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Jom ha-acma’ut – 9. 5. 2019
Izrael slaví 71. narozeniny a Maskil přeje vše nejlepší!
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ÚVODNÍK

Uplynulé období bylo především ve 
znamení vzpomínání. V pražském 
hotelu Alcron byla 29. dubna odhalena 
pamětní deska Doreen Warrinerové, jedné 
z organizátorek tzv. kindertransportů. Více 
o této dámě najdete v článku. 2. května 
byl Jom ha-šoa. I v letošním roce se četla 
jména obětí holokaustu ve 21 městech 
celé České republiky. K nově zapojeným 
městům patří Karlovy Vary, Mikulov, 
Nýrsko, Prostějov a Teplice. Několik 
fotografií z tradiční vzpomínkové akce 
v pražské Pinkasově synagoze najdete 
v tomto Maskilu. Vzpomínka také patřila 
těm, kteří zmizeli v koncentračních 
táborech a na místech jejich posledního 
pobytu před nástupem do transportu 
jsou položeny kameny zmizelých, tedy 
stolpersteiny. V rámci Jom ha-šoa se 
desítky dobrovolníku včetně dětí vydaly 
do ulic českých měst, aby kameny vyčistily 
a vzpomínku oživily.

V sobotu 28. dubna došlo k útoku na 
synagogu hnutí Chabad v kalifornském 
městě Poway poblíž San Diega. Útočník 
zabil ženu, která se vrhla před rabína 
konajícího bohoslužbu, a další tři lidi 
zranil. Pachatel je ve vazbě. A tentýž den 
zemřel pozoruhodný muž rabín Menachem 
Mendel Taub, hlavní představitel 
kalivských chasidů. Ačkoliv se jednalo 
o představitele chasidského hnutí, jakožto 
přeživší pokusy doktora Mengeleho 
se Taub celý život věnoval vzdělávání 
i ultraortodoxních komunit a přednášel 
i nežidovskému publiku. Jeho zajímavý 
příběh najdete o pár stránek dál.

Za sebou máme pesach. Jak probíhal 
v Bejt Simcha, to si můžete prohlédnout na 
fotografiích. Zbyly vám doma macesy, nebo 
jste je schroupali všechny?

Příští měsíc nás čeká šavuot, tedy 
svátek darování Tóry, a do té doby počítáme 
omer. A mezi tím bude Lag ba-omer. Slavíte 
tento svátek? Několik odpovědí na tuto 
otázku najdete v anketě.

Hezký květen, ať už slavíte to či ono, 
přeje redakce.

KATEŘINA MIKULCOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

RABÍNSKÉ SLOVO

Jak rabi Šim’on bar Jochaj 
pomohl svému národu
Měsíc ijar – אייר začíná 6. května. Naše 
tradice říká, že dva týdny po východu 
z Egypta, tj. 1. ijaru dostali synové Izraele 
v Maře nejcennější dar – šabat. Tam 
jim Hospodin oznámil zásady šabatu 
(Exodus 15‚25). Komentátor Raši k tomu 
uvádí, že v Maře dostali synové Izraele 
od Všemohoucího několik málo oddílů – 
parašot Tóry, aby se jimi zabývali, šabat 
a ustanovení o červené krávě (Numeri 
19‚1–22).

Kromě toho se tento měsíc udály na poušti 
tři významné události: Bůh seslal z nebe 
manu, objevila se Mirjamina zázračná 
studna, která provázela Izrael po celou dobu 
putování pouští a v ijaru rovněž proběhla 
válka s Amálekem.

V měsíci ijaru také každý večer 
pokračujeme v počítání snopku, ve sfirat 
ha-omer – ספירת העומר (Leviticus 23‚15–16). 
Dny sfirat ha-omer jsou považovány za dny 
smutku. Jedním z důvodů je, že po zboření 
druhého Chrámu, když národ přestal konat 
pouti do Jeruzaléma a přinášet s radostí 
snopek – omer, tak naši učenci stanovili 
pro toto období počítání omeru smuteční 
obyčeje spojené se vzpomínkou na zbořený 
Chrám.

Později přibyl ještě jeden důvod k smutku, 
o němž se dovídáme z talmudického traktátu 
Jevamot 62b. Je to smutek nad smrtí dvaceti 
čtyř tisíc žáků rabi Akivy, kteří v tomto 
období sfirat ha-omer zemřeli na epidemii 
záškrtu, neboť si vzájemně neprokazovali 
patřičnou úctu, jak se na talmidej chachamim 
sluší a patří.

Rav Šerira Gaon (906–1006) ve svém 
Responsu – אגרת רב שרירא גאון vyjadřuje 
názor, že mnozí z žáků zahynuli v bojích 
proti Římanům, nebo byli jimi popraveni. 
Jednalo se o pomstu římské moci vůči 
žákům rabi Akivy, kteří byli aktivními účast-
níky Bar Kochbova povstání. To by vysvětlo-
valo onu záhadnou epidemii, které podlehli 
jen žáci rabi Akivy a nikdo jiný.

Lag ba-omer
Jediným veselým dnem během sfirat ha-
-omer je 33. den neboli Lag ba-omer – ל"ג 
 Letos připadá Lag ba-omer na čtvrtek .בעומר
23. května. Tento den žáci rabi Akivy neumí-
rali. O Lag ba-omer zemřel rabi Šim’on bar 
Jochaj, jeden z mála žáků rabi Akivy, kterému 
se podařilo přežít Hadrianovy represe po 
porážce bar Kochbova povstání. Šim’onu 
bar Jochajovi tradice připisuje též autorství 
mystické knihy Zohar.

V den bar Jochajova skonu, o Lag ba-omer 
se koná u jeho hrobky v severoizraelském 
Meronu slavnost na jeho památku zvaná 

hilula rabi Šim’ona Bar Jochaje – הילולא של רבי 
.שמעון בר יוחאי

Vypráví se, že po skonu rabiho Šim’ona bar 
Jochaje se obyvatelé vesnice Meron a neda-
lekého města Zippori začali přít, kde by měl 
být učenec pohřben. Jen co žáci vynesli 
máry s tělem svého učitele z domu, stal se 
zázrak. Máry se začaly vznášet ve vzduchu 
a pohybovaly se směrem k Meronu, až vpluly 
do jedné z tamních jeskyní. Poté bylo slyšet 
nebeský hlas: „Toto je muž, který způsobil 
v zemi zemětřesení a znepokojoval mocné… 
O něm praví verš: ץ; ְוָתנּוַח ְוַתֲעמֹד ה, ֵלְך ַלּקֵ  ְוַאּתָ
ִמין  Ty vytrvej do konce. Pak – ְלֹגָרְלָך, ְלֵקץ ַהּיָ
odpočineš, ale na konci dnů povstaneš ke 
svému údělu.“ (Daniel 12‚13).

Zajímavé informace o průběhu poutí 
k hrobu rabi Šim’ona bar Jochaje přináší 
doplněk ke knize Významy obyčejů a základy 
zákonů (טעמי המנהגים ומקורי הדינים), jehož 
autorem je rabín Ješaja Ašer Zelig Margaliot 
(1894–1969). Mimo jiné uvádí: „Našli jsme, 
že bývalo zvykem žáků rabiho Jicchaka Lurii 
Aškenazyho, bl. paměti, a jiných učenců a veli-
kánů Tóry ze Cfatu konat dvakrát ročně pouť 
do Meronu a tam studovat svatou knihu Zohar. 
Jak rabi Šelomo Šliml, bl. paměti, ze svatého 
města Cfatu píše ve svém dopisu z 28. chešvanu 
5367 (28. 11. 1606): „A on, bl. paměti, píše, že to 
bylo pravidlo, které se neporušovalo – dvakrát 
ročně přicházeli všichni vynikající učenci, kteří 
jsou zběhlí v moudrosti pravdy více než ostatní 
učenci do Meronu, kde jsou pohřbeni rabi 
Šim’on bar Jochaj a jeho syn rabi El’azar, Hilel 
a Šamaj a rabi Jochanan ha-Sandelar. Nad kaž-
dým z hrobů je postavena věž, jež je čtyřikrát 
vyšší než člověk… Tam, od hrobu Bar Jochaje 
k hrobu rabi El’azara, postaví stan a sedí v něm 
mezi hroby deset dní a noci a zabývají se stu-
diem Zoharu. Jeden z učenců přednáší a ostatní 
jej poslouchají. Mají jednoho sluhu, který jim 
připravuje jídlo, a čtyři ozbrojené góje, kteří je 
každou noc venku hlídají před zloději… Tak to 
pravidelně činili deset dní před Šavuot a deset 
dní před Roš ha-šana.“

Nalezl jsem, co psal svatý autor שני לוחות 
 Šnej luchot ha-brit – Dvě desky) הברית
Smlouvy: Ješaja Horowitz, asi 1565–1630) 
během svých cest po zemi Izraele roku 5388 
(1628): „U hrobu rabi Šim’ona bar Jochaje se 
učí Zohar v bázni, úzkosti a s velkou odda-
ností, neboť se tam událo několik zázraků. 
Musí se učit Zohar v bázni, úzkosti a s velkou 
oddaností a potom obradují své srdce 
duchovní radostí, bez jakéhokoliv zármutku 
a hoře, neboť to si rabi Šim’on bar Jochaj přál… 
A potom slibují sliby a dary a modlí se tam… 
Ještě vám chci oznámit, že dnes, v neděli, jsem 
byl v jeskyni spravedlivých… rabi Šim’ona bar 
Jochaje a jeho syna rabi El’azara a tam jsem se 
učil Zohar…“
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Šim’on bar Jochaj a Římané
Akibův žák, rabi Šim’on bar Jochaj, byl nadše-
ným podporovatelem Bar Kochbova povstání 
a zapřisáhlým odpůrcem Římanů a jejich 
nadvlády v Judsku. V traktátu Šabat 31b je 
známá pasáž o tom, jak rabi Jehuda, rabi 
Josej a rabi Šim’on bar Jochaj diskutují o roli 
Římanů ve Svaté zemi. Rabi Šim’on odhalil 
pravou tvář Římanů. Jeho protiřímská slova 
se však dostala až k úřadům a Římané jej 
odsoudili na smrt. Poté se rabi Šim’on bar 
Jochaj musel před nimi dvanáct let skrývat 
v jeskyni u galilejské vesnice Peki’in.

V talmudickém traktátu Me’ila 17a-b 
se uvádí, že během římské nadvlády, 
tedy v době panování císaře Hadriana 
(117–138 o.  l.), Římané zakázali Židům světit 
šabat, obřezávat své syny a dodržovat zákony 
čistoty židovské rodiny. Jeden z učenců, rabi 
Re’uven ben Istrobali, chtěl, aby tyto zákazy 
byly zrušeny. Co udělal? Přestrojil se za 
váženého Římana a vešel do Senátu, kde se 
měla znovu projednávat tato protižidovská 
opatření. Když o nich začali přítomní sená-
toři jednat, požádal rabi Re’uven ben Istrobali 
o slovo. Zeptal se přítomných zákonodárců: 
„Má-li člověk nepřítele, chce, aby tento byl 
chudý, nebo bohatý?“

„Samozřejmě chudý,“ odvětili senátoři.
„Je-li tomu tak, povolte jim zase dodržovat 

šabat, neboť pak budou pracovat jen šest dní 
v týdnu, a tak budou vydělávat méně.“ Sená-
torům se jeho slova zdála logická, a proto 
zrušili zákaz dodržování šabatu.

Rabi Re’uven však hovořil dále: „Člověk, 
který má nepřítele, chce, aby tento byl slabý, 
nebo silný?“ Senátoři odvětili: „Samozřejmě, 
že slabý!“ „Tak jim povolte obřezávat jejich 
syny, a tímto je oslabíte.“ I tento návrh byl 
senátory přijat. Dále rabi Re’uven hovořil: 
„Má-li člověk nepřátele, chce, aby se mno-
žili, nebo aby jich ubývalo?“ Zákonodárci 
odvětili: „Samozřejmě, aby nepřátel ubývalo 

a nemnožili se.“ Rabi Re’uven jim odvětil: 
„Je-li tomu tak, povolte jim dodržovat jejich 
zákony o čistotě rodiny, které zakazují 
čtrnáct dní v měsíci intimní život. Tak se 
zmenší možnost jejich rozmnožování.“

Mezi Židy se velmi rychle roznesla zvěst 
o tom, že diskriminační zákony byly zrušeny, 
ale radost netrvala dlouho. Přišlo se totiž 
na to, že v Senátu nehovořil vážený Říman, 
ale za římského patricia se vydávající rabi 
Re’uven ben Istrobali, a tak protižidovské 
zákony byly znovu obnoveny.

