálku 
rozinek nebo jiného sušeného ovoce.

RÁCHEL POLOHOVÁ

RECEPTY

Jablečný koláč z macesové mouky
Pokud jsme vyklidili své spíže od chamecu 
a nechceme péct žádné kynuté buchty, přijde 
každý dobrý recept na macesový moučník 
košer le-pesach vhod. Redakce Maskilu se 
rozhodla s vámi o jeden takový podělit. 
Koláč z jablek a macesové mouky není vůbec 
suchý, jak by se mohlo zdát, a k dobrému 
šálku čaje je skutečně vynikající! Navíc je 
poměrně jednoduchý a jeho příprava netrvá 
dlouho. Nechte si chutnat! 😉

Co budete potřebovat?

Těsto:
2 vejce,
1 šálek oleje
1 šálek třtinového (hnědého) cukru

1‚5 šálku macesové mouky (případně roze-
mletých macesů)
0‚5 šálku bramborového škrobu
1 čajová lžička skořice

Náplň:
cca 8 oloupaných jablek
0‚5 šálku hnědého cukru (množství cukru 
můžeme upravit podle kyselosti/sladkosti 
jablek)
1 čajová lžička skořice
0‚5 lžičky mletého muškátového oříšku

Postup
Vejce ušleháme s olejem a cukrem. Přimí-
cháme škrob, macesovou mouku a skořici 
a vytvoříme trochu lepivé těsto.

Jablka (oloupaná a zbavená jádřinců) 
nakrájíme na tenké plátky a smícháme s cuk-
rem, skořicí a muškátovým oříškem.

Formu s vyššími okraji (rozměr cca 
20 × 30 cm) vymažeme olejem a dáme do ní 
polovinu těsta. Rozprostřeme na ně jableč-
nou náplň a překryjeme vrstvou zbylého 
těsta. Celý koláč pak můžeme posypat ještě 
trochou třtinového cukru, který při pečení 
vytvoří sladkou krustičku.

Pečeme v předehřáté troubě při 175 °C 
přibližně 45 minut.
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KULTURA V ZAHRANIČÍ

Pozvánka do Vídeňského  
židovského muzea
Oči Brazílie – tak se jmenuje 
Výstava fotografa Kurta 
Klagsbrunna (1918–2005).

Klagsbrunn je vídeňský rodák, jeho rodina 
vlastnila dobře prosperující obchod s uhlím 
a otec byl významným fotbalovým funk-
cionářem. Fotograf se chtěl původně stát 
lékařem, ale kvůli emigraci si musel vybu-
dovat novou existenci. Rodina Klagsbrunno-
vých se po útěku z Evropy usadila v Brazílii 
a Kurt začal jako autodidakt, fotografoval 
portréty známých osobnosti, jako byl Orson 
Welles či Evita Peron. Zajímavé jsou ale 
i dokumentární fotografie svatební kytice, 
kterou v zachyceném momentu odhazují 
novomanželé, anebo čistič bot na frekven-
tované ulici. Kurt miloval fotografování 
od mládí a dnes je ho možné považovat za 
průkopníka společenské fotografie a svědka 
casu. Kromě módních fotografií a záběrů 
z průmyslových objektů zachytil Klagsbrunn 
celkový vývoj Brazílie a jeho nové hlavní 

město Brasilia. Zemřel v roce 2005 v Rio de 
Janeiru.

Synovec Victor Klagsbrunn spravoval 
dědictví s více než 250 tisíci negativy. Na 
výstavě, která potrvá do 19. května 2019, 
je jen malý výběr z díla fotografa Kurta 

Klagsbrunna, jejž synovec v roce 2017 daroval 
Vídeňskému židovskému muzeu.

JANA TCHABANA-LÖWBEER, VÍDEŇ

Kurt Klagsbrunn, Elegantes no Jóquei olhando 
para cima. Courtesy of MAR

Kurt Klagsbrunn, Engraxate na Cinelândia, ao 
fundo o Palácio Monroe, Rio de Janeiro, 1940s. 
Courtesy of MAR
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HISTORIE

Všechna ta protivenství, 
jež nás potkala roku 1389
Letos o Pesachu si – jako 
každý rok – připomínáme 
nejen vyvedení židovského 
národa z egyptského otroctví. 
Zároveň s tím, zejména 
v rámci pražské obce a její 
specifické liturgie, i jedno 
o mnoho smutnější, přesto 
však zásadní výročí. Letos 
tomu totiž bude přesně celých 
630 let od nejničivějšího 
a nejbrutálnějšího pogromu, 
který kdy – vyjma období 
holokaustu – zasáhl 
pražskou židovskou obec. Při 
doslova genocidním řádění 
zfanatizované pražské lůzy 
tehdy v poslední den svátku 
Pesach židovského roku 
5149 bylo zavražděno na 
3000 obyvatel pražského 
Židovského města, které 
bylo posléze celé vyrabováno 
a vypáleno.

David Gans ve své kronice Cemach David 
k tomu poměrně lakonicky uvádí: „V městě 
Praze se shromáždili lidé bohaprázdní v den 
Isru chag o Pesachu roku 5149, i napadli lid 
Hospodinův meči a sekerami jako dřevorubci, 
vraždili je na ulicích, pálili jejich domy, i mrtvé 
vytáhli z hrobů. Viz selichu, kterou složil náš 
učitel rabi Avigdor Kara a která začíná slovy 
Všechna ta neštěstí pod číslem 164 liturgic-
kého pořadu svaté obce pražské.“

Protože k této strašlivé události došlo 
v neděli 18. dubna 1389 na křesťanský svátek 
Boží hod velikonoční, který kolidoval s Pesa-
chem, vžil se pro tuto tragédii (která je nedíl-
nou součástí naší obce, stejně jako například 
osud terezínského rodinného tábora) název 
Velikonoční nebo častěji Pražský pesachový 
pogrom. Rozbuškou k tragédii byla jedna 
konkrétní, zdánlivě nepříliš závažná událost 
v pražském Židovském městě. Jak Gans 
zmiňuje, snad přímým, spíše však nepřímým 
(zřejmě byl v té době mimo Prahu) přeživším 
pogromu byl rabín Avigdor ben Jicchak Kara. 
O této strašlivé události zanechal Kara syrově 
autentické svědectví: selichu (žalozpěv) 
nazvanou את כל התלאה אשר מצאתנו Et kol 
ha tela’a ašer mecatnu, neboli Všechna ta 
protivenství, jež nás postihla. Žalozpěv se stal 
pevnou součástí staropražské synagogální 
liturgie a na paměť této strašlivé události se 
dodnes čte v pražských synagogách vždy na 
mincha o Jom kipur.

Co se tedy vlastně přihodilo?
Hranice ghetta byla značně nepravidelná, 
tvořená různými zdmi, zídkami, dvorky 
a průchody, ze tří stran obklopená (křes-
ťanským) Starým Městem, jehož obyvatelé 

si často zkracovali cestu přes „židy“, jak se 
tehdy Židovskému městu říkalo. Cestu si 
takto zkracovali jak jednotlivci, tak i napří-
klad církevní procesí. K tomu došlo právě 
také v onen inkriminovaný den, kdy z jedné 
části Starého Města do druhé spěchal přes 
židovské ghetto křesťanský duchovní, aby 
dal poslední pomazání umírajícímu křesťa-
novi.

Přesný popis událostí se nedochoval, 
ale stačí si uvědomit, že kněz k zaopatření 
umírajícího zcela jistě s sebou – coby „tělo 
Kristovo“ – nesl i hostii. Z židovského 
pohledu tedy chamec non plus ultra, a to 
ještě navíc během svátku a přímo uprostřed 
Židovského města. Ač to zřejmě kněz tak 
nemyslel, na místní to bohužel mělo zcela 
opačný efekt. Považovali to za čirou provo-
kaci. S odstupem šesti století nejsme s to 
již dnes říci, kdo potyčku vyvolal, ale z výše 
popsaných okolností se zdá nejpravděpo-
dobnější, že právě domácí. Létaly údajně 
kameny, pěsti i kopance, během čehož byla 
údajně zasažena i hostie. Čímž – z křes-
ťanského pohledu – měla být znesvěcena. 
To se nakonec ukázalo jako kámen úrazu 
(celkem doslova) a záminka a rozbuška k celé 
tragédii, jež svou hrůzností přesahovala do 
evropského kontextu a je aktuální dodnes.

Otřesený kněz pak z „židů“ doběhl na 
Staroměstské náměstí, kde celou věc za znač-
ného zájmu „čumilů“ oznámil na radnici. 
Drábové posléze zatkli několik skutečných 
či domnělých židovských pachatelů. Tím by 
zřejmě za normálních okolností bývala byla 
celá záležitost skončena, jenže byly Veliko-
noce, nejdůležitější křesťanské svátky, kdy 
mezi křesťany panoval každoroční vypjatý 
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folklorní protižidovský sentiment, a to 
kvůli teologickému výkladu svátku, že „Židé 
zabili Ježíše Krista“. Tyto negativní emoce 
se nezřídka přetavily do zcela konkrétních 
násilností na Židech, kdy zejména lůza často 
brala „spravedlnost do vlastních rukou“.

Zpráva o incidentu se rychle rozkřikla 
po celé Praze a někteří kazatelé v pražských 
kostelech si jí tendenčně přibarvili jakožto ze 
strany Židů „záměrné ponížení těla Kristova“, 
čímž někteří umně podepírali svá „sváteční“ 
kázání, již zcela otevřeně protižidovská. To 
vyvolalo vlnu „spravedlivého“ hněvu mnoha 
Pražanů a během několika hodin se na 
Staroměstském náměstí shromáždil několi-
katisícový rozzuřený dav připravený se mstít 
za domnělou urážku.