Židovští učenci se rozhodli vyslat do 
Říma, pravděpodobně již po Hadrianově 
smrti, rabiho Šim’ona bar Jochaje, aby 
požádal císaře o zrušení protižidovských 
restrikcí. Cestou do Říma rabi Šim’on bar 
Jochaj potkal démona jménem Ben Temaljon, 
který se nabídl, že mu pomůže v jeho poslání. 
Rabi Šim’on jej požádal, aby vstoupil do 
těla císařovy dcery a způsobil jí šílenství 
a poté, když rabi Šim’on dorazí do Říma, tak ji 
zázračně vyléčí. Tak se i stalo.

Po několika těžkých dnech, kdy císař 
beznadějně sháněl lékaře, který by jeho 
nemocnou dceru uzdravil, dostavil se do 
císařského paláce rabi Šim’on bar Jochaj. 
Když k němu přivedli nemocnou císařovu 
dceru, rabi Šim’on řekl: „Ben Temaljone, 
vyjdi! Ben Temaljone, vyjdi!“ Démon poté 
opustil tělo císařovy dcery a ta se okamžitě 
uzdravila. Vděčný císař přikázal dovést rabi 
Šim’ona do pokladnice a řekl mu, že cokoli 
bude odtud chtít, může si za odměnu vzít. 
Rabi Šim’on tam našel pergamen s protiži-
dovskými restrikcemi. Vzal jej a roztrhal na 
kousky. Poté se vrátil do země Izraele a ozná-
mil všemu lidu, že své poslání úspěšně splnil. 
Tolik talmudický traktát. Z historie víme, že 
Hadrianův nástupce, císař Antoninus Pius 
(138–161 o. l.) zrušil protižidovské restrikce.

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.

  

Květen – červen 2019
Náboženské akce – bohoslužby:
Kabalat Šabat
každý pátek od 18.30

Oslavy svátků, kulturní a společenské 
akce:
Gut šábes
Pátek 24. května proběhne od 18.30 
kabalat šabat a poté naváže beseda 
s Achabem Haidlerem v rámci cyklu Gut 
šábes

Valná hromada
Neděle 2. června od 16 hod. v Bejt 
Simcha (Maiselova 4, Praha 1) proběhne 
Valná hromada členů Bejt Simcha

Šavuot
V sobotu 8. června proběhne v Bejt 
Simcha (Maiselova 4, Praha 1) oslava 
svátku Šavuot. Bližší informace 
na kehila@bejtsimcha.cz

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

Úvod do judaismu každé úterý od 19.45

PROGRAM BEJT SIMCHA

Hrob rabi Šim’ona bar Jochaje. Foto: wikimedia



4  maskil המשכיל

IZRAEL

Po volbách jako po boji
Před každými izraelskými volbami 
se novináři mračí a významně 
poznamenávají, že tyto budou zásadní 
a přelomové. Nemohou se mýlit. Platí to 
pro všechny volby do Knesetu, tedy i pro 
ty letošní.

Největší novinkou je stará zpráva, že největší 
stranou zůstává Likud a v jeho čele Benjamin 
Netanjahu. Zvláštnost Netanjahuova vítěz-
ství spočítá v tom, že se odehrálo navzdory 
několika skandálům samotného premiéra 
i jeho rodiny. Netanjahu také nutně musí 
veřejnost unavovat délkou svého pobytu 
u moci. V jeho prospěch hrála bojovnost, 
vytrvalost, osobní nasazení a řečnický um – 
z Evropy není vždy patrné, že Netanjahu je 
intelektuál z intelektuální rodiny. A ještě 
jedna věc, Netanjahu je premiér úspěšný 
v tom smyslu, že ekonomika šlape a stát je 
v bezpečí.

Netanjahu by nevyhrál, kdyby nekandi-
doval v čele Likudu, i když vzájemný vztah 
možná platí i naopak. S Likudem se u moci 
udržela pravice, což může v izraelském 
kontextu znamenat hned několik věcí, třeba 
ekonomický liberalismus, důraz na národní 
program nebo odmítání územních ústupků 
v jednání s Palestinci. Likud si také dokázal 
udržet pověst strany pro Židy jiného než ori-
entálního původu, i když by za jiných okol-
ností měli tito většinou méně ekonomicky 
úspěšní občané volit spíš levici.

Likud ale všechny nesourodé prvky své 
identity dokázal udržet pohromadě, a tak 
to na volební mapě vypadá chvílemi skoro 
absurdně: blahobytné oblasti jako Tel Aviv 
volí levicově a centristicky, zatímco dělnická 
nebo periferní města hlasovala pro pravici. 
Třeba v Beer Ševě nebo Ejlatu volilo Likud 
třiačtyřicet procent lidí.

Poloplná sklenice
O izraelské pravici se nedá říct, že uspěla tak 
jednoznačně, jak to vypadalo v českých nebo 
vůbec západních médiích. Sám Netanjahu 
dostal jen něco přes čtvrtinu všech hlasů, 
tedy méně než dostával Begin, Šamir nebo 
Šaron. Spojení národně orientovaných stran 
Židovský domov a Židovská síla se přehouplo 
přes práh s odřenýma ušima. A Nová pravice 
Ajelet Šakedové a Naftali Bennetta se, 
podobně jako Totožnost (Zehut) Moše Fajg-
lina, ani nedostala do parlamentu.

Tím méně ale mohou o úspěchu mluvit 
přívrženci levice. Strana práce bývala 
dominantní silou od dob prenatálního života 
Izraele. Teď je vděčná za pouhých šest man-
dátů. Trpí stejným neduhem jako všechny 
sociální demokracie na Západě: „modrých 
límců“ ve společnosti ubývá a mnozí z těch, 
kteří zbývají, volí pravici. K tomu se navíc 
Strana práce dosud nevyléčila z ran, které jí 
uštědřil neúspěch dohod z Osla. Zázračný 

nový předseda Avi Gabaj zázraky nedokázal, 
přestože se mohl pochlubit pověstí bývalého 
úspěšného topmanažera a současně maroc-
kým původem, kterým mohl lákat voliče 
Likudu nebo Šasu.

Úlohu hlavního oponenta pravice pře-
vzali už dávno centristé. Potíž je, že izraelský 
střed představuje při každých volbách někdo 
jiný, přičemž „fázi očekávání“ obvykle po 
cimrmanovsku následuje „fáze zklamání“. Už 
jen proto, že takové strany a takové osobnosti 
nemohou na svou stranu získat emoce, jako 
je pocit „politického domova“, jaký skýtá 
třeba právě Likud.

Tentokrát se Netanjahuovi odpůrci upnuli 
na dalšího nevyzkoušeného spasitele, býva-
lého šéfa generálního štábu Bennyho Gance. 
Jeho vojenské kořeny měly neutralizovat 
jeden z hlavních pravicových argumentů, 
že střed/levice nedokážou ochránit Izraelce 
před nebezpečím.

Gancův výkon, stejně jako výsledek jeho 
modrobílé koalice, lze hodnotit známým 
úslovím, podle kterého je sklenice buď napůl 
prázdná, nebo napůl plná, záleží na pohledu. 
Ganc a také jeho strana Síla pro Izrael vstou-
pily do politiky jen pár týdnů před volbami, 
stejně jako strana Telem bývalého generála 
Moše Jaalona. Přesto dokázaly, spolu 
s Jairem Lapidem (a jeho stranou Budouc-
nost existuje) sekundovat Netanjahuovu 
Likudu a zůstat za ním pozadu jen o jediný 
hlas.

Jenže na vítězství to nebylo a v cíli je 
první vždy jen jeden. Tím spíše, že Netanjahu 
si dokázal ještě před volbami předjednat 
spolupráci s některými z potenciálních koa-
ličních spojenců. V okamžiku, kdy vznikal 
tento text, byl nejpřirozenějším kandidátem 
na sestavení vlády právě Netanjahu. Jak se 
ukázalo, jeho největším nepřítelem je on 
sám, zejména jeho korupční aféry, z nichž 
některé ho skutečně mohou stát kariéru, 
ne-li svobodu. Nebyl by prvním politikem 
v Izraeli, který skončil za mřížemi.

Vítězové ve stínu
Izraelské volby mají dva nenápadné vítěze. 
Jednak jsou to ultraortodoxní strany Šas 
a Sjednocený judaismus Tóry. Některé před-
volební analýzy tvrdily, že se ultraortodoxní 
voliči se odklánějí od svých tradičních 
stran, mimo jiné i proto, že jsou stále více 
propojeni s ostatní izraelskou společností. 
Tento předpoklad se nepotvrdil a obě strany 
se svými osmi, respektive sedmi poslanci se 
pravděpodobně stanou nepostradatelným, 
tedy i politicky draze placeným koaličním 
partnerem.

Druhým skrytým vítězem je arabská poli-
tická reprezentace. Dosavadní velkokoalice 
čtyř arabských stran (slučovala islamisty, 
arabské nacionalisty i komunisty) se před 
volbami rozpadla a chvíli to vypadalo, že se do 
Knesetu nedostane žádný z jejích poslanců. 
Nakonec se přes práh přehouply dvě dvojkoa-
lice, které mají dohromady deset poslanců.

V poslední době narůstá rozpor mezi rela-
tivní politickou umírněností podstatné části 
izraelské arabské komunity a relativním 
radikalismem jejich parlamentní reprezen-
tace. Přesto podle volebních map v arabských 
oblastech lidé i nadále disciplinovaně volili 
„své strany“.

Nic ale neplatí absolutně, část Arabů 
volila třeba levicový Merec, který tím zřejmě 
zachránili, arabskojazyční drúzové zas 
trestali židovské strany, které hlasovaly 
pro kontroverzní zákon o národním státu, 
a nejčastěji hlasovali pro Gancovu modro-
bílou koalici, která ho kritizovala. Naopak 
komunita izraelských alávitů (vlastně 
příbuzných syrského prezidenta Asada) si 
oblíbila středovou stranu Kulanu, přestože 
právě tu jejich příbuzní drúzové zavrhli kvůli 
zmíněnému zákonu.

Volič je ale všude zvláštní tvor – a v Izraeli 
je ještě zvláštnější, bez ohledu na vyznání 
a národnost.

JAN FINGERLAND

„Silný v bezpečnosti, 
silný v ekonomice“ 
(Předvolební plakát 
strany Likud, s nímž šel 
Netanjahu do voleb již 
před deseti lety.)
Foto: wikimedia
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VZPOMÍNKA

Vzpomínkové setkání na oběti šoa

ANKETA

Co pro vás znamená svátek 
Lag ba-omer? Slavíte ho – 
a jak?