Ačkoliv se staroměstští konšelé snažili 
svoláním „krizového štábu“ na Staroměst-
skou radnici násilí zabránit, dav to pochopil 
zcela opačně, jako posvěcení k útoku. 
Navečer, ozbrojen pochodněmi, palicemi, 
sekerami, holemi, vidlemi, meči a noži, vtrhl 
do Židovského města, jehož početně daleko 
slabší obránci nebyli s to zfanatizovaný dav 
zadržet mimo brány ghetta.

Nastal skutečný masakr. Jako smyslů 
zbavení útočníci lynčovali, vraždili, znásilňo-
vali, ničili, kradli, loupili, rabovali, vypalovali 
a dokonce i vytahovali mrtvé z hrobů. 
Znesvěceny byly obě synagogy, svitky Tóry 
podupány, roztrhány a spáleny na hranicích, 
společně s obětmi i těmi, jež vraždění jako 
zázrakem unikli – i ti byli často vytaženi ze 
svých úkrytů a upalováni zaživa.

Z Karova svědectví vyplývá, že útočníci 
se také snažili Židy násilně pokřtít, a ti, aby 
se tomu vyhnuli, raději pro Kiduš 
Ha-Šem po vzoru obránců Masady 
volili dobrovolnou smrt – ať již 
z rukou pronásledovatelů, tak i často 
z rukou svých blízkých či svou 
vlastní. Pogrom trval až do ranních 
hodin druhého dne, křesťanského 
Velikonočního pondělí. Následně 
byla celá čtvrť vyrabována a nakonec 
zapálena. Zemřelo devět z každých 
deseti lidí, a to bez rozdílu věku, 
pohlaví i bohatství či společenského 
postavení.

Pražská židovská obec byla v pod-
statě během čtyřiadvaceti hodin 
celá vyvražděna: V jedno tratoliště 
všechna krev se slila oné doby jarní, 
osmého dne svátku našeho Vykou-
pení. Tak jako ty nekysané chleby byli 
jsme páleni a jako beránek obětní (…) 
svou krví zem zúrodnili. Mnoho bylo 
ubitých, nelze jich vyjmenovat; mlá-
denců a panen, starců i nemluvňat. 
Synkové izraelští, útlí a nevinní, šíji 
nastavili trýzni a mučení. A když je 
přemlouvali k svému učení, odhod-
laně děli: „Dokonejte dílo ničení!“ 
Tak zmírali, Bože, tví sluhové věrní! 
Zajedno srdcem jsou prostí i vzdělaní; 

pro slávu Nebes osudu odevzdáni. Synové 
svými otci byli obětováni, co oběť prvotin, 
hošíci milovaní.

Avigdor ben Jicchak Kara
Rabín, komentátor, kabalista a pajtan 
Avigdor Kara žil asi 1350 až 1439. Byl jednou 
z předních duchovních osobností vrcholně 
středověké Prahy a jedním z nemnoha 
přeživších pogrom. O jeho životě je známo 
poměrně málo údajů a většina pochází 
z jeho děl či z jeho náhrobního kamene na 
Starém židovském hřbitově – jde o nejstarší 
tam dochovaný. Narodil se v Řezně a již od 
mládí zřejmě hojně cestoval do Prahy, kde je 
pak k roku 1413 doložen jako člen místního 
bejt dinu, nicméně je pravděpodobné, že 
zde působil už dříve. Z jeho děl se dochovalo 
několik komentářů k Tóře, několik kabali-
stických komentářů a osm pijutů, mezi něž 
patří právě i Et kol ha tela’a. Náhrobní kámen 
zmiňuje jeho otce Jicchaka jako oběť Pesa-
chového pogromu. Nejspíše právě z pozice 
duchovní autority Pražské židovské obce se 
Kara – podobně jako jeho současník (a další 
přeživší onoho pogromu) Jom Tov Lipmann 
Mülhausen – údajně účastnil teologických 
polemik s křesťanskými duchovními své 
doby. Podle nepodložené zprávy ho k diskusi 
o náboženských otázkách přijal samotný král 
Václav IV. Obdobně se také traduje, že Karovy 
teologické názory snad ovlivnily i samot-
ného Mistra Jana Husa a rodící se husitské 
hnutí. Karova liturgická poezie je ovšem 
nejznámější částí jeho literární tvorby: je 
považován za jednoho z posledních pajtanů, 
tedy skladatelů modlitebních básní v rámci 
židovské liturgie.

Kdo by však v Karově díle čekal konkrétní 
„barvitý“ popis událostí, nenajde jej. Selicha 

se skládá z asi osmi set slov, z nichž téměř 
celá polovina jsou citace biblických pasáži. 
Například hned první věta Et kol ha-tela’á 
ašer meca’atnu neboli česky Všechny ty 
útrapy, jež nás postihly, je ve skutečnosti 
parafráze z parašat Chukat (4. kniha 
Mojžíšova) a v původním textu se vztahuje 
k útrapám, jež postihly židovský lid v egypt-
ském otroctví. Celý text je doslova protkán 
citacemi, jedná se se tedy vlastně o vrcholně 
baladický text zasazený do rámce opravdové 
strašlivé události:

Všechny ty pohromy, jež na nás dopadly 
(Numeri 20:14), zdaliž kdo vypočte, kteréž nás 
potkaly? Tím vším jsme prošli (Žalm 44:17), 
přec Jméno Boží jsme vzývat nepřestali (Žalm 
44:20), vždyť „Hospodin – Bůh Hebrejů“ bylo 
provoláno nad námi (Exodus 5:3). Zostuzeni 
a zahanbeni jsme pro množství katastrof 
a ran – a nikoho není, kdo by souzení a bídy 
zakusil týž podíl (Kazatel 1:15). Postačí strázeň 
doby poslední, kteráž přehluší jakékoliv 
pozdvižení (Malachiáš 2:13), kvůli niž jsme 
zapomněli na útrapy (Izajáš 65:16). Výnos hně-
vivý Prahu, královským diadémem ověnče-
nou, ranil. V roce pětitisícím a sto čtyřicátém 
devátém po stvoření světa.

Jestliže se v souvislosti s českými, 
potažmo československými dějinami často 
hovoří o tzv. „neuralgických osmičkách“ 
(1938, 1948, 1968…), lze možná u dějin česko-
-židovských použít určitou paralelu o „neu-

ralgických devítkách“: v letech 1349, 
1389 … 1939 docházelo v dějinách 
našich obcí vždy k nejstrašlivějším 
masakrům a neštěstím. Koneckonců 
letos si celý svět připomíná osm-
desát let od počátku druhé světové 
války, z pohledu většiny evropských 
židovských komunit tedy začátku 
konce. Tak jako u podobně zásad-
ních (a často tragických) událostí 
lokální židovské historie (pogromy, 
vyhnání aj.), se i Pesachový pogrom 
stal pevnou (a zároveň jednou z nej-
smutnějších) součástí nejen pražské 
židovské kolektivní paměti, ale i její 
původní liturgie, a patří tak do spe-
cificky pražského, potažmo českého 
minhag ha-makom. Je naší morální 
i náboženskou povinností toto ctít 
a každoročně – stejně jako Východ 
z Egypta – připomínat.

DAVID KRAUS

V letech 1349, 1389 … 1939 
docházelo v dějinách našich 
obcí vždy k nejstrašlivějším 
masakrům a neštěstím.

Náhrobek Avigdora Kara na starém 
židovském hřbitově v Praze (Zdroj 
wikimedia)

b Praha (14.–15. stol.). Zdroj Wikipedia
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Teplický templ ožívá ve 3D

To, že teplická židovská obec byla jednou 
z nejvýznamnějších a nejpočetnějších 
v celém Československu (mezi válkami 
přes 7000 členů) a že její někdejší Nová 
synagoga (německy der Neue Tempel) 
v samém středu města byla až do svého 
hořkého zániku na počátku druhé 
světové války jednou z největších staveb 
svého druhu na světě, představující 
doslova vrchol předválečné emancipační 
synagogální architektury přelomu 
19. a 20. století v celoevropském 
kontextu, je věc poměrně známá. 
Jenže grandiózní proporce a vskutku 
dominantní umístění siluety templu 
v panoramatu kdysi světově proslulého 
lázeňského města – kam svého času 
jezdili čerpat léčivé prameny i inspiraci 
svých děl Mozart, Goethe, Schiller, 
Wagner, Cassanova, Masaryk i evropští 
císaři či osmanští sultáni – jsme 
doposavad spíše mohli jen tušit. Ale 
nemohli jsme si je „ohmatat“. A to 
zejména, co se interiéru týče. Až doposud 
jsme byli odkázáni pouze na vlastní 
představivost.

Jak ohromujícím dojmem musela na 
běžného smrtelníka působit návštěva jedné 
z největších synagog světa své doby! Jak se 
asi cítili naši dědečkové a babičky, když se 
do tzv. Teplitzer Tempelu chodili modlit, 
poslouchat rabínská „kázání“ a pěvecký 
sbor s varhanami? Teplická synagoga měla 
takřka 1400 míst pro věřící. Byla tak bez-
konkurenčně největší synagogou v celých 
Čechách a také jednou z největších staveb 
svého druhu na světě. Směle konkurovala 
těm největším templům mnohonásobně 
početnějších obcí, jako byla Vídeň, Berlín, 
Drážďany, Norimberk, Frankfurt, ale třeba 
i Varšava či Budapešť.

To vše se nyní mění u příležitosti 
80. výročí zničení synagogy. Synagoga se 
totiž nedávno stala předmětem zájmu týmu 
vídeňské Technické univerzity, která již 
mnoho let pracuje na 3D rekonstrukcích 
zničených synagogálních staveb ve střední 
Evropě (z našich zeměpisných šířek již 
zpracovala např. synagogy v Jablonci nad 
Nisou, Olomouci či Opavě). Autorkou studie 
je mladá vídeňská architektka Kaja Nowak, 
rodilá Vídeňačka s polskými kořeny, která 
si teplický templ vybrala jako předmět své 
diplomové práce.

Poprvé od dob zničení synagogy, tedy 
několik generací nazpátek, máme jedi-
nečnou příležitost si prohlédnout stavbu 
zvenku, ale hlavně zevnitř. Vrací se tím další 

pomyslný střípek do předválečných dějin 
československé židovské historie.

Mohla by ses představit a stručně popsat 
projekt Virtuelle Rekonstruktion?
Jmenuji se Kaja Nowak, pocházím z Vídně, 
kde jsem vystudovala na místní „TU“ – 
Technické univerzitě – obor architektura. 
Studium jsem zakončila diplomovou prací 
virtuální rekonstrukce bývalého tzv. Velkého 
templu v severočeských Teplicích-Šanově. 
V podstatě se jedná o vytvoření věrného 3D 
digitálního modelu někdejší teplické syna-
gogy za pomoci dochovaných dokumentů 
z všemožných zdrojů i z dochované rele-
vantní literatury, tj. plánů, fotografií, umělec-
kých zobrazení, ale i celkem obecných popisů 
podobných synagog. Samozřejmě jsem 
v projektu využila i další, na první pohled 
okrajové informace. Kromě ryze vědeckého 
záměru, tj. nashromáždění a vyhodnocení 
dokumentů a stavebně historické analýzy 
stavby, má práce přesah v tom smyslu, že si 
klade za cíl přiblížit bývalou synagogu i její 
nádhernou architekturu trochu „hmata-
telnější“ formou pomocí fotorealistického 
vykreslení. Práce je součástí probíhajícího 
výzkumného projektu na TU Darmstadt 
a TU Vídeň, jehož cílem je systematická 
dokumentace a obrazová rekonstrukce 
zničených synagog v Evropě. Účelem tohoto 
digitálního archivu je upozornit na obrov-
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skou kulturní ztrátu a současně vzpomenout 
na architektonický význam budov, které byly 
kdysi součástí a ozdobou evropských měst.

Co tě vedlo k tomu udělat právě rekonstrukci 
teplického templu?
Když jsem na vysoké škole hledala námět 
pro diplomku, jeden můj spolužák mi řekl 
o projektu virtuálních rekonstrukcí. Na 
vídeňské technice jej už roky vede prof. Bob 
Martens. Dozvěděla jsem se, že tenhle pro-
jekt je už docela slušně rozjetý a například 
všechny bývalé synagogy ve Vídni už jsou 
dávno zpracované. Měla jsem tudíž nejprve 
pochyby, zda by se pro mou diplomku 
nějaký vhodný objekt ke zpracování vůbec 
našel… Jenže já v té době netušila zhola nic 
o synagogách zničených za druhé světové 
války. Jak co do počtu, tak i rozsahu a hlavně 
významu! Takže když mi prof. Martens 
navrhl, abych v rámci své diplomové práce 
zpracovala teplickou synagogu, okamžitě mě 
to takříkajíc „chytlo“. Každopádně jsem ze 
začátku měla strach z množství modelování 
3D plánů. Nejdřív jsem si myslela, že půjde 
o nějakou jednoduchou vesnickou jednopa-
trovou stavbičku! Ale hned první rešerše mi 
otevřela zcela nové obzory. Uvědomila jsem 
si, že mám co do činění s jednou z největších 
staveb svého druhu v Evropě. Navíc je autor-
ství dle tradice připisováno Wilhelmu Stiass-
nymu, což byl na začátku 20. století skutečný 
„pan architekt“, srovnatelný s dnešními 
jmény jako Zaha Hadid, Frank Lloyd Wright 
nebo Frank Gehry!

O co jsi se mohla při rekonstrukci opřít?
K synagoze neexistuje skoro žádná 
relevantní odborná literatura ani jiné 
zdroje, původních pramenů se dochovalo 
poskrovnu. Kromě pár pohledů, hrstky 
fotek, architektonických výkresů a několika 
výstřižků z novin neexistuje vůbec nic! 
Což pro mě bylo první velké překvapení. 
Takže nakonec to byla právě ona obrovská 
„tajemnost“ té stavby, co mě přimělo, že jsem 
se definitivně rozhodla pro rekonstrukci 
teplického templu. Hnala mě dopředu chuť 
zjistit o této budově více informací. A taky 
pochopit, jak je možné, že se o takové světové 
stavbě vlastně téměř nic nedochovalo.

Jak jsi sháněla k 3D rekonstrukci templu 
materiály? Co je standardně pro obyčejného 
badatele k dispozici?
Přes teplickou židovskou obec jsem se spojila 
s Radkem Spálou, který o synagoze psal svoji 
bakalářskou práci. K synagoze měl ze všech 
možných badatelů zřejmě nejspolehlivější 
informace. Dodal mi skeny původních 
architektonických výkresů a poměrně dost 
fotek. Jednalo se o kompletní stavební plány 
s podlažími, řezy, detailní výkresy kopule 
i různé detaily výzdoby a vybavení včetně 
pozdějších úprav. Naštěstí alespoň to se 
dochovalo. Jsem Radkovi Spálovi nesmírně 
vděčná, že mi v začátcích takto nezištně 
pomohl. Ušetřilo mi to spoustu času s hle-
dáním v archivech, takže jsem mohla přejít 

v podstatě okamžitě do fáze modelování 3D 
modelu.

Využila jsi také poznatky z dosud stojících 
staveb architekta Stiassnyho? Byl to snad 
nejvýznamnější synagogální architekt všech 
dob…
Samozřejmě, k překlenutí „bílých míst“ 
v projektu bylo zásadní celkovou tvorbu 
architekta Stiassnyho podrobit zevrubné 
analýze, porovnat s teplickou synagogou 
jak jeho starší, tak i novější stavby. Ovšem 
v případě teplické synagogy se to ukázalo 
jako slepá ulička. Už na první pohled totiž 
bylo vidět, že tato synagoga se od pozděj-
ších Stiassnyho děl liší jak měřítkem, tak 
hmotovým objemem, ale zejména celkovým 
architektonickým řešením. Z dokumentů 
navíc víme, že plány byly dodány a stavba 
mezi lety 1875 a 1882 zhotovena místním 
teplickým stavitelem Hermannem Rudol-
phem. Stiassny tak pravděpodobně mohl 
být v podniku zainteresován pouze na jeho 
úplném počátku, někdy mezi 1872 a 1875. 
Tehdy bylo Stiassnymu pouhých třicet let 
a na svém kontě neměl ještě ani jedinou 
synagogu. V té době prostě ještě nebyl tím 
slavným architektem, kterým se stal až 
později. Z čehož vyplývá, že Stiassnyho účast 
na celé stavbě lze téměř s jistotou vyloučit! 
Navíc jsem nedohledala jediný zdroj, kde by 
byl uveden jako autor byť jen jediné studie 
synagogy. Neexistují žádné jím signované 
plány, jeho jméno nefiguruje ani v dobovém 
tisku či výročních zprávách. Poprvé a napo-
sled se v souvislosti se synagogou objevuje 
jeho jméno až roku 1905 (sic!) v místních 
novinách Teplitz-Schönauer Anzeiger, kdy 
je zmiňován jakožto člen poroty soutěže 
o dekorativní výmalbu interiéru.

Jaký je vlastně samotný postup při tvorbě 
takového 3D modelu?
V první řadě je třeba utřídit a vyhodnotit 
dokumenty z prvotní fáze projektu, tedy 
výzkumu. Obvykle se zde sejde několik 
zdrojů informací, které jsou často proti-
chůdné – například plány neodpovídají 
skutečnému provedení, které lze na foto-
grafiích identifikovat. Nebo lze jen velmi 
těžko určit proporce či konkrétní detaily na 
fotografii z hlediska perspektivy, kompozice 
či prostě stavu fotografie. Takže je spíše 
potřeba pracovat s architektonickými plány 
pouze jako s hrubým podkladem. Musela 
jsem tedy rozhodnout, které z dokumentů, 
jež jsem měla k dispozici, nejvíce odpovídaly 
někdejší skutečnosti. Od toho se odvíjel 
i další postup modelace. Dalším, třetím 
krokem je strukturování 3D modelu na 
počítači. Pracuji s programem ArchiCAD, což 
je velmi rozšířený grafický software vyvinutý 
k tvorbě architektonických modelů. V tomto 
programu lze postupovat v zásadě dvěma 
cestami: model může být strukturován 
buď na základě podlaží – anebo po vrstvách 
stavebních prvků (stropy, stěny, okna, 
nábytek atd.) Struktura modelu je průběžně 
rozšiřována a vylepšována. Tady je potřeba 
svědomitost: nejdůležitějším požadavkem do 
začátku je zcela čistá struktura modelu. To, 
jak postupuje modelování, obecně závisí na 
zdrojích, které jsou k dispozici.

A jak jsi dál postupovala ty?
V mém případě jsem mohla začít ihned 
modelovat stavební strukturu, protože 
jsem naštěstí měla k dispozici – vlastně 
od začátku, od Radka Spály – původní 
výkresy. Později jsem se podrobněji 
věnovala rekonstrukci většiny detailů 
pomocí dochovaných fotografií. V podstatě 
jsem mohla postupovat kontinuálně: od 
hrubé stavby až k nejjemnějším detailům. 
Nicméně oboje se v průběhu rekonstrukce 
navzájem ovlivňuje. Například po 
modelování fasádních ozdob jsem musela 
upravit statické osy z důvodu neřešitelných 
nesrovnalostí. No, a úpravy, které jsem tím 
do modelu zanesla, byly nakonec tak zásadní, 
že bylo prostě nejjednodušší začít s modelem 

K synagoze neexistuje skoro 
žádná relevantní odborná 
literatura ani jiné zdroje, 
původních pramenů se 
dochovalo poskrovnu. 