Lag ba-omer pro mne býval jedním z těch 
svátků, se kterými jsem si jako moderní 
reformní žid příliš nevěděl rady. Tra-

diční význam, který odkazuje na konec hro-
madného umírání žáků rabiho Akivy, mne 
příliš neuspokojoval, období omeru chápu 
spíše jako přípravu na přijetí Tóry o Šavu’ot 
než jako období truchlení za zesnulé Akivovy 
žáky. Zrovna tak způsob slavení dne jakožto 
jorcajtu rabiho Bar Jochaje je mi spíše vzdá-
lený. Nejvíce se mi líbí způsob slavení, jaký se 
zrodil v moderní době ve státu Izrael, kdy je 
Lag ba-omer brán především jako svátek mla-
dých a studentů, při kterém se pořádají tábo-
ráková posezení s grilováním, přednáškami 

a lukostřelbou. Takto jsem měl možnost již 
dvakrát svátek oslavit s ČUŽM. Bylo to velmi 
vydařené a doufám, že ČUŽM bude svátek 
slavit v podobném duchu i nadále.
Martin Šachar-Elis, šámes Bejt Simcha

Lag ba-omer je pro mne svátkem hlavně 
Izraelců. Oni miluji pikniky a setkávání 
a dobré jídlo a rodinu a přátele… A to vše 

si na tento svátek tradičně užívají. Kdykoli 
jsem byl pozván, byl to skvěle strávený den. 
Mezi českými Židy to moc nefrčí. Asi, že je 
v Česku obvykle v tomto období nejistější 
počasí.
Michal Spevák, předseda Bejt Simcha

2. května na Jom ha-šoa 
se v Pinkasově synagoze 
konalo tradiční setkání 
Pražské židovské obce 
a dalších zájemců včetně 
studentů gymnázia Or 
chadaš. Zazněla slova 
pamětníků, čtení jmen 
zavražděných, která četl 
také izraelský velvyslanec 
Daniel Meron, rabín Karol 
Efraim Sidon se spolu se 
zúčastněnými pomodlil kadiš 
a na závěr zazněla Hatikva. 
Nezapomínáme.

REDAKCE
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OSOBNOST

Zemřel sedmý kalivský rebe 
Menachem Mendel Taub
Nestává se příliš často, 
aby zpráva o smrti jednoho 
z chasidských rebe obletěla 
celý svět a zasáhla nejen 
liberální a reformní židovskou 
komunitu, ale dokonce 
i nežidovskou populaci. Právě 
takovým případem bylo 
úmrtí šestadevadesátiletého 
Menachema Mendela 
Tauba, kalivského rebeho, 
který stál v čele izraelské 
odnože dynastie Kaliv víc 
než půl století a zemřel letos 
28. dubna.

Počátek dynastie Kaliv
Menachem Mendel Taub se narodil roku 
1923 jako syn rabiho Jechiela Jehudy Tauba, 
jednoho ze tří pokračovatelů (dva z nich 
zahynuli i s rodinou během šoa) chasidské 
dynastie Kaliv, kterou ve stejnojmenném 
maďarském městečku založil koncem 18. sto-
letí kalivský rabín Jicchak Izák Taub. Není 
známo, jak se skutečně setkal první kalivský 
rebe s myšlenkami chasidismu, ačkoliv se 
k tomu samozřejmě váže spousta více čí 
méně divokých chasidských legend a vyprá-
vění. Podle jedné z nich se prý Menachem 
Mendel Taub učil dokonce v moravském 
Mikulově u rabiho Šmuela Šmelke Horovitze.

Z dostupných pramenů však víme, že byl 
prvním chasidským cadikem, který se usadil 
v Maďarsku, a kromě tohoto prvenství jej 
proslavily také jeho písně a niguny. Zakla-
datel kalivské dynastie je znám jako autor 
mnoha nigunů, které se tradovaly mezi kaliv-
skými chasidy z generace na generaci. Velké 

množství melodií však také přejal ze svět-
ských a lidových maďarských písní, a stejně 
jako mnozí jiní chasidští rebe, i on věřil, že 
tak zachraňuje melodie, které původně zněly 
v jeruzalémském Chrámu a po jeho zboření 
byly rozptýleny do celého světa.

Mnohé z nich dnes známe také díky osob-
ním aktivitám a bádání Matitjahu Šalema 
z kibucu Ramat Jochanan (1904–1975), který 
shromáždil obdivuhodný archiv. Patrně 
nejslavnější je přejatá maďarská píseň 
o kohoutovi, známá pod maďarským názvem 
Szól a kakas már (Kohout volá), v níž bloudí 
ztracený kohoutek, který se chce dostat 
domů. V chasidské tradici je text písně pře-
značen na bloudící lid Izraele v exilu, který 
čeká na návrat na Sion. Tuto píseň, stejně 
jako mnohé další, prý kalivský rebe odpo-
slechl a vykoupil od jednoho z maďarských 
zemědělců či pastevců.

Právě zesnulý Menachem Mendel Taub 
byl přímým příbuzným (přesněji: pra-pra-
-pra-pravnukem) tohoto prvního kalivského 
rebeho Jicchaka Izáka Tauba.

Mengeleho pokusný králík
Šestý kalivský rebe Jechiel Jehuda Taub 
zemřel roku 1939 a zanechal po sobě sedm 
dětí a žádné instrukce ohledně svého 
nástupnictví. V té době se už však v Evropě 
schylovalo k válce. Jeho syn Menachem 
Mendel měl tehdy pouhých patnáct let, ale 
přesto se ještě před válkou stihl oženit. Jeho 
první žena se jmenovala Chana Sára Shapiro. 
Všichni Menachemovi sourozenci zahynuli 
během holokaustu. On sám přežil, ale věz-
nění v několika koncentračních táborech 
zanechalo u něj následky na celý život – a to 
nejen psychické.

Menachem Mendel Taub byl deportován 
do Osvětimi roku 1944. Při selekci po pří-
jezdu byl vybrán, aby sloužil Mengelemu 
jako „pokusný králík“ pro jeho zrůdné expe-
rimenty. Nejrůznější Mengeleho chemické 
pokusy způsobily Menachemu Mendelovi 
zdravotní problémy, jejichž následky si 
nesl do konce života. Nikdy mu například 
nerostly vousy – a tak byl patrně jediným 
známým chasidským cadikem, který po celý 
svůj život neměl plnovous.

Později byl Menachem Mendel zařazen do 
pracovní skupiny a strávil tak nějakou dobu 
ve varšavském ghettu, v koncentračním 
táboře ve Vroclavi a také v táboře Bergen-Bel-
sen, kde se nakonec dočkal osvobození. Po 
válce postupně zjistil, že skoro všichni z jeho 
rodiny zemřeli. Až šest měsíců po konci 
války se dozvěděl, že jeho žena přežila a odjel 
za ní do Švédska, kde se znovu setkali.

Menachem Mendel Taub
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Poslání oživit judaismus
Roku 1947 se Menachem Mendel a jeho 
žena Chana Sára rozhodli odcestovat do 
USA. Menachem Mendel Taub věřil, že hrůzy 
holokaustu přežil proto, aby plnil zvláštní 
úkol a oživil judaismus v „Novém světě“. 
Usadil se nejprve v Ohiu v Clevelandu, kde 
už v té době byla jedna z nejvýznamnějších 
kongregací reformního judaismu. Otevřel 
zde vzdělávací centrum a mikve, a obohatil 
místní židovskou komunitu o jí neznámý 
prvek chasidské zbožnosti. S reformním 
rabínem Hillelem Silverem, který zde v té 
době působil, si rozuměl mimo jiné v otázce 
sionismu. Navzdory tomu, že byl vychován 
v ortodoxním judaismu a chasidské tradici 
věřil Menachem Mendel Taub v sionismus 
a podporoval existenci Státu Izrael. Možná se 
v něm probudila touha po návratu, vyjádřená 
přece už tolikrát v písních a nigunech jeho 
předků. Obnovu Svaté země chápal jako 
povolání a přípravu na příchod Hospodina 
(podle verše z knihy proroka Izajáše 40, 
3). Šířil myšlenku, že poté, co Evropa byla 
poskvrněna krví šesti milionů Židů, měli by 
všichni žijící Židé odejít do Izraele.

Sám Menachem Mendel se přestěhoval 
do Svaté země roku 1962, aby zde pokračoval 
v tradici kalivské chasidské dynastie. Nejdřív 
se usadil v Rišon le-Cijon, kde Menachem 
Mendel nechal mimo jiné vybudovat novou 
kalivskou synagogu, v jejíchž zdech jsou 
umístěny kameny přivezené ze staré kaliv-
ské synagogy v Maďarsku. Po pěti letech 
strávených v Rišon le-Cijon se Menachem 
Mendel Taub rozhodl zahodit další budova-
telské plány, přestěhoval centrum kalivského 
dvora do chasidského Bnej Brak a roku 2004 
pak do Jeruzaléma, kde sídlí dodnes.

Chasidský učitel i aktivista
Osobnost Menachema Mendela Tauba dalece 
přesahovala hranice společenství kalivských 
chasidů. Nebyl „jen“ charismatickým 
duchovním vůdcem v čele nevelké chasidské 
dynastie. Byl zároveň aktivistou, který od 
počátku svědčil široké veřejnosti o svých 
zkušenostech s hrůzami holokaustu a zasa-
zoval se o boj proti antisemitismu. Jeho celo-
životní snahou bylo připomínat oběti všech 
židovských mučedníků šoa. Vystupoval tedy 
veřejně nejen na nejrůznějších vzpomínko-
vých akcích, ale dokonce i v médiích. Sám 
shromažďoval svědectví a vzpomínky přeži-
vších a vytvořil vlastní rozsáhlý archiv.

Zasloužil se o zvyk recitovat Šema na 
památku obětí holokaustu na veřejných při-
pomínkových akcích. Jeho podpora recitace 
Šema i při jiných příležitostech pramení prý 
ze závazku, který dal Všemohoucímu, když 
mu během svého věznění tváří v tvář smrti 
slíbil, že zachová-li ho naživu, bude vždy 
odříkávat text Šema. Mezi další jeho zají-
mavá a inspirativní učení patří myšlenka, že 
by měl člověk jeden den v roce věnovat vzpo-
mínkám a reflexi všeho utrpení a zranění, 
která mohl druhým způsobit svými pomlu-
vami a urážkami (tzv. lešon ha-ra). Tento 

„den sebezpytování“ považoval dokonce 
za důležitější než postní den. Mimo to se 
nejrůznějšími aktivitami věnoval podpoře 
judaismu a židovského života v Izraeli.

Menachem Mendel Taub byl oblíbeným 
učitelem a podporoval studium Tóry velice 
originálními projekty, kterými se snažil 
seznámit s učením Tóry širokou židovskou 
veřejnost. Jedním z nich byl například pro-
gram jednodenního studia Tóry inspirovaný 

talmudickým příběhem učence, který tři 
měsíce cestoval a jeden den studoval Tóru. 
Své učení, myšlenky a projekty šířil při 
cestách, které podnikal po všech oblastech 
Izraele. Přes charisma, které z něj prý vždy 
vyzařovalo, neztrácel nikdy svou lidskost 
a přirozenost, jejímž projevem snad bylo také 
to, že měl ve zvyku vkládat do svých modli-
teb slova z maďarštiny – svého mateřského 
jazyka.

V roce 2010 Chana Sára zemřela. O dva 
roky později se kalivský rebe znovu oženil 
a vzal si tehdy pětapadesátiletou Sheindel 
Malnik z Bnej Brak. Menachem Mendel 
Taub vychoval dvě adoptované dcery, avšak 
Mengeleho zrůdné experimenty měly prav-
děpodobně také za následek to, že nezplodil 
syna, který by se stal jeho nástupcem, 
a zemřel bezdětný. Dle jeho poslední vůle 
tedy nyní stane v čele kalivských chasidů 
jeho nevlastní vnuk – syn jedné z adoptova-
ných dcer – teprve 28letý Jisrael Mordechaj 
Joel Horovitz.

Menachem Mendel Taub pokračoval ve 
svých aktivitách až do vysokého věku. O jeho 
zápalu a o tom, jak mu vždy ležel na srdci 
osud Izraele a jeho národa, svědčí i videoz-
práva určená prezidentu Trumpovi, která 
vznikla jako reakce na veřejné prohlášení 
prezidenta USA ohledně Jeruzaléma jako 
hlavního města Státu Izrael v prosinci 2017. 
Kalivský rebe v ní vyjadřuje upřímné díky 
a plnou podporu americkému prezidentovi. 
Svými názory, postoji a svým aktivismem 
byl Menachem Mendel Taub skutečnou 
výjimkou mezi chasidskými rabíny. Po jeho 
smrti vyjádřili svou upřímnou soustrast také 
političtí představitelé včetně izraelského 
prezidenta Rivlina a premiéra Netanjahua, 
kteří s obdivem hovořili o jeho odvaze 
a ocenili aktivity, jimiž přispěl izraelské 
společnosti.