Jedna z mála 
dochovaných 
fotografií teplické 
synagogy
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úplně od začátku, už se zkušeností toho, jak 
napříště postupovat…

Jak dlouho taková práce trvá?
Tvorba 3D modelu mi zabrala přesně dva 
roky, od podzimu 2016, kdy jsem začala 
s výzkumem, do října 2018, kdy jsem měla 
v rukou tištěnou verzi diplomky. To už jsem 
byla zaměstnaná v projekční kanceláři, takže 
jsem práci dodělávala jen ve volném čase.

Co bylo největším úskalím projektu?
Myslím, že nejtěžší bylo najít správný 
poměr mezi tím, co je založeno na „tvrdých 
faktech“ (např. co lze dohledat či odvodit 
z dochovaných obrázků nebo plánů), a těch 
částí, které vyžadovaly moji interpretaci 
tak, aby výsledné renderování (vytvoření 
reálného obrazu na základě 3D modelu) 
vypadalo co nejrealističtěji a uvěřitelně. No 
a zase naopak: musela jsem dávat pozor, 
abych se neutopila v detailech. Občas jsem 
se přistihla, že se po hodinách strávených 
u monitoru „zasekávám“ na neustálém pře-
modelovávání a upravování zcela titěrných 
detailů, které na výsledném modelu stejně 
nehrají žádnou zásadnější roli. Například 
tvary klik na dveřích.

Jaký má projekt Virtuelle Rekonstruktion 
dlouhodobý cíl? Jedná se vlastně o modelaci 
zcela specifických budov, které zanikly před 
téměř sto lety.
No, tak hlavně je to příležitost, zejména pro 
jednotlivé komunity, jichž se to týká – a to 
jak ve smyslu vyloženě židovských obcí, tak 
ve smyslu širším, celospolečenském – znovu 
objevit estetickou a kulturní hodnotu těchto 
budov. Většina lidí si dnes už vůbec nedokáže 
představit, jak nádherné byly synagogy, 
které od 19. století zcela zásadně formovaly 
charakter stovek středoevropských měst! Ale 
systematická rekonstrukce zničených syna-
gog otevírá daleko širší obzory. Například 
z architektonického i historického hlediska 
systematicky zařadit jednotlivé stavby do 
širšího rámce.

Samotná funkce synagogy jakožto budovy 
se od svého počátku, tj. postavením i zniče-

ním Šalamounova Prvního chrámu v Jeru-
zalémě, vyznačuje – kromě charakteristické 
architektury – právě tou tendencí opakované 
destrukce a znovuobnovení. Synagogy opa-
kovaně zcela mizely z prostoru evropských 
měst, nebo byly postaveny pouze skryté 
a nenápadné na zadních traktech dvorů… 
Ale pokaždé se objevily znovu.

Ty tedy přispíváš k budování jakéhosi 
archivu zbořených synagog…
Historie synagogy jako fenoménu, jejích 
architektonických stylů, komplexní studie 
k dílům významných architektů atd., jsou 
do značné míry založeny již jenom na 
dochovaných dokumentech, jako jsou plány, 
fotografie či texty. Většinu synagog, na rozdíl 
od křesťanských kostelů, již nelze navštívit, 
aby si člověk mohl udělat obrázek na základě 
studia „živého“ objektu. Archiv rekonstru-
ovaných synagog se tedy snaží tuto mezeru 
pokud možno co nejvíc zacelit a znovu 
prostřednictvím fotorealistických prezentací 
tyto nádherné stavby – nebo alespoň vzpo-
mínku na ně – oživit.

Lze tyto rekonstrukce nějak využít při 
budoucích projektech?
Myslím si, že nenahraditelným ztrátám 
budov s vysokou kulturní a architektonickou 
hodnotou budeme čelit v každé době, ať už 
v rámci cílených destrukcí během válek, 
kvůli živelným pohromám nebo prostě 
proto, že po památkové ochraně histo-
ricky cenných budov není ve společnosti 
dostatečně silná poptávka. Přenos podoby 
skutečného objektu do virtuální verze může 
svým způsobem zakonzervovat historickou 
a kulturní hodnotu, která pak bude pomocí 
internetu a různých databází přístupná 
odborné i laické veřejnosti. Čím dříve toho 
docílíme, tím více informací o těch budovách 
bude, protože se na sebe budou postupem 
času navzájem nabalovat a propojovat. 
Poznatky o budovách lze zachovat v digitál-
ních archivech nebo, a to v případě budov 
s velkým kulturním významem, mohou být 
zpřístupněny veřejnosti. Možnosti mediální 
prezentace jsou široké – od výstav plánů a 3D 

modelů přes různé vizualizace dokonce až 
k real-time prohlídce za pomocí technologie 
virtuální a augmentované reality. Ale žádná, 
byť sebelepší rekonstrukce samozřejmě 
nikdy nebude s to nahradit originál.

Šlo by teď model teplické synagogy vytisk-
nout na 3D tiskárně?
V zásadě by to možné bylo, ale model by za 
tímto účelem bylo nutno značně uzpůsobit, 
tj. vymazat všechny vitrážové výplně oken 
a sloučit všechny prvky modelu do jednoho 
jediného unifikovaného objektu. V závislosti 
na měřítku a zvoleném postupu je během 
3D tisku někdy nutná podpůrná struktura, 
aby se model během procesu tisku nezbortil. 
Přece jen se jedná o realistický objekt, kde 
působí gravitace a jiné fyzikální zákonitosti, 
které samozřejmě u počítačového modelu 
odpadají. Můj model je také velmi podrobný 
a soubor je nejspíš moc velký na to, aby ho 
paměť běžného stolního počítače zvládla 
zpracovat. Takže v závislosti na dostupném 
technickém vybavení by bylo nutné model 
buď zjednodušit, nebo aspoň vytisknout po 
částech a ty pak k sobě slepit jako skládačku.

Na čem pracuješ teď?
Od roku 2011 pracuji v architektonické kan-
celáři prof. Adolfa Krischanitze. Svoji práci 
jsem již předložila v říjnu loňského roku, ale 
stále ho ve svém volném čase vylepšuji a pře-
pracovávám. Kromě samotného vyobrazení, 
které je již k dispozici, nyní vytvářím 360° 
otočné panorama interiéru i exteriéru. Taky 
bych moc ráda do Teplic v budoucnu přijela 
a uspořádala zde odbornou přednášku na 
toto téma. Zájem místních o můj model mě 
nesmírně těší! Doufejme, že se k tomu časem 
propracujeme.

Za celou teplickou obec Ti tímto děkuji, také 
se těším na další společnou práci a bádání 
a z Teplic posílám pozdravy do Vídně!

ZA ŽO TEPLICE SE PTAL A DO ČEŠTINY 
PŘEKLÁDAL DAVID KRAUS

3D rekon-
strukce 
interiéru 
synagogy
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HEBREJŠTINA

Minikurz hebrejského jazyka  
pro samouky (19. lekce)
Slovesa a časování
Než se pustíme do slovní zásoby a časování jako takového, měli 
bychom si povědět, že v hebrejštině, podobně jako v jiných semit-
ských jazycích, tvoří základ slovesa tři (výjimečně i čtyři) souhlásky – 
tzv. kořen slova. Z tohoto kořene jsou také odvozena související 
podstatná a přídavná jména.

Hebrejština zná sedm slovesných kmenů (tzv. binjanů) – z toho 
vyplývá, že každé sloveso lze teoreticky časovat sedmi různými způ-
soby a pokaždé má jiný význam (aktivní, intenzivní, zvratný atd…). Je 
to však jen teorie, protože ne každý kořen se ve skutečnosti vyskytuje 
v hebrejštině v každém kmeni a ve všech tvarech.

Pro naši potřebu se prozatím spokojíme s prvním kmenem 
tzv. kal, který je aktivní, a naučíme se časovat pravidelné sloveso 
v přítomném čase. Jako vzor si vezmeme slovesný kořen כ-ת-ב ve 
významu „psát“. V přítomném čase nerozlišujeme osoby, pouze jed-
notné a množné číslo a samozřejmě rod.

Množné číslo: Jednotné číslo:

Mužský rod
(1.+2.+3. osoba) ּכֹוְתִבים ּכֹוֵתב

Ženský rod
(1.+2.+3. osoba) ּכֹוְתבֹות ּכֹוֶתֶבת

Několik příkladů použití ve větě – pro lepší představu:

Já píšu. .אני כותב/כותבת
Michael píše. .מיכאל כותב
Sára píše. .שרה כותבת
Michael a Sára píšou. .מיכאל ושרה כותבים

Základní slovní zásoba:

psát כ-ת-ב

milovat א-ה-ב*

jíst א-כ-ל

učit se ל-מ-ד

říkat, říct א-מ-ר

pracovat ע-ב-ד

jít, chodit ה-ל-ך

sedět י-ׁש-ב

ležet ׁש-כ-ב

* U písmene ה dochází k nepravidelnosti a změně vokalizace – 
namísto ševa ְ v množném čísle zde bude chatef patach  ֲ  které se čte 
jako „a“ (אֹוֲהִבים, אֹוֲהבֹות – ohavim, ohavot).

Zkuste sami vyčasovat následující slovesa v přítomném čase (podle 
klíče si pak můžete zkontrolovat i výslovnost):

říkat

pracovat

ležet

učit se

milovat

Napište, co lidé na obrázku dělají  
(nezapomeňte na správné osobní zájmeno):

Správné odpovědi  
najdete na straně 17.