Pohřeb kalivského rebeho se konal v den 
jeho úmrtí 28. dubna v Jeruzalémě a zúčast-
nilo se ho tisíce lidí. Svým životem však 
inspiroval mnohé další a jeho odkaz zůstává 
živý.

Baruch dajan ha-emet.

RÁCHEL POLOHOVÁ 
Foto: wikimedia

Kalivský rebe se svou 
komunitou

Mladý Menachem Mendel Taub učí děti v Ohiu

Menachem Mendel Taub (vlevo) a rabín Moše 
Šternbuch z Har Nof v Jeruzalémě
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BEJT SIMCHA

Pesachové dění v Bejt Simcha
Letošní pesach začal přípravným 
workshopem pro nejmladší generaci. 
Děti (ale i redaktorky Maskilu) si zkusily 
vyrobit vlastní macesy. Uplácat placku 
z mouky a vody museli všichni do 
předepsaných osmnácti minut, aby těsto 
nezačalo kynout. V přilehlé kuchyňce 
se plotýnky vařiče rozžhavily téměř do 
běla a už se peklo. Výsledky by s sebou 
mohl vzít i Mojžíš na cestu. Naštěstí 

na rozdíl od našich předků jsme si však 
mohli macesy důkladně ozdobit a ochutit 
medem, marmeládou nebo ovocem.

Po skončení workshopu už následoval úklid 
a důkladné odstranění chámecu ze všech 
prostor Bejt Simcha.

První sederový večer se konal v pro-
storách DSP Hagibor. Oslav se zúčastnily 
všechny generace a jídelna byla zcela zapl-

něná. Kantor Ivan Kohout všechny bezpečně 
provedl večerem – přečetli jsme Hagadu, 
zazpívali písně, děti schovaly a následně také 
odevzdaly afikoman.

Příští rok v Jeruzalémě!

TEXT A FOTO REDAKCE
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VÝZNAMNÉ DNY

Jom ha-zikaron
Den vzpomínek na padlé 
vojáky Izraele připadá 
letos na 8. května a v české 
židovské komunitě není 
tento vzpomínkový den příliš 
zdůrazňován.

Ani letošní jaro nepřináší na Blízkém 
východě klid. O víkendu 4.–5. května 
dopadly na území Izraele další rakety z Gazy, 
doufejme, že vyhlášené příměří vydrží 
a politici se po letech dopracují k nějakému 
smysluplnému řešení. 4. ijaru je tedy den 
vzpomínání na padlé izraelské vojáky i oběti 
teroristických útoků.

Na rozdíl do České republiky, kde je 
armáda posledních dvacet let pro většinu 
obyvatel jakousi vzdálenou složkou státu, 
v Izraeli je povinná vojenská služba pro 
chlapce i dívky a bezpečnostní situace se tak 
dotýká každého. Kolik znáte profesionálních 
vojáků? Kolik padlých vojáků nebo jejich 
blízkých? Umíte si sebe představit v armádě, 
byť jen třeba na tři měsíce? A své děti? 
O otázce profesionální armády nebo naopak 
povinné vojenské služby lze diskutovat 
nekonečně dlouho. V Izraeli je armáda tmelí-
cím prvkem a vzhledem k nevyřešené situaci 
v Gaze, Západním břehu a vlastně s celým 
pravděpodobně budoucím palestinským 
státem, také nutností.

Televize i rozhlas v tento den vysílají 
tematické pořady, hrají písně spojené 
s vojenskou tematikou. Oblíbená je napří-
klad báseň „Magash Hakesef“ (Stříbrný 
podnos) od Nathana Altermana z roku 1948, 
tedy z doby bojů o nezávislost. Písní a básní 
s tématikou armády, vojenského přátelství 
a podobných témat, při kterých většině 

Čechů naskakuje husí kůže, však vzniká 
mnoho i v současnosti. Tento rozdílný 
postoj k armádě i vlastní obraně je dobré si 
uvědomit při každé návštěvě Izraele nebo 
rozhovoru s Izraelci.

V tento den se nekonají žádné zábavné 
akce a mnoho podniků má zavřeno. V osm 
a v jedenáct hodin se rozezní sirény a ohlásí 
dvě minuty ticha za padlé. Vzpomínkové 
akce se konají ve většině škol, kde je často 
vzpomínkové místo s fotografiemi a medai-
lonky absolventů školy, kteří padli nebo se 
stali obětí terorismu. V synagogách se říká 
smuteční modlitba El male rachamim – 

Bože plný slitování, mnohdy i modlitba za 
izraelské vojáky. Mnoho Izraelců navštěvuje 
hřbitovy, aby uctili své padlé.

Symbolem tohoto dne je květina helich-
rysum sanguineum, v hebrejštině známá 
jako „krev Makabejských“, v češtině jako smil 
krvavý. V České republice se stává jakousi 
obdobou Jom ha-zikaron Den válečných 
veteránů, jehož symbolem je také červený 
vlčí mák. Zajímavé je, že v arabštině má 
tato poměrně vysoká rostlina název dam al-
-Massiah, tedy „krev Kristova“.

KATEŘINA MIKULCOVÁ
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Jak vznikl před 110 lety Tel Aviv?  
I díky loterii s mušlemi

Brutální pronásledování Židů 
v Rusku vedlo na začátku 
20. století k největší vlně 
židovského vystěhovalectví 
do tehdy osmanské Palestiny, 
kam přišlo v letech 1904 až 
1914 asi čtyřicet tisíc Židů. Dne 
11. dubna 1909 se pak někteří 
z nich shromáždili na pobřeží 
Středozemního moře s cílem 
vybudovat zde nové město. 
Pozemky si rozdělili pomocí 
loterie s mušlemi.
Série událostí, které nakonec vyvrcholily 
založením Tel Avivu, začala vlastně už na 
Velikonoce v dubnu 1903 v tehdy ruském 
městě Kišiněv (dnes hlavní město Moldav-
ska). Místní obyvatelé tam nalezli mrtvého 
ruského chlapce křesťanského vyznání. Poz-
ději se sice ukázalo, že ho zabil někdo z pří-
buzných, ruské úřady však obvinily z této 
násilné smrti židovskou komunitu (v této 
souvislosti stojí za zmínku podobnost tohoto 
případu s časově nepříliš vzdálenou českou 
kauzou vraždy Anežky Hrůzové v Polné).

Silný antisemitismus, jenž byl výraznou 
součástí jak tehdejší ruské politiky, tak 
i cítění širokých vrstev ruského obyvatelstva, 
pak v Kišiněvu vyústil v třídenní pogrom, při 
němž zahynulo padesát Židů a další stovky 
jich byly zraněny. Úřady nejenže pogromu 

nezabránily, ale vydaly dokonce příkaz 
nezasahovat.

Šlo o první ze série výbuchů brutálního 
násilí vůči Židům, které se měly v brzké 
době znovu opakovat. K další vlně došlo 
během první ruské revoluce v letech 1905 
a 1906 a ještě silněji než předtím se na nich 
podílela ruská státní moc. Poté, co byl car 
Mikuláš II. donucen podepsat na podzim 
roku 1905 Manifest, v němž slíbil zaručení 
občanských práv, všeobecného volebního 
práva a zavedení Dumy s právem schvalovat 
všechny zákony, začali být Židé obviňováni 
z podlamování samoděržaví a ustavování 
„anarchie“. Následné antisemitské pogromy 
trvaly celý týden a přinesly opět velký počet 
obětí mezi židovským obyvatelstvem.

Vraždění Židů vyvolalo pobouření po 
celém světě, Mikuláš II. však na mezinárodní 
protesty (zejména ze strany Spojených států) 
nereagoval, a když se nový ruský premiér 
Pjotr Stolypin pokusil v roce 1907 prosadit 
zákon o rovnoprávnosti Židů, neuspěl.

Šedivé a bílé mušle
Tyto události daly podnět tisícům ruských 
Židů k tomu, aby z Ruska zamířily do 
emigrace, buď na západ, nebo do osmanské 
Palestiny. Vlna vystěhovalectví získala 
označení Druhá alija a představovala 
největší a nejvýznamnější vlnu zejména 
ruských, ale také polských a jemenských 
Židů, jaká kdy do Palestiny přišla. V mnoha 
ohledech pak přispěla k jejímu židovskému 
osídlení.

V roce 1906 se někteří Židé v Palestině, 
zčásti obyvatelé přístavního města Jaffa, 
rozhodli vybudovat nové zahradní před-
městí. Sdružili se ve spolku Achuzat Bajit 
(doslova „Usedlost“), jehož cílem bylo posta-
vit „židovské městské rezidenční centrum 
s kvalitním životním prostředím, navržené 
podle pravidel estetiky a moderní hygieny“. 
V roce 1908 proto zakoupili severovýchodně 
od Jaffy celkem pět hektarů písečných dun, 
které rozdělili na šedesát šest parcel. Jedním 
z členů spolku byl i pozdější první telavivský 
starosta Me’ir Dizengoff.

Dne 11. dubna 1909 se na písečných 
dunách nedaleko Jaffy shromáždilo několik 
desítek rodin, aby si vzájemně rozdělily 
pozemky. Protože hledaly spravedlivý klíč, 
rozhodly se pro loterii. Za předsedu loterij-
ního výboru zvolily Akivu Arieha Weisse, 
jednu z vážených osobností ve městě, za lote-
rijní nástroj 66 šedivých a 66 bílých mušlí. 
Na bílé mušle Weiss zapsal jména účastníků 
loterie, na šedé čísla pozemků. Vlastníky 
s pozemky pak náhodně spároval.

Nové město, které začaly zakladatelské 
rodiny stavět, získalo jméno Tel Aviv, což 
v sobě nese několik možných výkladů. 
V překladu z hebrejštiny znamenají tato 
slova „Jarní pahorek“, respektive „Jarní hora“, 
a mohou tak odkazovat k místu, kde Tel 
Aviv vyrostl, a k faktu, že byl založen na jaře. 
Podle dalšího výkladu ale slovo aviv (jarní) 
představuje také probouzení něčeho nového, 
zatímco slovo tel (pahorek) zbytky něčeho 
dávného a starobylého. Tel Aviv by tak mohl 
být v překladu novým městem vyrostlým na 
dávných kořenech. A konečně název Tel Aviv 
odkazuje i na biblický 15. verš třetí kapitoly 
Ezechiela: „Přišel jsem k vyhnancům usa-
zeným v osadě Tel-abíb u průplavu Kebar 
a sedm dní jsem tam zůstal sedět otřesen.“ 
(Šlo o osadu, v níž podle Bible prodléval pro-
rok Ezechiel během svého vyhnanství.)

V roce 1914 dosáhla rozloha Tel Avivu už 
víc než stovky hektarů a zahrnovala několik 
nových čtvrtí. Její růst se ale zastavil v roce 
1917 poté, co osmanské úřady vyhnaly Židy 
z Jaffy. Během první světové války opustila 
Palestinu bezmála polovina imigrantů, kteří 
do ní během Druhé alije přišli.

Tel Aviv se rozrůstá
Po první světové válce, v níž se zhroutila 
Osmanská říše, svěřila Společnost národů 
Palestinu na Pařížské mírové konferenci 
v roce 1919 Velké Británii jako mandátní 
území. Vznikl Britský mandát Palestina, 
známý také jako Mandát pro Palestinu. Ani 
Britům se však nepodařilo zabránit neustá-
lému růstu napětí a otevřeného nepřátelství 
mezi Židy a Araby. Dne 1. května 1921 došlo 
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v Jaffě k povstání, při němž dav Arabů 
povraždil desítky Židů. Vzájemná nevraži-
vost vedla i v letech 1920 a 1921 k několika 
protižidovským pogromům. Toto násilí 
vyvolávalo neustálý odliv židovského obyva-
telstva z Jaffy do Tel Avivu, jehož populace 
díky tomu během pěti let sedmnáctinásobně 
vzrostla (z 2000 obyvatel v roce 1920 na 34 
tisíc v roce 1925).

Někdejší předměstí bylo brzy přelidněné 
a začalo si žádat novou systematickou 
výstavbu. V roce 1925 proto požádala 
židovská obec skotského urbanistu Patricka 
Geddese, aby jí zpracoval komplexní plán 
urbanistického rozvoje celé oblasti. Geddes 
se tohoto úkolu s radostí zhostil a nabídl radě 
vizi zahradního města s jasně rozlišenými 
hlavními třídami, obytnými ulicemi a pěšími 
bulváry plnými zeleně. Důležitým prvkem 
jeho plánu bylo i vytvoření společných veřej-
ných prostranství, jako jsou parky, náměstí 
a vnitrobloky obytných domů, která odrážela 
společenskou atmosféru své doby.

Další vlna přistěhovalců přišla do Tel 
Avivu po roce 1932, kdy v důsledku Hitlerova 
nástupu k moci začalo v Německu pronásle-
dování Židů. Příchod německých uprchlíků 
zvýšil počet obyvatel Tel Avivu ze 42 tisíc 
v roce 1932 na 130 tisíc v roce 1936 a udělal 
z něj opravdu prosperující městskou aglome-
raci, což stvrdila i skutečnost, že byl v roce 
1934 konečně prohlášen za město.

Nutnost najít bydlení pro tuto imigrační 
vlnu (označovanou jako Pátá alija) s sebou 
navíc přinesla vzestup moderního architek-
tonického stylu zvaného Bauhaus, propojují-
cího nové technologie s řemeslnou kvalitou 
a designem. Velkou zásluhu na tom měla 
řada židovských architektů z Německa, kteří 
tento styl dobře znali a byli v něm vyškoleni, 
protože se zrodil v durynském městě Výmar. 
Tito tvůrci přizpůsobili styl výmarské Školy 
umění a designu Bauhaus svébytné kultuře 
a klimatu Tel Avivu, a vytvořili tak neoby-
čejně pozoruhodné a mezinárodně cenné 
Bílé město, zahrnující víc než čtyři tisíce 
budov postavených v moderním stylu 30. let. 
V roce 2004 bylo Bílé město zařazeno pro 
svou výjimečnou historickou i architektonic-
kou hodnotu na seznam světového dědictví 
UNESCO.

Tel Aviv se stal ve třicátých letech největ-
ším hospodářským centrem země s největší 
koncentrací sociálních i kulturních institucí. 
Město představovalo hlavní centrum heb-
rejské kultury a bylo populární nejen díky 
své kosmopolitní architektuře a atmosféře, 
ale i zásluhou množství moderních kaváren, 
hotelů, koncertních sálů a nočních klubů. Ve 
druhé polovině třicátých let byl také vybu-
dován nový, na Jaffě nezávislý telavivský pří-
stav, dvě nová letiště – v Lodu, což je dnešní 
Ben Gurionovo mezinárodní letiště, a letiště 
Sde Dov – a koncem třicátých let i elektrárna.

Izrael se rodí v krvi
Po skončení druhé světové války ukončily 
židovské podzemní vojenské organizace 
spolupráci s Brity, po jejichž boku chránily 

Palestinu před nacistickým Německem, 
a zahájily naopak ozbrojené akce proti 
britským jednotkám – mimo jiné vyhodily 
do vzduchu 11 mostů spojujících Palestinu 
s Emirátem Zajordánsko a se sousedními 
zeměmi Libanon, Sýrie a Egypt, aby přerušily 
dopravní cesty používané britskou armádou. 
Po sérii podobných teroristických útoků se 
britská vláda, jíž Židé vyčítali nedodržování 
závazků a stranění Arabům, v roce 1947 
svého mandátu v Palestině vzdala.

Nově vytvořená Organizace spojených 
národů přijala v listopadu 1947 plán na 
rozdělení Palestiny, podle nějž se území mělo 
rozdělit na arabský a židovský stát. Tel Aviv, 
v němž tou dobou žilo 230 tisíc obyvatel, 
měl připadnout židovskému státu, naopak 
Jaffu, kde v roce 1945 žilo 101 580 obyvatel, 
měl získat arabský stát. Židé souhlasili, 
ale Liga arabských států a Vysoká arabská 
komise celý plán 30. listopadu 1947 rezolutně 
odmítly.

Vzápětí se rozpoutal další teror. Den po 
přijetí rezoluce OSN zabili palestinští Ara-
bové ve třech incidentech celkem sedm Židů: 
v osm hodin ráno pět cestujících v autobusu 
z Netanji do Jeruzaléma, o půl hodiny později 
jednoho člověka v dalším autobuse a den 
nato pětadvacetiletého Žida, kterého zastře-
lil neznámý útočník v Jaffě. Dne 11. prosince 
1947 dosáhlo vzájemné násilí takové míry, že 
jeruzalémský korespondent časopisu The 
Times napočítal jen během tohoto dne kolem 
130 zabitých. Sedmdesát obětí představovali 
Židé, padesát Arabové, zbytek tvořilo několik 
britských vojáků a jeden britský policista.

V dubnu roku 1948 spustila ozbrojená 
podzemní sionistická skupina Irgun, která 
vedla odboj proti Britům už od roku 1944, 
protiarabskou ofenzívu v Jaffě. Ani ona se 
přitom nezastavila před činy hraničícími 
s terorismem – mezi její nejkontroverznější 
akce se zařadil útok na arabskou vesnici Dejr 
Jásin z 9. dubna 1948, kde po osmi hodinách 

bojů s tvrdě se bránícími Araby zůstalo 110 
až 250 mrtvých obyvatel, mezi nimi bohužel 
i ženy a děti. Samotnou Jaffu nakonec obsa-
dily 14. května 1948 jednotky dominantní 
židovské vojenské organizace Hagana, od níž 
se Irgun odštěpil. Téhož dne vyhlásil Izrael 
nezávislost a v následující vítězné Válce za 
nezávislost rozšířil své hranice nad rámec 
plánu OSN. Od té doby trvá mezi Izraelem 
a sousedícími arabskými zeměmi konflikt, 
který vyústil v několik válek a desetiletí 
násilí, jež trvá dodnes.

V dubnu 1950 byla Jaffa formálně slou-
čena s Tel Avivem a vzniklo sjednocené 
město Tel Aviv-Jaffa.

Příštích několik desetiletí si Tel Aviv-Jaffa 
sice udržel status kulturního a ekono-
mického centra Izraele, ale jeho populace 
stárla, město se navíc postupně vylidňovalo 
v důsledku růstu cen nájmů. Tento trend se 
změnil až začátkem 90. let, kdy sem přišel 
další obrovský příliv imigrantů ze zemí 
bývalého Sovětského svazu, s nímž souvisela 
i změna orientace průmyslu na hi-tech 
odvětví. To odstartovalo nový vzestup města, 
díky němuž se do Tel Avivu začali postupně 
vracet i lidé z ostatních koutů země.

Od vzniku Státu Izrael do roku 1949 fun-
goval Tel Aviv jako jeho hlavní město a sídlo 
ústředních orgánů. Dne 7. listopadu 1949 
vyhlásil první izraelský premiér David Ben 
Gurion za hlavní město Izraele Jeruzalém, 
Organizace spojených národů ani většina 
jejích členských států však tento krok neu-
znala, a ponechala proto svá velvyslanectví 
v Tel Avivu, včetně Spojených států. Změnilo 
se to až v loňském roce, kdy současný ame-
rický prezident Donald Trump u příležitosti 
oslav 70. výročí vzniku Izraele rozhodl o pře-
stěhování americké ambasády zpět do Jeru-
zaléma. K témuž kroku se později odhodlaly 
i Guatemala a Paraguay, v současnosti jej 
zvažují další země, například Rumunsko 
a Honduras.

O možnosti přestěhování ambasády 
probíhají diskuse i v Česku, Černínský palác 
však zdůrazňuje, že kroky České republiky 
budou v souladu s pozicemi Evropské unie 
i OSN. Obě organizace přitom trvají na tom, 
že Jeruzalém by měl být v budoucnu hlav-
ním městem jak Izraele, tak budoucího státu 
Palestina, což Izrael odmítá.

JAROSLAV KRUPKA  
Otištěno s laskavým svolením redakce Deník.cz 
Foto autor
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Květy v zahradách života

Helena Bretfeldová zmapovala s fotoapa-
rátem v ruce moravské židovské hřbitovy. 
Léta navštěvovala jeden po druhém, až 
z toho vzešla více než třísetstránková fo-
tografická kniha ZAHRADY ŽIVOTA. Tex-
tu je tu sice méně, ale snímky samy o sobě 
přinášejí dostatečně zasvěcený pohled 
do zanikajícího světa našich předků. 
Podle hřbitovů lze usoudit, jak velká byla 
v daném místě židovská obec, jakou měla 
historii a jak významné osobnosti zde žily.

Co vás přivedlo k zájmu o mizející 
židovskou kulturu na našem území – a na 
nápad zdokumentovat stav moravských 
židovských hřbitovů, který vyústil v řadu 
výstav a cyklus přednášek?
V době vysokoškolských studií jsem praco-
vala jako sezonní průvodkyně, mimo jiné na 
zámku v Boskovicích. Nedaleko je krásný 
židovský hřbitov, jehož genia loci jsem 
vnímala už tehdy velmi intenzivně. První své 
fotky mám odtud. Následovalo rodné Brno 
a posléze Třebíč. Ta místa si mě a objektiv 
mých fotoaparátů prostě přitáhla sama. Poz-
ději jsem použila některé fotografie k člán-
kům o židovské hudbě a asi před deseti lety 
jsem začala hřbitovy mapovat soustavně.

Malebnými snímky nás provázíte po 
padesáti nejvýznamnějších židovských 
hřbitovech, které zůstaly zachovány 
na historickém území Moravy. Kolik 
zbylo těch, které v knize nejsou, a proč 
jste nechala stranou hřbitovy novodobé, 
vzniklé po zrušení diskriminačních zákonů 
v polovině 19. století?

Zbylo jich něco přes dvacet, jejich výčet 
najdete na konci knihy. Většinou jde právě 
o postemancipační pohřebiště. I tak je kniha 
poměrně objemná a váží bezmála dvě kila… 
Někde jsem se musela zastavit – a jako mez-
ník se rok 1850 trochu nabízel: symbolika 
už je střídmá, bohaté epitafy a eulogie mizí, 
hebrejské písmo rovněž, tvary náhrobků 
jsou strohé a málokdy si přitáhnou oko 
fotoaparátu.

Hovoříte výhradně o Moravě, do naší části 
Slezska jste nenahlédla záměrně?
Po většinu let z 16.–19. století platil striktní 
zákaz pobytu Židů na historickém území 
Slezska, byli odtud soustavně vyštváváni. 
Jednou z mála výjimek byla malá enkláva 
pod moravskou správou, konkrétně Oso-
blaha, ochranné město olomouckého arci-
biskupství. Tu v mé knize najdete, hřbitov 
je tu krásný a v mnohém jedinečný – třeba 
jinde neobvyklým tvarem náhrobků a velice 
bohatou symbolikou.

Macevy na moravských hřbitovech jsou 
dosti různorodé, jak o tom sama píšete. 
Měla Morava nějaká svá „hřbitovní“ 
specifika?
Pokud jde o základní tvar, rozlišujeme 
stélu (deskový náhrobek zpravidla z jedné 
třetiny zapuštěný v zemi) a tombu či tumbu, 
kamenný „domeček“ vyhrazený obvykle 
významné osobnosti místní komunity, 
většinou rabínovi. Na Moravě jsou tomby na 
hřbitovech v Holešově, v Lošticích nebo ve 
Strážnici. Specifické jsou zmíněné náhrobky 
v Osoblaze – tzv. polského typu, s eliptickou 
nástavbou – nebo na jižní Moravě mikulov-
ského typu s typickou výzdobou „mušlovými“ 

ornamenty a závitnicemi. Pro Moravu je 
typický také starobylý symbol urobora, hada 
požírajícího vlastní ocas, který se v Čechách, 
pokud vím, k výzdobě náhrobků nepoužíval.