PŘIPRAVILA RÁCHEL POLOHOVÁ 
Ilustrace Rebeka Zaorálková

.1

.2

.3

.4
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Captain Marvel: 
Jak feminismus zabil hrdinství
Do kin dorazil nejnovější film 
studia Marvel Captain Marvel, 
který je zajímavý hlavně tím, 
že se po Wonder Woman jedná 
o teprve druhý superhrdinský 
blockbuster se ženou v hlavní 
roli. Pokud jste se ale o něm 
s někým, kdo ho viděl, bavili, 
pravděpodobně vám řekl, že 
to opravdu za moc nestojí. 
Proč? Za největším problémem 
tohoto filmu paradoxně 
dost možná stojí samotný 
feminismus.

První větší selhání Marvel univerza
Marvel byl se svými filmy posledních deset 
let mimořádně úspěšný a stal se nedílnou 
součástí naší popkultury. Je až smutné si při-
pustit, že jeho první snímek o ženské hrdince 
za ostatními tituly značně pokulhává, a to 
zrovna v aspektu, který je téměř výsadou 
filmů studia Marvel – vývoj a charakterizace 
hlavního hrdiny.

Neberte mě špatně, co se týče vizuálů, 
základního konfliktu filmu a některých 
vedlejších postav, je zde rozhodně něco, 
co si lze užít. Když ale přikročíme k hlavní 
hrdince, která by měla tohle všechno spojit 
dohromady svým příběhem, všechny tyto 
pěkné součástky se rozsypou jako domeček 
z karet.

Zde se již dostávám k jádru problematiky, 
na niž zde chci upozornit. S filmem byla, 
naprosto přirozeně, spojena už od počátku 
produkce feministická kampaň, v níž do 
jisté míry figurovala i samotná herečka pro-
tagonistky, Brie Larson. Odhlédněme však 
nyní od všech kontroverzí a toho, co kdy kdo 
řekl, a posuďme, jak se prosazované názory 
projevily na finálním produktu.

Captain Marvel, bezchybná žena
Jak již bylo zmíněno, naprosto nejhorším as-
pektem filmu je hlavní hrdinka. Mnoho kri-
tik tvrdí, že je postavou nekonzistentní, špat-
ně zahranou nebo obecně mizerně napsa-
nou už ve scénáři, avšak já jsem přesvědčen 
o tom, že většina těchto problémů má svůj 
společný kořen ještě někde daleko hlouběji.

Captain Marvel je doposud nejmocnější 
postavou, kterou jsme v těchto filmech měli 
možnost vidět; má neskutečnou sílu a přežije 
naprosto cokoli, až se občas může zdát, že jí 
ve filmu vůbec nic nehrozí. A to je částečně 
právě tím, co je na její postavě tak zvláštní 
a neuspokojivé.

Ale absence jejího nasazení vlastního 
života zdaleka není tím posledním, co 
přehnaná touha po perfektní ženské ikoně 
způsobila. Captain Marvel zároveň schází 
jakýkoli vnitřní vývoj, konflikt nebo dokonce 
problém; od začátku do konce je představo-
vána jako nejlepší postava na plátně, která se 
nijak měnit nemusí a která nedělá chyby.

Nedokonalost našich hrdinů
Je poměrně zvláštní dát si tohle celé do 
kontextu s ostatními hrdiny Marvelu, jejichž 
sólové filmy se vždy pokoušely alespoň do 
jisté míry zaměřit na jejich sebeobětování 
a cestu postavy.

Tony Stark se stal svědkem následků 
svého živobytí, a tak se stal Iron Manem, aby 
sám bojoval proti zneužívání zbraní ve světě, 
Thor musel prožít naprostou bezmoc, aby 
poznal hodnotu života a stal se moudrým 
ochráncem svého lidu, Doctor Strange potře-
boval ztratit všechno, aby pochopil, že kromě 
něho samotného existuje svět plný lidí…

Tímto způsobem by šlo pokračovat, avšak 
je zde ještě důležitější část vývojů těchto 
postav. Po tom všem, čím si za film projdou, 
téměř bez výjimky přichází moment oběti, 
kdy je hrdina ochoten učinit velkou oběť, 
ať už sebe či něčeho, co má pro něj ještě 
větší význam – jen kvůli ochraně něčeho, co 
konečně považuje za důležité a smysluplné.

Ale to je právě to, co příběhu Captain 
Marvel naprosto schází – možnost oběti 
a především pak vnitřní problém, který 
musí být napraven, pokud má být svět 
zachráněn. Když jsme si tedy ukázali, jak si 
Marvel záměrem vytvořit perfektní ženskou 
postavu omylem pokazil vlastní film, co nám 
z toho plyne?

Ponaučení
Samotnému mi připadá až hloupé, že někdo 
dovolil, aby se politické názory staly součástí 
souhrnného vyznění filmu. Je to teprve 
něco přes rok, co vyšel Black Panther, který 
byl prvním dětským filmem o černochu 
superhrdinovi. Témata útlaku se ve filmu 
sice objevují, nejsou však součástí hlavního 
sdělení, ale obecně tématu, s nímž se postavy 
potýkají.

Navíc si film na nic nehraje a jeho pro-
tagonista, ať má jakoukoli barvu pleti, je 
rovněž postavou, která se musí učit a řešit 
své vnitřní problémy pro dobro těch, jimž 
přislíbil ochranu.

Poslední věcí pak je, že tento snímek byl 
zároveň ohromnou kulminací světové čer-
nošské kultury, od hudebníků, kteří spolu-
pracovali na hudbě, po všemožné designéry.

Na druhé straně nám tu pak stojí Captain 
Marvel, film, který sice prosazuje femi-
nistické tendence, ale v ději je ani trochu 
nerozvádí a zároveň už od počátku ani zda-
leka nemá tak široké kořeny v rámci vlastní 
skupiny, tak jako daleko povedenější Black 
Panther.

Zájmem feministek by tak nakonec vůbec 
nemělo být, aby superhrdinky byly úžasnější 
než všichni muži jejich univerza, ale aby se 
filmy o nich dělaly, a především, aby byly 
dobré. V opačném případě může totiž dojít 
přesně k tomu, co vadí u filmu Captain Mar-
vel, tedy že se ze slova „superhrdinka“ vytratí 
„hrdinka“ a zbude už pouze spoustu „super“.

ELIÁŠ GAYDEČKA
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Jedinec kontra societa
Společnost, její neschopnost a problémy, 
jsou častými náměty k diskusím. 
Z termínu societa se stalo téma, které 
máme tendenci vyhraňovat jako něco, 
co je už ze své podstaty plné nedostatků 
a co by se mělo od základů zreformovat. 
Není to ale v rozporu se současnou vizí, 
že když se kácí les, létají třísky, a že 
pro tzv. společnost a její dobro se musí 
jedinec obětovat?

Societa je stále diskutované, ale silně obecné 
téma. Co to tedy ona společnost je? Ačkoli 
tento pojem zní sofistikovaně, je jím myšlena 
blíže nespecifikovaná skupina složená 
z jedinců, přičemž societa jako taková nenese 
žádnou zodpovědnost, není totiž žalovatelná. 
Lze soudně stíhat člověka i instituce od firem 
až po stát, ale společnost jako takovou ne. 
Mluvíme o nekonkrétně velké skupině lidí, 
u níž není jasná ani její právní stránka, ani 
fakt, kdo do této skupiny patří a jaké na něj 
toto členství klade nároky. Společnost je tedy 
úplně mlhavý termín.

Kdo nejde s námi, jde proti nám
Ačkoli je societa populární a nadužívaný 
pojem, není většině lidí zcela jasný jeho 
význam ani způsob, jak k němu jako tako-
vému přistupovat. Jako k instituci, vůči níž 
má každý člověk povinnost, kterou ho lze 
vydírat, nebo jako k mase, již lze snadno 
ovládat a svádět na ni, právě pro její právní 
nepostižitelnost, veškeré problémy? Často se 
volá po zodpovědnosti vůči společnosti. Tuto 
zodpovědnost teoreticky nese každý člověk, 
kterého tato společnost přijala, nebo naopak 

odvrhla a jehož povinností následně je „splá-
cet pro svou nepřizpůsobivost“ této skupině 
až do konce života dluhy.

V případě takto nevymezeného – možná 
i nevymezitelného – termínu se nabízí 
otázka, jestli je možné po emoční stránce 
cítit zavázanost vůči tak nekonkrétní 
skupině cizích lidí a zda je tento druh nijak 
nespecifikované zodpovědnosti vůbec vyma-
hatelný. Držíme-li se ve sféře materiální, dá 
se taková žádost ještě pochopit. Avšak možná 
ještě silnější požadavek na lásku a vděk 
k societě je nejen nesplnitelný, ale i fašizující, 
protože přímo zasahuje do lidské psychiky.

Být vděčný prázdnému slovu
Společnost má teoreticky být tvořená 
z jedinců schopných tolerance a vzájemné 
pomoci. Pomineme-li idealismus takové 
představy, mělo by jít o skupinu, která bude 
jednotlivým členům prospěšná, dá jim 
možnost seberealizace a nebude se je snažit 
pohltit. Při vnímání společnosti jako kolosu 
tvořeného masami manipulovatelných lidí 
není možné dostát podobným předpokladům 
a vymáhat vděk. Komu by měl být člověk 
vděčný? Anonymnímu podniku, který dané 
osobě nikdy nepomohl a který může být 
vinou svého nejasného názvu vždy zneuži-
telný proti němu?

Člověk nemůže být vděčný někomu, 
v jehož zájmu se vyžaduje ztráta veškerých 
práv a autonomie jedince. Nelze cítit auten-
tický vděk vůči pojmu, neboť společnost 
není více než slovo. Společnost je pouhým 
pojmem, kterým jde pro jeho nevyhraně-
nost manipulovat lidi. Societa a místo v ní 

nepřináší člověku téměř žádné výhody, 
minimálně ne v kontextu soudobého chá-
pání. Jediným pozitivem společnosti je, že 
se nemusí bát „Velkého bratra“, protože jím 
sama je.