Objevila jste při své práci náhrobky 
významných osobností – místních rabínů, 
myslitelů, cadiků?
Těch je na hřbitovech (např. v Mikulově, 
v Holešově, v Boskovicích, v Úsově a v Ivan-
čicích) velmi mnoho, mají většinou dobře 
zachované náhrobky z kvalitního kamene 
popsané eulogiemi plnými krásných 
podobenství z Tóry. Ale ptáte se na objev: 
podařilo se nám ve spolupráci s ředitelem 
strážnického muzea Ivem Vratislavským 
a hebraistou Jaroslavem Achabem Haidle-
rem identifikovat jméno rabína, kterému 
patří tomba na hřbitově ve Strážnici. V knize 
je fotografie i překlad epitafu.

Zaujal vás nějaký zvláštní náhrobní epitaf?
Nejkrásnější jsou samozřejmě kameny s pří-
během. Dramatický osud rodiny židovského 
rychtáře a stavitele Jicchaka Landesmanna 
popisuje epitaf na jeho náhrobku v Polici: 
v roce 1767 se manželka majitele panství 
pokusila unést a nechat násilně pokřtít jeho 
syna Lejba. Vše se naštěstí včas prozradilo 
a rabín Leibschitz odvezl všech pět Jicchako-
vých dětí do bezpečí. Jicchak byl pak uvěz-
něn do želez za únos křesťanského dítěte! 
Soud nakonec vyhrál, ale s dětmi se setkal až 
po pěti letech…

Některé hřbitovy působí opuštěně, jiné jsou 
částečně zdevastované. Zaznamenala jste 
nějaký posun v jejich stavu během let svého 
fotografování?

Batelov a a
Třebíč, maceva se symbolem smuteční vrby a
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HEBREJŠTINA

Minikurz hebrejského 
jazyka pro samouky  
(20. lekce)
Slovesa – infinitivy
Pro úplnost si ke slovesům, která jste se 
naučili časovat v přítomném čase v minulé 
lekci, přidáme příslušné infinitivy, ty se tvoří 
připojením písmene lámed:

psát ִלְכּתֹוב

milovat ֶלֱאהֹוב

jíst ֶלֱאכֹול

učit se ִלְלמֹוד

říkat, říct לֹוַמר )ֵלמֹור(

pracovat ַלֲעבֹוד

jít, chodit ָלֶלֶכת

sedět ֶבת ָלׁשֶ

ležet ב ּכַ ִלׁשְ

Předložky
S některými předložkami už jste se setkali 
v minulých lekcích. Tady je úplný přehled 
těch nejpoužívanějších. Předložky, které jsou 
jednopísmenné se vždy váží k následujícímu 
slovu a tvoří s ním jedno slovo.

k, pro, do ְל-*

v - ּבְ

z, od ִמ-

od (ve smyslu „naležící někomu) ל* ׁשֶ

na, o ַעל*

* Často se používá se zájmennými suffixy 
(viz lekce 12).

Zkuste si zpaměti napsat infinitiv 
těchto sloves (bez punktace):

jíst

chodit

pracovat

říct

Dopište vhodná slovesa:

1. אמא          בחדר השינה.

2. הוא          בחדר העבודה.

3. לאה          ספר חדש.

4. הם          ִעבִרית.

יָצה. 5. דוד ושרה          ּפִ

Doplňte věty pomocí slovní zásoby:

אוניברסיטה  בית ספר  בית המרקחת
  כלבים  חדר  תפוח

1. בבוקר ילדים הולכים ל        .

2. אני לא רוצה לאכול         .

3. אני והאח שלי אנחנו לומדים ב      .

4. אתה יושב ב         ?

5. היא אוהבת         .

6. רבקה עובדת ב         .

Poznámka ke cvičením:

Bystrým očím jistě neuniklo, že některá 
slovíčka, která jste se dříve naučili, vypadají 
ve cvičeních trochu jinak… Je u nich navíc 
určitý člen ה, který se v hebrejštině pojí 
přímo s konkrétním slovíčkem (tvoří s ním 
jedno slovo).

V uvedených příkladech je člen u druhého 
slovíčka ustálených dvouslovných výrazů – 
je to jediný gramaticky správný způsob 
a jde o tzv. genitivní spojení (smichut). Více 
o členu v hebrejštině a jeho použití se dozvíte 
v některé z dalších lekcí.

Správné odpovědi najdete na straně 17.

PŘIPRAVILA RÁCHEL POLOHOVÁ

PhDR. HELENA BRETFELDOVÁ
Žije v Brně, kde vystudovala Filozofickou 
a Přírodovědeckou fakultu Masarykovy 
univerzity (obory filozofie a biologie). Profesí 
je kulturní, zejména hudební publicistka. 
Fotografuje krajinné struktury i dokument, 
zúročuje i své fotografické postřehy z cest 
po indickém Radžastánu. Soustavně mapuje 
české, moravské i evropské nekropole. V sou-
činnosti s brněnskou ŽO vznikl cyklus výstav 
fotografií a ve spolupráci s Židovským muzeem 
Praha návazný cyklus přednášek s prezentací 
židovských hřbitovů na Moravě (Domy věč-
nosti I–XII, 2016–2019).

V současnosti se mnohé zlepšuje – na řadě 
hřbitovů se čistí a konzervují kameny, 
opravují se obřadní síně, renovují 
kamenné zídky. Mnohé macevy však 
nenávratně poškozuje čas, smývají se 
a rozpadají – také proto je nutná fotodo-
kumentace, i amatérská. Jinde, například 
v Jiřicích, patří hřbitov obci, ale nikdo 
z místních nemá o něj zájem, takže dříve 
očištěná plocha znovu zarůstá.

Navštívila jste i místa, v nichž hřbitovy 
zčásti nebo úplně zmizely? Třeba v Hlu-
číně měl hřbitov z roku 1814 neuvěřitelný 
osud, když nacisté náhrobky vydláždili 
koryto odvodňovacího žlabu…
Ještě horší osud mělo vůbec nejstarší 
dochované židovské pohřebiště na 
Moravě, v Jemnici: zdejší hřbitov zničil 
v roce 1942 dosazený říšský vládní komi-
sař, navíc nechal osekanými náhrobky 
vydláždit ulici od náměstí k obecné 
škole – nápisy nahoru, aby byla pošlapá-
vána jména mrtvých. I když byli místní 
Němci před odsunem přinuceni kameny 
zase vytrhat a vrátit zpět, byly macevy 
nenávratně poškozeny. Až do roku 1990 
byly poskládány u hřbitovní zdi, pak se 
jich část vrátila na své místo. Smutný 
je také pohled na pozůstatky hřbitova 
v Jevíčku, kde zůstal na svém místě jediný 
kámen – protože zarostl do kmene lípy.

Moravské „zahrady života“ máte 
zmapované, pustíte se teď do českých?
Už jsem začala s mapováním židovských 
hřbitovů Vysočiny. Jestli z toho bude další 
knížka, to ještě nevím, ale určitě nepře-
stanu hledat, sbírat a dokumentovat.

PTAL SE LUBOR FALTEISEK 
Foto Helena Bretfeldová
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Pomáhejme! Když nás to nic nestojí…
Zdá se mi, že nadšení pro 
pomoc druhým v posledních 
letech strmě stoupá. Snad 
nikdy se člověku nenaskýtala 
tak široká paleta možností 
k páchání dobra – ať už jde 
o práva zvířat nebo o pomoc 
chudým lidem na druhé 
polokouli. Ale znamená 
zintezivnění charitativní 
činnosti také zlepšení naší 
morálky a pocit čistého 
svědomí? Nejde o snahu 
pomáhat ze všech sil, ale co 
nejdál od lidského utrpení, 
takříkajíc „bezpečně“?
V úvodu musím podotknout, že charitativní 
činnost ani neodsuzuji, ani ji nepovažuji za 
zbytečnou, a že věřím, že za dnešním rozma-
chem podpory lidí v nouzi většinou skutečně 
stojí dobré úmysly. Avšak opravdová pomoc 
trpícím lidem by neměla vyžadovat jenom 
nastavení trvalého platebního příkazu, mělo 
by dojít i k přímému kontaktu se strádajícím 
člověkem. Soudobá představa o charitativní 
podpoře ale spočívá v odeslání peněz (a často 
navíc prostřednictvím příslušné instituce, 
takže kontakt s jedincem v nouzi je mini-
mální) a odfajfkování kolonky dobrý skutek 
z itineráře. Snažíme se tedy konat dobro, ale 
tak, abychom se hlavně nesetkali se skuteč-
nou bídou a aby naše pomoc nevytvářela 
závazky.

Definice novodobého dobrodince
Status „moderního“ člověka šlechetně posíla-
jícího peníze do rozvojových zemí, na očistu 
oceánu nebo zvířatům v útulcích s sebou 
nese velký paradox. Podle mého názoru by 
patrně mělo větší smysl darovat tento obnos 
někomu, kdo se nachází blíž – například 
bezdomovci (mimochodem, pomáhat se 
dá i jinak než finančně; peněžní forma je 
však velice lákavá, je dostatečně anonymní 
a odpovídá předpokladu, že peníze jsou 
maximum, co lze strádajícímu poskytnout). 
Současná vize ovšem je, že pomoc si zaslouží 
jen ten, kdo si své utrpení tzv. nezavinil sám.

Otázku, zda je pomoc, tedy nezištný dobrý 
skutek, něco, co si člověk nutně musí zaslou-
žit, nechme stranou. A tedy bezdomovec, 
jenž patrně přišel o dům a živnost natruc, 
aby se mohl oddávat slastným výšinám 
života v kanále, není našeho dobrodiní hoden. 
To do značné míry podporuje argument, že 
by si za peníze „stejně koupil nějakej chlast“. 
Pomoc by měla druhým udělat radost, ale my 
jim ji poskytneme jen v případě, že budou 
šťastní podle našeho gusta.

Další paradox je, že takovýto vehementní 
milius bude konat dobro pro cizí lidi (i když 
je to může urážet), protože tito jedinci zcela 
nepochybně smýšlejí jako on. Portfolio 
jeho dobrodiní se tedy nezúžilo jen na ty, 
kteří si vysloužili jeho (ne)zištnost, ale i na 
ty, kteří s ním souhlasí. Jakmile potřebuje 
pomoc někdo, kdo má třeba jiné názory nebo 
jiný vkus, otevřená náruč se rychle stáhne 
zpátky. Pokud je spektrum dobrých skutků 
zúženo jen na přívržence „naší“ morálky, 
potom už skutečně nelze pomáhat jiným než 
těm, kteří trpí tisíce mil od nás.

Zamést si před vlastním prahem
Pokud vezmeme v potaz současnou iluzi, 
že žijeme v tolerantní společnosti, měla by 
pomoc být poskytnuta každému člověku 
v nesnázích bez ohledu na jeho zázemí, 
názory nebo národnost. Jak tedy vysvětlit, 
že zatímco týraná zvířata v Bangladéši 
budou mít kvalitní boudu, český bezdomo-
vec v zimě umrzne a zemře? Jak jsem již 
zmínila výše, všichni chtějí pomáhat, ale 
bez závazků a bez obětí. Z tohoto hlediska je 
tedy pomoc zvířatům ještě výhodnější než 
lidem. Samozřejmě, že není v našich silách 
starat se o všechny trpící bytosti na světě – 
málokdo z nás je Matka Tereza.

Vzhledem k množství charitativních 
organizací a projektů by se dalo předpo-
kládat, že většina lidí už má přehled o tom, 
co to je pomoc druhým v nouzi. Ale oproti 
tomu se naše představy o opravdové pomoci 
výrazně vymykají skutečnosti. Pachatel 
dobra by si neměl hrát na milosrdného 
Samaritána a omlouvat si tím své vlastní 
komplexy.

Dobrý skutek není dálkové ovládání, 
nelze ho odbýt odklepnutím platby u banko-
matu. Skutečná podpora by se, aspoň já tak 
soudím, měla vázat na přímý kontakt s lid-
ským neštěstím, ne na vyplněnou složenku 
odečtenou z daňového přiznání. Ačkoli 
se tato teze vymyká současné převažující 
představě, že všechno je snadné, opravdová 
pomoc není jednoduchá.

Vzniká představa o dokonalém člověku, 
který bude dostatečně citlivý, aby dokázal 
podpořit trpící lidi, ale zároveň musí mít 
odpovídající „úroveň“, aby rozpoznal, jaké 
neštěstí není již hodno jeho intelektu, jeho 
času a především jeho „morálky“, která se 
jako jediná definice dobra vtlouká do hlav 
malých dětí. Tento dokonalý prototyp sluš-
ného občana však pomáhá jen za tím účelem, 
aby mu jeho velkorysost vynesla oněch 
pověstných patnáct minut slávy. Ale není 
tento druh „pomoci“ jen náplast na černé 
svědomí?

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
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Zdeněk Godla: Seriálem Most jsme 
udělali to, co jsme měli
Při příležitosti školní konference Šul 
a Šnaps, která proběhla na začátku 
dubna, jsem pořídil krátký rozhovor se 
ZDENKEM GODLOU, představitelem 
jedné z hlavních postav seriálu Most. 
Konference se dále účastnil Michal 
Reitler, producent Mostu, jenž společně 
se Zdenkem Godlou o tomto seriálu 
vyprávěl. Dalším hostem byl náčelník 
generálního štábu Armády České 
republiky Aleš Opata, který mluvil 
o stavu armády ČR a o významu NATO.

Jak vypadá váš každodenní život po nato-
čení seriálu Most?
Můj každodenní život je to, že furt cestuju. 
Jezdím po klubech, mám různá natáčení, 
mám hodně nabídek. Zároveň se hodně 
učím, takže jsem v takových kolejích, že 
absolutně nic nestíhám. Je to ranec.

Jaké nabídky máte?
Nevím, jestli to už můžu zveřejňovat, ale 
poslední je do Ordinace, kde budu hrát bratra 
Boba Švarce.

Překvapilo vás, s jakým úspěchem se seriál 
setkal?
Překvapilo, vůbec jsem to nečekal. Nikdo to 
možná nečekal, to už asi dnes zaznělo.

Jak jste vnímal předvolební kampaň strany 
Otevřená radnice Most? Zaznamenal jste 
ty billboardy se slogany: „Vystavme vesnici 
pro lůzu?“ Jak se stavíte k takhle otevře-
nému vymezování proti romské menšině?
Abych pravdu řekl, já se o politiku nějak 
nezajímám. Je to věc Mostu, my jsme tím 
seriálem udělali to, co jsme měli. Ukázali 
jsme, že Romové jsou jiní a že jiní být doká-
žeme. Jak se k tomu postaví Most, to už není 
naše věc.

Pomohl podle vás seriál Most k většímu 
porozumění mezi romskou menšinou 
a zbytkem obyvatel?
Určitě, dřív se Romové báli chodit do hos-
pody, potřeboval jste členskou kartu, aby vás 
tam vůbec pustili. Toto seriál Most naštěstí 
odboural.

V několika rozhovorech jste říkal, že jste 
během pobytu ve vězení (Zdeněk Godla byl 
za loupežné přepadení odsouzen na pět 
a půl roku, pozn. red.) prozřel a k životu 
začal přistupovat jinak. Je vězení natolik 
odstrašující, nebo jste byl výjimkou?
Spíš jsem byl výjimkou, člověk, kterej chce 
žít úplně řádnej život a nechce se tam vrátit, 
a když to tam zažije a pozná, bude dělat 
všechno proto, aby se tam znovu nedostal.

Jak daleko realita – to, jak město Most ve 
skutečnosti vypadá – od toho, jak bylo pre-
zentováno v seriálu?
Nějak daleko to není. V Mostu to tak je, i když 
se tomu říká nadsázka. V Mostě se takhle 
žije.

Máte něco, co byste nám rád vzkázal?
Ať se vám to dobře čte a ať se téhle škole daří.

PTAL SE HUGO MARX

Synagoga 
v Březnici
Synagoga v Březnici byla postavena v 18. století 
v nově vzniklém ghettu zvaném Lokšany. 
Sídlil zde krajský rabín Prácheňského kraje 
a pocházel odtud i jeden z mála šlechticů 
židovského původu Chajim Bresnitz.
Synagoga získala dnešní podobu po požáru v roce 1821. V budově byl 
i byt šámese a také školní třída. Synagoga byla funkční do začátku 
druhé světové války. Po válce se vrátili pouze dva přeživší Židé, a tím 
pádem se místní židovská obec neobnovila. Poté synagoga sloužila 
jako sklad. V roce 2014 byla zrekonstruována v rámci projektu 
„10 hvězd“.

TEXT A FOTO FILIP MESZAROS
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MEDIA

Holka s Instagramem a šoa

Pamětníci šoa odcházejí každý 
den a dnešní žáci základních 
škol už tak mají jen minimální 
šanci se s přeživšími osobně 
setkat. Ať už se jedná o vlastní 
prababičky a pradědečky nebo 
o „cizí“ přednášející, kteří se 
dělí o své vzpomínky.

Generace sociálních médií, tedy věková kate-
gorie 10+, je zvyklá na jasně předložené infor-
mace, je to generace čistě vizuální a nikoli 
verbální. Informace předávané v psané nebo 
zvukové formě vnímají obtížněji, mají méně 
trpělivosti a někdy se ztrácejí v obsahu. Co je 
hrané, co je nadsázka, co je skutečná historie, 
jestli byla druhá světová válka po třicetileté, 
to se už někdy ztrácí v mlze informací.

Holokaust po síti
Už desetiletí a ještě více desetileté však 
denně používají sociální sítě a zejména 
Instagram, který pracuje s obrazem – foto-
grafie, krátká videa, možnosti upravovat 
fotografie přímo v telefonu či tabletu a ihned 
je sdílet. Tohoto fenoménu se rozhodli využít 
tvůrci instagramového projektu Eva Stories 
https://www.instagram.com/eva.stories/.

„Pokud chceme připomínat holokaust 
mladé generaci, musíme vzpomínky přenést 
tam, kde tahle generace žije,“ říká koprodu-
cent projektu Mati Kochavi, israelský mili-
ardář zabývající se novými technologiemi, 
jehož rodina také přežila holokaust, „a oni 
žijí na Instagramu“. Kochavi a jeho dcera 
Maya vytvořili sérii 70 Instagram stories 
(videa o maximální délce jedné minuty, 
která umožňuje aplikace vytvářet, doplňovat 
titulky, barevně upravovat a následně sdílet 

nebo řadit za sebe). Vznikl tak fiktivní deník 
maďarské dívky Evy Heyman, který končí 
jarem 1944, kdy nacisté obsadili Maďarsko. 
Skutečná Eva se narodila v maďarském Nagy-
váradu a v den svých třináctých narozenin, 
13. února 1944, si začala psát deník. O tři 
měsíce později deník končí a Eva s rodinou 
nastoupila do transportu do Osvětimi, kde 
byla zavražděna.

Milion návštěvníků
Na základě tohoto deníku tedy rodina 
Kochavi nechala natočit scénu z dívčina 
života ve velmi výpravném stylu. Mottem 

celého projektu je otázka: „Co kdyby dívka 
během holokaustu měla Instagram“? Video 
sdílel i izraelský prezident Netanjahu 
a během několik dní má už téměř milion 
zhlédnutí.

Využívání nových technologií a postupů 
vždy vyvolává rozporuplné reakce. Lze pří-
běh šoa zhustit do vizuálně líbivé a extrémně 
krátké podoby, kterou umožňuje Instagram? 
Jak ale přitáhnout k historii a hrůzám války 
generaci žijící většinou v pohodlí, zvyklou na 
rychlé vizuální informace a zábavu vždy a ve 
všem? Chápou děti, že holčička na videu není 
ta skutečná? Najdou si pak další informace? 
Začnou se ptát rodičů nebo učitelů? Bude to 
jen další zábava k ukrácení dlouhé chvíle?

Ukazuje se, že i žáci, jejichž rodinní 
příslušníci přežili koncentrační tábory, už 
vnímají tyto události velmi vzdáleně. Čtvrtá 
generace se už vzdaluje od prožitků svých 
prababiček a pradědů. Mobilní aplikace, 
které pracují s nahranými svědectvími 
a kombinují je s virtuální nebo skutečnou 
prohlídkou míst jako třeba https://iwitness.
usc.edu/SFI/, jsou stále oblíbenější přede-
vším u pedagogů. Žáci kombinují výuku 
historie s osobním prožitkem. Objevují se 
také (ne vždy zcela šťastně řešené) zážitkové 
nebo únikové hry. Na Instagramu se však 
jedná o první takový experiment. Otvírá 
se tak nový prostor pro všechny pedagogy, 
tvůrce a především příjemce.

KATEŘINA MIKULCOVÁ

Fotografie skutečné Evy Heyman

Instagramová podoba Evy Heyman
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UDÁLOST

Doreen Warriner
Minulý měsíc byla odhalena v Praze pamětní deska britské 
občance, jejíž jméno dosud v České republice téměř nikdo neznal.

O hrdinských činech sira Nicholase Wintona 
(1909–2015) se široká veřejnost poprvé dozvě-
děla až v roce 1988 díky pořadu televize BBC, 
kam byl Nicholas Winton pozván. Do stej-
ného pořadu bylo pozváno bez Wintonova 
vědomí také několik „dětí“, které zachránil. 
Od té doby se o něj postupně začala zajímat 
média i veřejnost a političtí představitelé. 
Postupně byl příběh Nicholase Wintona 
zpracován v několika dokumentech i hra-
ných filmech a dnes je již notoricky znám. 
Sám Nicholas Winton se dočkal ještě za 
svého života několika ocenění a v upomínku 
na jeho činy vzniklo několik památníků – 
například sousoší Wintona a „jeho dětí“ 
na nástupišti vlakového Hlavního nádraží 
v Praze, nebo poměrně nedávno odhalený 
Památník rozloučení tamtéž.

V poslední době však začaly na světlo 
vycházet příběhy dalších Wintonových spo-
lupracovníků a přátel, kteří jistě neprávem 
a snad shodou náhod a okolností zůstávali 
doposud v jeho stínu. V těchto dnech jsme 
mohli zaznamenat v českých médiích přede-
vším příběh o Angličance Doreen Warriner 
(1904–1972), která se dostala poprvé do Čes-
koslovenska ještě jako studentka při psaní 
své diplomové práce na téma ekonomiky 
zemědělství ve střední Evropě. Před okupací 
Československa se pak rozhodla kvůli zhor-

šující se situaci v říjnu 1938 přijet znovu, aby 
zde organizovala nějaký druh humanitární 
pomoci.

Po návštěvě několika uprchlických táborů 
pochopila, že je nutné dostat některé lidi 
z Československa pryč, a začala sestavovat 
ony známé seznamy lidí a opatřovat britská 
víza pro jejich záchranu. Velice jí v tom 
pomohly její kontakty na vlivných místech 
a u politických zástupců, které měla z dob 
svých univerzitních studií. Warriner organi-
zovala nejprve odjezdy politických odpůrců 
Německé říše a žen s dětmi či samotných 
dětí, později pak především židovských. 
Obvykle cestovala společně s uprchlíky ve 
vlaku a vracela se letadlem zpět. Když v zimě 
1938 přijel do Československa Nicholas 
Winton a rozhodl se pomoci židovským 
dětem uprchnout ze země, logicky navázal 
spolupráci s Doreen Warriner, která se s ním 
podělila o všechny informace a seznamy 
uprchlíků.

Po okupaci se Warriner přesunula na 
britské velvyslanectví, kde byla ještě nějakou 
dobu v bezpečí, a dál pomáhala s transporty 
svým spolupracovníkům, kterými byli také 
například Kanaďanka Beatrice Wellington 
nebo Brit Trevor Chadwick. Nakonec se jí 
podařilo z Československa odjet 24. dubna 
1939 – nedlouho poté si pro ni přišlo gestapo…

Doreen Warriner a její kolegové (včetně 
Nicholase Wintona) dokázali společně 
zachránit více než 10 000 lidí. Přesto však 
dosud její jméno nebylo příliš známo 
a nebylo vyryto jinde než na náhrobním 
kameni na malém vesnickém hřbitově ve 
Velké Británii.