ALBERTINA ČÍŽKOVÁ

Jews News je časopisem studentů Lauderových škol. 
Tato dvoustrana vychází jako příloha měsíčníku Maskil 
laskavou péčí Bejt Simcha. 
Redakce: Albertina Čížková – šéfredaktorka, Hugo 
Marx – zástupce šéfredaktorky, Matěj Knop – editor, 
Eliáš Gaydečka – korektor a další.  
Kontakt: www.lauderky.cz,  
e-mail: redakce@lauder.cz

Předplaťte si  
Jews News!
Po třech letech neustálé snahy zlepšovat naše 
možnosti přicházíme nově s nabídkou předplat-
ného magazínu Jews News.

Za devatenáct korun měsíčně nyní máte možnost:
•  poslouchat audioverze našich článků a nezkrá-

cené nahrávky rozhovorů
•  přidávat komentáře a mít tak možnost se spojit 

přímo s daným redaktorem
•  obdržet každý měsíc v elektronické podobě 

dvojstránku měsíčníku Maskil, do kterého pravi-
delně přispíváme

•  těšit se na překvapení, které jako předplatitelé 
dostanete

•  uplatnit nárok na učitelskou či studentskou 
slevu

Více informací naleznete na našich stránkách.

Ve spojitosti s touto novotou vám chceme podě-
kovat za vaši tříletou podporu. Za výdělek z před-
platného plánujeme naše obzory dále rozšiřovat, 
abychom vám poskytli co nejpříjemnější požitek 
ze čtení Jews News.

Synagoga v Divišově byla postavena ve stylu klasicismu v letech 1854–1856. 
V tomto období měla také zdejší židovská obec nejvíc členů (v roce 1880 jich 
podle historických pramenů bylo 133). Později se místní Židé začali stěhovat 
do blízkého Benešova nebo do Prahy, a proto se v 30. letech dvacátého 
století v synagoze konaly bohoslužby už jen o velkých svátcích. Nyní patří 
budova synagogy Židovské obci v Praze a nachází se zde muzeum o dějinách 
místní židovské komunity. Foto: Filip Meszaros
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KNIHY

Literatura s Davidovou hvězdou
Izrael je stále aktuál-
ním tématem nejen 
pro politology či heb-
raisty, ale i pro křes-
ťanské historiky. Hlu-
bokou znalost tématu 
prokazuje i autor nové 
knihy z nakladatelství 
Vyšehrad Filip Čapek, 
jehož ARCHEOLOGIE, 
DĚJINY A UTVÁŘENÍ 

IDENTITY STAROVĚKÉHO IZRAELE 
popisuje vznik starověkého státu ze tří 
úhlů pohledu. Tím prvním jsou výsledky 
práce archeologů, tedy nepísemné prameny, 
druhým písemné doklady nebiblického 
původu (zvláště asyrské texty ze starověké 
Levanty) a tím třetím pak samotné biblické 
texty. Čapek je vědeckým pracovníkem 
Centra biblických studií UK a docentem na 
katedře Starého zákona Evangelické TF UK, 
je tedy autorem jistě povolaným. Navíc spo-
lupracuje s telavivskou univerzitou a účastní 
se archeologických výzkumů v Jeruzalémě 
a v místech starověkého města Azeka.

Knihu lze číst jako historické dobrodruž-
ství, protože řada otázek ze starší historie 
tohoto území je stále nezodpovězených. Čap-
kův autorský pohled na dosud prezentova-
nou historii starověkého Izraele a Judského 
království je v některých bodech dotýkají-
cích se zejména období raných počátků státu 
kritický, skepticky pohlíží i na dokládání 
historických faktů pomocí biblických textů. 
V tomto smyslu je výmluvný citát na počátku 
první kapitoly: Ani archeologové, ani bibličtí 
badatelé nemají přístup k celé pravdě…

Už na otázku, kdy vlastně vznikl Izrael, 
není snadné odpovědět. Nalézal se první 
státní útvar na přelomu 11. a 10. století př. n. l. 
na severu v okolí města el-Džib, nebo na jihu 
v oblasti Šefely, kde v 10. století existoval 
územní útvar, který někteří již označují za 
Judské království? Anebo vznikl Izrael ještě 
dříve, na konci mladší doby bronzové, ve 
13. století př. n. l., jak naznačuje tzv. Meren-
ptahova stéla (zvaná též Izraelská), která 
zaznamenává slova egyptského faraona 
o domnělém naprostém zničení Izraele? 
Každopádně tím Merenptah dokládá, že za 
jeho vlády již v Kanaánu Izraelité žili.

Čapek podrobně prochází jednotlivé 
indicie, které můžeme považovat za důkazy 
existence starověkého Izraele, zastavuje se 
na archeologických nalezištích a probírá 
se starověkými texty, srovnává písemné 
záznamy s historizujícími mýty, ověřuje udá-
losti uváděné ve Starém zákoně (Tanachu). 
Výsledkem je zdařilý pokus o historickou 
rekonstrukci skutečně „odžitých“ dějin staro-
věkého Izraele.

V Kalifornii žijící americký spisovatel Bruce 
Henderson má na svém kontě více než dvě 

desítky knih. Některé 
se staly bestselery 
a vznikají podle nich 
i televizní seriály. Jeho 
nová kniha z roku 2017, 
kterou se záviděníhod-
nou rychlostí vydal 
v překladu Jindřicha
Manďáka Vyšehrad, 
přináší pod trochu 

záhadným názvem SYNOVÉ A VOJÁCI 
„pozoruhodný příběh dvou tisíc v Německu 
narozených Židů, jejichž znalosti a zkuše-
nosti pomohly zachránit mnoho amerických 
životů a vyhrát druhou světovou válku“. To 
pronesl bývalý šéf CIA a ministr obrany USA 
Leon Panatta. Příběh to je vskutku prakticky 
neznámý: ve válečném roce 1942 nasadila 
americká armáda do bojů proti Německu 
i jednotky složené ze dvou tisíc vojáků, které 
spojoval židovský původ. Speciálně vycvičení 
vojáci, kteří byli známí jako Ritchie Boys 
(podle místa výcviku v Marylandu), se od 
ostatních lišili tím, že uměli dobře německy, 
což se hodilo k výslechům zajatců, odpo-
slechům a jiné špionážní činnosti. Autor 
stihl provést rozhovory s pamětníky oněch 
operací a v knize tak zachytil dosud nezná-
mou část protinacistických bojů v Evropě za 
druhé světové války.

Je to místy až fascinující čtení. Součástí 
autorovy rekonstrukce válečných dějů 
je v závěru knihy i seznam všech vojáků, 
kteří v těchto jednotkách sloužili a zároveň 
uměli německy jako tzv. rodilí mluvčí. Byli 
totiž v Německu narozeni, mnozí měli také 
německá příjmení. Zemi pak za často velmi 
dramatických okolností na počátku války 
opustili a uchýlili se do USA. Těch jmen je 
celkem 1185! Pro zajímavost – devět z nich 
má jméno Rothschild. Všichni prošli válkou, 
od vylodění v Normandii, přes těžké boje 
v Ardenách až po často bolestně prožívané 
osvobozování vězňů v německých koncen-
tračních táborech. Jeden z vojáků, Manfred 
Steinfeld, k tomu poznamenal: „Slyšeli 
jsme pověsti o existenci táborů. Nevěděl 
jsem, co mám očekávat. Bál jsem se, že bych 
mohl mezi mrtvými najít svou matku nebo 
sestru…“

Zdálo by se, že o slavném spisovateli Arnoštu 
Lustigovi (1926–2011), který v mnoha knihách 
skvěle zachytil traumatické příběhy z období 
holokaustu, víme všechno už z předcho-
zích knih rozhovorů. František Cinger, 

autor knihy TO BYL 
ARNOŠT LUSTIG 
(vydal Eminent), nám 
však nyní dokázal, 
že to není pravda. 
Mapuje Lustigův život 
plný zvratů, vzestupů 
i pádů, když prošel jako 
mladý kluk Terezínem, 
Osvětimí i Buchenwal-

dem a dokázal utéct z pochodu smrti, přes 
vynucený odjezd ze země v roce 1968 a krátký 
pobyt v Jugoslávii a dlouhý v Americe, kde 
přednášel o filmu a literatuře na univerzitě 
ve Washingtonu. Nosil v hlavě plány na další 
knihy, které v Americe napsat nedokázal, 
a tak se vzápětí po převratu v roce 1989 vrátil 
do Prahy a hned se zapojil do kulturního 
dění. Přes všechny životní útrapy, které 
překonal, byl vždy připraven vtipkovat 
o čemkoli, protože měl rád život a vnímal ho 
všemi smysly. Proto se také zajímal skoro 
o všechno, co vzešlo z lidského konání. (Tím 
naznačuji, že slabší to bylo s jeho vztahem 
k přírodě – na nabídku k procházce po lese 
jednou rázně pravil: Co v lese, tam už jsme 
byli!) Byl velkým vypravěčem, pohodové 
sedánky u vína pokaždé okořenil několika 
židovským anekdotami. Rád vyprávěl 
o pobytu v Izraeli, kam se na tři měsíce dostal 
už v roce 1948, o setkání se světově význam-
nými postavami i o docela obyčejných 
lidech. Knihu mapující Lustigův barvitý 
život vlastně dal Cingrovi za úkol napsat 
sám nakladatel Jiří Kuchař, byť to před lety 
mohlo vyznít jen jako bonmot. Nyní se to 
stalo skutkem. Když ji čtu, jako bych slyšel 
Arnošta mluvit…

LUBOR FALTEISEK

Knihy židovských autorů, 
případně se židovskou 
tematikou, které vyšly 
v poslední době
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KLÍČ K ŘEŠENÍ HEBREJŠTINY
Časování:
אֹוֵמר  אֹוֶמֶרת  אֹוְמִרים   אֹוְמרֹות 
עֹוֵבד  עֹוֶבֶדת  עֹוְבִדים  עֹוְבדֹות 
ׁשֹוֵכב  ׁשֹוֶכֶבת  ׁשֹוְכִבים  ׁשֹוְכבֹות 
לֹוֵמד  לֹוֶמֶדת  לֹוְמִדים   לֹוְמדֹות 
אֹוֵהב  אֹוֶהֶבת  אֹוֲהִבים  אֹוֲהבֹות 
Obrázky:
1. היא לומדת. 
2.  הוא יושב. 
3. הן אוכלות. 
4. הם הולכים. 

JIDIŠ

Jidiš přísloví
Po čase se na stránkách Maskilu 
znovu můžete potěšit jazykem jidiš. 
Přinášíme vám další výběr přísloví 
z připravované publikace Tomáše 
Novotného 1000 JIDIŠ PŘÍSLOVÍ, a to 
v přepisu do latinky, s komentářem 
a výkladem. Protože se blíží Pesach, 
vybrali jsme je tentokrát tematicky.

Me tor nic esn mace ejrev pejsach.
Maces se nesmí jíst den před Pesachem

Po celou dobu svátku Pesach (7 resp. 
8 dní) je přísně zakázáno jíst cokoliv 

kvašeného. Jedí se tedy macesy, placky 
z nekvašeného těsta. Aby se však toto 
období nekvašeného chleba náležitě 

oddělilo od zbytku roku, kdy se smí jíst 
kvašené i nekvašené, tak je den před 

Pesachem zakázáno macesy jíst.
Smysl: Přísloví se používá jako 

napomenutí nedělat před svatbou to, co 
není dovoleno…

Maces un vajn muz zajn –  
šmalc un ejer nit zejer.

Macesy a víno musí být –  
tuk a vajíčka tolik ne.

Při sederové večeři jsou macesy a víno nepo-
stradatelné, bez ostatních je možné se obejít.

Ver es est nit kejn chrejn,  
bakumt nit kejn ejer.

Kdo nesní křen, nedostane vajíčko.
Při pesachovém sederu se jí nejprve křen, 

a pak teprve vajíčka.
Smysl: kdo se vyhýbá nepříjemným věcem, 

nedostane dobré.

Vajn af pesach mel af švues.
Víno na Pesach, mouka na Šavuot.

Každá věc tam, kam patří.

Az men celt sfire, kumt af di klezmer a pgire.
Počítání sfíry – klezmerů smrt.

Pro židovské muzikanty byly svatby hlavním 

zdrojem příjmů. Proto pro ně bylo obtížné 
období mezi svátky Pesach a Šavuot trvající 

49 dní, kdy se „počítá sfíra“ a nesmějí se konat 
žádné svatby.

PŘEKLAD A KOMENTÁŘ TOMÁŠ NOVOTNÝ

PURIM

Purim  
v Bejt  
Simcha
Letošní purimové oslavy v Bejt Simcha 
byly bujaré, jak to má být. Nejdříve 
jsme společně přečetli Megilat 
Ester a nezapomněli jsme „vymazat“ 
Hamanovo jméno dostatečným dupáním 
a řehtáním na řehtačky. Po části 
duchovní následovala část gurmánsko-
relaxační. Zajímavé a zábavné bylo 
hodnocení receptů na haman tašen. 
Někdo jako náplň použil mák, někdo 
povidla, každé těsto bylo trochu jiné. 
Nechybělo samozřejmě víno ani domácí 
slivovice. A teď se už rychle začít 
připravovat na pesach.
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KULTURA

Kulturní program březen – duben 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

 Starý Egypt a otázka exodu
Přítomností Hebrejců ve sta-
rém Egyptě a jejich následným 
odchodem do Země zaslíbené 

se zabývali mnozí badatelé i laici již před 
počátkem soustavného egyptologického 
výzkumu. Zda je tzv. Exodus možné archeo-
logicky nebo textově doložit, přiblíží doc. Jiří 
Janák z Českého egyptologického ústavu 
FF UK. Ve své přednášce shrne dosavadní 
hlavní názory na tuto problematiku, přiblíží 
možnosti výkladu biblických a egyptských 
pramenů a prozkoumá některé styčné 
motivy biblického příběhu o exodu s nej-
novějšími poznatky z oblasti egyptologie. 
Přednáška je součástí připomenutí 100 let od 
založení Českého egyptologického ústavu FF 
UK. Vstup volný.

 Kouzlo tvorby
Vernisáž výstavy grafických 
prací Jany Dubové (1926). 
Současná tvorba výtvarnice 

a pamětnice holocaustu. Výstava představuje 
aktuální práce, kresby a fotografie, zpraco-
vané ve stylu moderní počítačové grafiky. 
Od 11. 4. do 30. 4. 2019. Vstup volný.

 Nedělní dílna pro rodiče a děti: 
Lvíček Arje má bar micva
Lvíček Arje oslaví své třinácté 
narozeniny a rád by vás pozval 

do synagogy, kde vám ukáže, jak se připravil 
na svoji bar micvu. Dozvíte se o důležitých 
okamžicích židovského života, poslechnete 
si čtení z Tóry a sami si také něco vyrobíte.
(Dílna OVK – dvůr)
Prohlídka: Židovské město. Vstupné 50 Kč

 Osudy transportů do okupova-
ného Běloruska
Již v listopadu 1941 byl vypra-
ven transport židovských vězňů 

z Brna do ghetta v Minsku. Mnozí nepřežili 
kruté klimatické a životní podmínky, jiní byli 
zabiti během likvidačních akcí či odvezeni za 
město do vyhlazovacího tábora Malý Trosti-
nec. Tam dorazilo v létě 1942 i pět transportů 
z ghetta Terezín, každý s tisícem lidí. Před-
náška Jany Šplíchalové z Židovského muzea 
v Praze popíše cesty a osudy protektorátních 
Židů deportovaných na území okupovaného 
Běloruska.

Přednáška spojená s projekcí je součástí 
přednáškového cyklu k nové stálé expozici 
Cesty bez návratu. Deportace Židů z českých 
zemí 1939–1945 v Pinkasově uličce.
Vstup volný.

 Pět večerů s Billy Wilderem: 
Slaměný vdovec
Třetí část stejnojmenného 
cyklu filmové historičky Alice 

Aronové představí Billyho Wildera jako 
mistra komedií, který měl cit pro herecké 
obsazení. V romantickém příběhu lásky Sla-
měný vdovec (USA 1955, 105 min) hlavní roli 
obsadila Marilyn Monroe v postavě naivní 
krásky, jejíž vlající sukně nad pouličním 
větrákem vstoupila do dějin filmu.
V originálním znění (anglicky) s českými 
titulky. Vstup volný.

 Deset hvězd: barokní ghetto 
v Polné a synagoga v Nové 
Cerekvi
V rámci ojedinělého projektu 

Revitalizace židovských památek v ČR 
se podařilo rekonstruovat, restaurovat 
a zachránit významné židovské historické 
budovy na deseti místech Čech, Moravy 
a Slezska. V úvodní přednášce nového cyklu 
Deset hvězd pohovoří historik Arno Pařík 
z Židovského muzea v Praze nejen o samot-
ném projektu, ale především o obnově syna-
gogy a rabínského domu v dobře zachovalém 
barokním ghettu v Polné na Vysočině, místu 
spojeném se smutně proslulou antisemit-
skou kampaní z přelomu 19. a 20. století 
známou jako „hilsneriáda“. Přednáška se 
bude dále věnovat historii synagogy v Nové 
Cerekvi u Pelhřimova s dochovanými židov-
skými domy a jednou z prvních emancipač-
ních synagog.
Vstup volný.

 Po stopách Mojžíše
V přednášce představí publici-
sta Jan Neubauer osobu Mojžíše 
jako nejpovolanějšího průvodce 

Tórou počínaje východem ze země egyptské 
ke stanu setkávání a pravidlům kašrutu 
až po řeku Jordán. S postavou Mojžíše tak 
projdeme více než čtyřicetiletým obdobím. 
Přednáška bude spojena s projekcí souvisejí-
cích historických i geografických ilustrací.
Vstup volný.

 Jeruzalém, všední jedinečnost
Vernisáž výstavy fotografií 
Leony Kalvodové. Autorka 
na svých snímcích zachycuje 

Jeruzalém jako místo soužití mnoha národů 
a náboženství, kde se v sevřeném prostoru 
hradeb propojuje historie se současností.
Výstava bude v prostorách OVK přístupná 
od 2. 5. do 28. 6. 2019. Vstup volný.

 Deset hvězd: historie židov-
ských komunit v Mikulově 
a Boskovicích
Díky ojedinělému projektu 

Federace židovských obcí Revitalizace 
památek v ČR se mezi lety 2012–2014 podařilo 
zpřístupnit významné židovské památky 
v deseti českých a moravských lokalitách. 
Na jižní Moravě byly v rámci projektu zre-
konstruovány objekty v Mikulově a Bosko-
vicích. O židovské historii těchto dvou měst 
a o rekonstrukci synagog pohovoří autor 
nových stálých expozic v těchto objektech 
architekt Jaroslav Klenovský.
Přednáška je součástí přednáškového cyklu 
Deset hvězd. Vstup volný.

Výstavy v prostorách OVK:
Jana Dubová: Kouzlo tvorby
Současná tvorba Jany Dubové (1926), výtvarni-
ce a pamětnice holokaustu. Výstava předsta-
vuje aktuální práce, kresby a fotografie, zpra-
cované ve stylu moderní počítačové grafiky.
Přístupné od 11. 4. do 30. 4. 2019. v pondělí–
čtvrtek 12.00–16.00, pátek 10.00–12.00, během 
večerních programů a po domluvě.

MAISELOVA SYNAGOGA, 
Maiselova 10, Praha 1

 Návštěva z pravěku
Divadelní hra na motivy knihy 
a životního příběhu Petra 
Ginze, mladého výtvarníka, 

spisovatele, šéfredaktora terezínského časo-
pisu Vedem. Příběh inspirovaný Petrovým 
nejoblíbenějším spisovatelem Julesem 
Vernem zaujme jak napínavou zápletkou, 
bohatou fantazií, vírou v dobro a spravedl-
nost, tak i v mnohém zvláštním jazykem. 
Druhá rovina hry, která představuje důležité 
epizody Petrova života v době protektorátu, 
aktualizuje dobrodružný příběh do mrazivé 
reality dospívajícího chlapce až k jeho tragic-
kému konci.
Inscenace studentů a učitelů Gymnázia Pří-
rodní škola. Scénář a režie: František Tichý.
Vstup volný.

 Odložený život – Skutečný 
příběh osvětimské knihovnice
Ojedinělá autobiografie ženy, 
které nacisté uloupili dětství 

a zavraždili většinu rodinných příslušníků 
a přátel. Dita Krausová (1929) vyrůstala 
obklopena milující rodinou až do chvíle, kdy 
do Československa vtrhla Hitlerova vojska. 
Po hrůzné cestě koncentračními a vyhla-
zovacími tábory se Dita Krausová dočkala 
osvobození a vrátila se zpět do rodné Prahy. 
V roce 1949 pak s manželem Otou B. Krausem 
(1921–2000) emigrovala do Izraele. Jako očitá 
svědkyně zlomových dějinných událostí z let 
1938, 1948 a 1989 vzpomíná na rodinu, přátele 
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i známé. Autobiografii představí autorka 
Dita Krausová a prof. Jiří Holý z Centra pro 
studium holokaustu a židovské literatury 
FF UK. Ukázky z knihy přednese herečka 
Klára Pollertová-Trojanová.
Kniha nakladatelství Euromedia Group bude 
na místě k prodeji. Vstup volný.

 Zemlinského kvarteto
Koncert jednoho z předních 
českých kvartet (František 
Souček a Petr Střížek – housle, 

Petr Holman – viola, Vladimír Fortin – 
violoncello) a jeho hostů Jiřího Pinkase 
a Dominiky Weiss Hoškové u příležitosti Jom 
ha-Šoa ve ha-gvura (Den památky obětí šoa 
a hrdinství). Během koncertu zazní sextety 
Ervína Schulhoffa (1894–1942) a Antonína 
Dvořáka (1841–1904).
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.
Za finanční podpory Magistrátu 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

 Ze života Židů IV: Umění 
z pohledu tradičního judaismu
Jaký je přístup tradičního 
judaismu k různým uměleckým 

formám? Co je z náboženského hlediska ve 
výtvarném umění, hudbě a literatuře povo-
leno a jaké projevy jsou naopak nežádoucí? 
Tyto otázky se ve čtvrtém pokračování cyklu 
Ze života Židů pokusí zodpovědět 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. Vstupné 30 Kč.

 Domy věčnosti XI: Hranice, 
Lipník nad Bečvou, Holešov
V jedenáctém pokračování 
cyklu o moravských židovských 

hřbitovech pojedná fotografka a publicistka 
Helena Bretfeldová o třech z nich založených 
v rozmezí 15.–17. století u významných 
obchodních cest. Zatímco v Hranicích 
a v Lipníku byly hřbitovy v době komunismu 
zrušeny nebo významně poškozeny a později 
komplikovaně obnovovány, hřbitov hole-
šovský je původní. Jako místo posledního 
odpočinku významných rabínů-učenců, 
především Šabbataje ben Meir ha-Kohena, 
řečeného Šach, je často vyhledáván.
Vstupné 30 Kč.

 Představení knihy Colette, má 
drahá, Vy víte, co máte udělat…
Volné pokračování Vlaku do 
Výmaru je biografií význam-

ného francouzského spisovatele Pierra Drieu 
La Rochelle a především jeho manželky, 
lékařky a vědkyně židovského původu 
Colette Jéramec, která byla za okupace spolu 
se svými dětmi uvězněna v koncentračním 
táboře Drancy na pařížském předměstí. Své 
nové dílo posluchačům představí a několik 
ukázek přečte původem česká, nyní ve Fran-
cii žijící spisovatelka, publicistka a scenáris-
tka Ladislava Chateau. Kniha bude na místě 
k prodeji. Program vzniká ve spolupráci 
s Kulturním a vzdělávacím centrem rabína 
Federa. Vstupné 30 Kč.

 Nedělní dílna pro rodiče 
s dětmi: Medvídek Dubi a ten, 
koho Bůh miloval
O nikom jiném než o Šalamou-

novi se již v Tanachu – hebrejské Bibli – 
nedočteme, že by ho Bůh miloval. Přesto 
jeho dlouhé a úspěšné kralování nebylo bez 
nesnází. Medvídek Dubi zahájí vyprávění 
z knihy Královské, které bude pokračovat 
ještě v dalších měsících. Prozradí dětem, jak 
se pozná, že měl Šalamoun moudré srdce, 
a bude držet palce všem, kdo se nezaleknou 
hádanek, které připravil.
(Nezamyslova 27, Brno-Židenice)
Vstupné 30 Kč.

 Vernisáž výstavy Bringing 
Together Divided Memory
Výstava Bringing Together 
Divided Memory tvoří mozaiku 

českých, slovenských a rakouských příběhů 
z období předválečného, doby druhé světové 
války a bezprostředně po ní. Formou video-
rozhovorů prezentuje vyprávění těch, kteří 
museli opustit své domovy a v důsledku 
války začít žít někde jinde. Zvláštní pozor-
nost je věnována soužití Židů, etnických 
Čechů, Němců a Slováků, dvojjazyčných 

Moravanů a Bémáků (Böhmisch) před rokem 
1938, a především rozdílným zkušenostem 
a prožitkům po odsunu. Rozhovory s pamět-
níky jsou na základě konkrétních míst, 
historických událostí a opakujících se typů 
zkušenosti rozčleněny tak, aby byl zřetelný 
jejich vztah v rámci vyprávění. Doplněny 
jsou dobovými kontextualizujícími texty 
a mapami.
Výstava proběhne ve spolupráci se spolkem 
Antikomplex.
Vstup volný.

Výstava v sále OVK Brno:  
Rekviem za Vlněnu
Výstava fotografií Martiny Janáčové se 
koná ve spolupráci s ŽOB a je přístupná 
do 17. dubna v době programových akcí 
a po předchozí telefonické domluvě.
Vstup volný

KULTURA V OBCÍCH

LIBEREC
čtvrtek 25. 4. v 17.00
Galilea – krásy a zajímavosti půvabného 
pohoří
Přednáška Karla Hrdličky
ŽO Liberec, Rumjancevova 1362, Liberec

PRAHA
úterý 16. 4. v 18.00
Jsem Žid a zdráv
s Věrou Roubalovou a Petrem Brodem – 
moderuje Irena Kalhousová
Pořádá NFOH a Kampus Hybernská
Kampus Hybernská, Hybernská 4, Praha

neděle 28. 4. v 10.30
Koncert SLAVONICS
Hudební kvartet z Německa hraje a zpívá 
slovanskou klasiku, folk a klezmer
Hlubočepský zámeček, Folklore Garden, 
Na Zlíchově 18, Praha 5

čtvrtek 2. 5. ve 14.00
Jom ha-šoa
Veřejné čtení jmen obětí holocaustu.
Náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3

OSTRAVA
středa 24. 4. v 16.00
Pesach (symbolický seder)
Na tuto akci je nutné se přihlásit, a to nejpoz-
ději do 17. 4. na tel.: 737 550 442.
Hotel Harmony, ul. 28. října 170, Ostrava – 
Mariánské hory

neděle 5. 5. v 10.00
Tryzna Jom ha-šoa
Židovský hřbitov Na Najmanské, Ostrava

TEPLICE
Úterý 16. 4. v 17.30
Chasidští rabíni a jejich dynastie
Přednáška předsedy Chevra kadiša Chaima 
Kočího.
ŽO Teplice, Lipová 25, Teplice
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PÍSNIČKA

Dajjejnú

I kdyby, kdyby nás vyvedl, vyvedl z Egypta, 

a nevynesl proti nim rozsudky, 

stačilo by nám to. 

Stačilo, stačilo by nám to...

Blíží se Pesach, a tak jsme vybrali písničku 
založenou na jednom z nejstarších pijutů 
v pesachové hagadě – Dajjejnú. Text vypráví 
o tom, za kolik stupňů dobra, které nám Bůh 
prokázal, mu máme být vděčni. Celý text 
nalezneme v hagadě a má celkem patnáct 

slok, které velebí Boha za jeho činy, jimiž 
vyvedl svůj lid z otroctví, za všechny jeho 
zázraky a dary, a za to, že lid Izraele přivedl 
do zaslíbené země. Zde uvádíme jen sloku 
první, která již zlidověla jako písnička, kte-
rou obvykle znají i děti.

Původ melodie je nejasný. Základem 
nápěvu je ale patrně starý chasidský nigun 
známý ze společenství Chabad. Podle někte-
rých zdrojů by však melodie refrénu měla být 
českou lidovou písničkou. Zatím se nám však 
nepodařilo vypátrat, jakou..

ְצַרִים   ִאּלּו, ִאּלּו הֹוִציָאנּו, הֹוִציָאנּו ִמּמִ
ָפִטים ה ָבֶהם ׁשְ ְולֹא ָעשָׂ

נּו. ּיֵ ּדַ
נּו... ּיֵ י ּדַ ּדַ