Letos 29. dubna se však situace změnila. 
Na zdi hotelu Alcron ve Štěpánské ulici 
v Praze, odkud Warriner a další organizo-
vali své záchranné akce, byla slavnostně 
odhalena pamětní deska se jménem 
Doreen Warriner. Akce se zúčastnil ministr 
zahraničních věcí Tomáš Petříček společně 
s britským velvyslancem v ČR Nicholasem 
Archerem a synovcem Doreen Warrinerové 
Henry Warrinerem. Autorem této pamětní 
desky je známý český herec a architekt David 
Vávra.

Pamětní deska na zdi hotelu Alcron bude  
tak nyní dalším pomníčkem, který nám 
připomíná útěk československých uprchlíků 
a také odvahu jejich zachránců.

RÁCHEL POLOHOVÁ 
Foto: wikimedia

KLÍČ K ŘEŠENÍ HEBREJŠTINY
Infinitivy:

לאכול
ללכת
לעבוד
לומר

Slovesa:
1. אמא שוכבת בחדר השינה.
2. הוא עובד בחדר העבודה.
3. לאה כותבת ספר חדש.

4. הם לומדים ִעבִרית.
יָצה. 5. דוד ושרה אוכלים ּפִ

Věty:
1. בית ספר
2. תפוח

3. אוניברסיטה
4. חדר

5. כלבים
6. בית המרקחת

Doreen Warriner
b Pamětní deska ve Štěpánské ulici v Praze
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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

 Nedělní dílna pro rodiče a děti: 
Lvíček Arje se seznamuje 
s příběhy z Tóry
Lvíček Arje se společně s vámi 

seznámí s postavami Tóry – Abrahámem, Izá-
kem, Jákobem, Davidem a dalšími. Dozvíte 
se například, proč praotec Abrahám opustil 
svou zemi, jak se Židé dostali do Egypta a kdo 
byl jejich prvním králem. Společně si vyro-
bíme jednotlivé postavy a sehrajeme divadlo.
(Dílna OVK – dvůr)
Prohlídka: Španělská synagoga.
Vstupné 50 Kč.

 Pět večerů s Billy Wilderem: 
Byt
Čtvrtá část stejnojmenného 
cyklu filmové historičky Alice 

Aronové ukazuje dalšího oblíbeného herce 
Billyho Wildera Jacka Lemmona, který se 
představí v roli kariéristického úředníka. 
Bud Baxter půjčuje byt svým nadřízeným pro 
jejich romantické zálety až do okamžiku, kdy 
se v bytě ocitne jeho tajná láska v doprovodu 
šéfa podniku. Konverzační komedie Byt (USA 
1960, 120 min) byla po právu oceněna Osca-
rem za nejlepší scénář a režii.
V originálním znění (anglicky) s českými 
titulky.
Vstup volný.

 „Distrikt Lublin“ očima míst-
ního obyvatelstva
Dokumentarista a autor série 
dokumentárních filmů „Zapo-

menuté transporty“ Lukáš Přibyl přiblíží ve 
své přednášce osobní zkušenosti s natáče-
ním svědectví tzv. přihlížejících na Lublin-
sku – polských venkovanů, žijících nedaleko 
vyhlazovacích středisek či v obcích, kde za 
nacistické okupace Polska vznikly ghetta 
a pracovní tábory pro Židy deportované 
do „Distriktu Lublin“ ze střední a západní 
Evropy. Přednáška je součástí přednáško-
vého cyklu k nové stálé expozici „Cesty bez 
návratu. Deportace Židů z českých zemí 
1939–1945“ v areálu Pinkasovy synagogy.
Vstup volný.

 František Kriegel – uprchlík, 
komunista, reformátor a char-
tista
František Kriegel (1908–1979) je 

dnes znám především jako „ten, kdo v srpnu 
1968 v Moskvě nepodepsal“. Jeho život byl ale 
mnohem barvitější. Proč si tento židovský 
uprchlík z Haliče pro svůj život vybral 
Prahu? Jak se angažoval v únoru 1948? 
Jak pomohl Fidelu Castrovi na Kubě? Proč 
v Moskvě nepodepsal a proč naopak pode-
psal Chartu 77? A proč na závěr života nabyl 
dojmu, že to byl život promarněných nadějí 
a proplýtvané energie? Životními osudy 
politika a lékaře Františka Kriegela provede 
publicista, historik a předseda Společnosti 
Ferdinanda Peroutky Martin Groman.
Vstup volný.

Výstavy v prostorách OVK: 
Leona Kalvodová: Jeruzalém, všední jedi-
nečnost
Výstava fotografií. Autorka na svých sním-
cích zachycuje Jeruzalém jako místo soužití 
mnoha národů a náboženství, kde se v sevře-
ném prostoru hradeb propojuje historie se 
současností.
Přístupné od 2. 5. do 28. 6. 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

 PRAH – A – HARP Kvartet
Koncert harfového kvarteta 
Prah-a-harP, během kterého 
zazní skladby autorů od barok-

ních po současné: Johanna Sebastiana Bacha 
(1685–1750), Antonína Dvořáka (1841–1904), 
Johanna Strausse (1825–1899), Bedřicha 
Smetany (1824–1884) a Leonarda Bernsteina 
(1918–1990).
Vstupenky na koncert je možné zakoupit 
v předprodeji v Maiselově synagoze, 
v Informačním a rezervačním centru ŽMP 
(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.
Vstupné 230 Kč / 150 Kč.

 Colette, má drahá, Vy víte, co 
máte udělat…
Nejnovější kniha spisovatelky 
Ladislavy Chateau Colette, má 

drahá, Vy víte, co máte udělat… se zabývá 
kolaborací francouzských intelektuálů za 
druhé světové války, tentokrát z pohledu 
osobní historie významného francouzského 
spisovatele Pierra Drieua La Rochelle 
(1893–1945) a jeho první ženy Colette 
Jéramec (1896–1970) pocházející z jedné 
z nejbohatších židovských rodin v tehdejší 
Francii. Kniha se opírá o autentický rozhovor 
s profesorem Gilem Tcherniou, synem 
Colette Jéramec a významným francouz-
ským lékařem. Knihu představí její autorka 

Ladislava Chateau a literární kritik Petr 
Bílek. Vybrané úryvky z knihy přečte herečka 
Hana Frejková.
Vstup volný.

 „Z Kocku až do Košic
Americký klezmerový houslista 
a zpěvák Yale Strom se opět 
vrací do Prahy. Hudebník, 

profesor a rezidenční umělec programu 
židovských studií na Státní univerzitě v San 
Diegu již od roku 1984 provádí etnografický 
výzkum mezi židovskými a romskými komu-
nitami ve střední a východní Evropě. Spolu 
s předním českým kontrabasistou Petrem 
Dvorským a akordeonistou Aliaksandrem 
Yasinskim zahrají teskné i extatické klezme-
rové, chasidské i romské melodie. Vstupenky 
na koncert možno zakoupit v předprodeji 
v Maiselově synagoze, v Informačním 
a rezervačním centru ŽMP (Maiselova 15, 
Praha 1), v sítích Ticket Art a Via Musica 
a prostřednictvím webových stránek muzea.
Vstupné 230 Kč / 150 Kč

 Bennewitzovo kvarteto: Men-
delssohnovy inspirace
Koncert jednoho z předních 
českých smyčcových kvartet. 

Na programu koncertu jsou kontrapunkt 
z Umění fugy Johanna Sebastiana Bacha 
(1685–1750) a smyčcové kvartety Felixe Men-
delssohn-Barthodyho (1809–1847) a Ludwiga 
van Beethovena (1770–1827). Vstupenky 
na koncert možno zakoupit v předprodeji 
v Maiselově synagoze, v Informačním 
a rezervačním centru muzea (Maiselova 
15, Praha 1), v síti Ticket Art, Prague Ticket 
Office a na webových stránkách Židovského 
muzea v Praze, kde naleznete i kompletní 
program koncertu.
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

 Smích skrze slzy IV: O posled-
ních věcech člověka a Smyčco-
vém kvartetu č. 8 c-moll op. 110
Koncem 50. let prochází Dmitrij 

Šostakovič osobní i tvůrčí krizí. Autobio-
grafický osmý smyčcový kvartet je věnován 
obětem nacismu a válek, je ale také jakýmsi 
vlastním nekrologem. Čtvrtou přednáškou 
s hudebními ukázkami o životě a tvorbě 
sovětského skladatele provede posluchače 
muzikolog Jan Špaček.
Vstupné 30 Kč

PRAHA

NEDĚLE

12. 5. 
14.00

ČTVRTEK 

16. 5. 
18.00

PONDĚLÍ

27. 5. 
18.00

STŘEDA 

29. 5. 
18.00

ÚTERÝ

14. 5. 
19.00

ÚTERÝ

21. 5. 
19.00

STŘEDA 

5. 6. 
19.00

ČTVRTEK

6. 6. 
19.00

BRNO

PONDĚLÍ 

13. 5. 
17.00
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 Ze života Židů V: Chinuch
Vzdělávání v rámci tradičního 
judaismu je základní povin-
ností všech židovských rodičů. 

Jak probíhá a jaké jsou typy vzdělávacích 
institucí v národě, jehož život je na neustá-
lém studiu v podstatě založen? Tyto otázky 
se v posledním 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

 Brněnská muzejní noc 2019
Již podruhé se OVK brněnské 
pobočky Židovského muzea 
v Praze zúčastní události, při 

níž jsou veřejnosti zpřístupněny kulturní 
instituce za příjemné večerní atmosféry 
květnové soboty. Letošní program zahájíme 
loutkovou inscenací pro děti a rodiče Golem.
Počet míst je omezený, prosíme o rezervaci 
na: brno@jewishmuseum.cz.

 Program pro rodiče s dětmi: 
Medvídek Dubi jako průvodce 
Chrámu uprostřed země
Král Šalamoun nechal zbu-

dovat Chrám, který představoval centrum 
náboženského kultu izraelského lidu. Stával 
v Jeruzalémě na Chrámové hoře a sloužil 
jako místo, kam se přinášely obětiny. Medví-
dek Dubi zve malé návštěvníky na prohlídku 
plánů tohoto unikátního místa a na dílnu 
netradičně vonící moukou, rozinkami 
a mandlemi.
Nezamyslova 27, Brno-Židenice
Vstupné 30 Kč

 Mnohovrstevná emancipace
Emancipace Židů se většinou 
zužuje na proces přiznávání 
rovných občanských práv, 

který byl završen roku 1867. Občanskoprávní 
emancipace sice představovala určující 
faktor židovských dějin v českých zemích, 
zároveň však měla mnoho dalších rozměrů. 
Přednáška historika a vědeckého pracov-
níka Židovského muzea v Praze Daniela 
Baránka se bude věnovat především otázce 
zrovnoprávnění židovského náboženského 
i národního kolektivu a dopadům těchto 
snah na společnost.
Vstupné 30 Kč

 Mikrosvět židovské komunity 
v období normalizace
Období po invazi armád Varšav-
ské smlouvy do Československa 

v srpnu 1968 nazvali komunističtí ideologové 
normalizací. Boj s údajným sionistickým 
spiknutím tehdy nemohl nezasáhnout židov-
ské obce. Jejich existence představovala 
mikrosvět, ve kterém se odehrávaly podobné 
procesy jako ve většinové společnosti. Zveme 
vás na krátkou prohlídku brněnské synagogy 
doplněnou o komentovanou procházku přes 

ulici Ponávka do sálu brněnské pobočky 
Židovského muzea v Praze, kde zazní 
přednáška dokumentaristy Martina Šmoka, 
autora výstavy „Labyrintem normalizace: 
židovská obec jako zrcadlo většinové společ-
nosti“.
Pořad se koná ve spolupráci s multižánro-
vým festivalem Meeting Brno 2019.
Sraz před budovou synagogy ul. Skořepka 13.
Vstup volný

Výstava v sále OVK Brno:  
Bringing Together Divided Memory
Do konce června je možné shlédnout výstavu 
konanou ve spolupráci se spolkem Antikom-
plex. Přístupná je v době programových akcí 
a po předchozí telefonické domluvě.

KULTURA V OBCÍCH

LIBEREC
pondělí 27. 5. v 17.00
Fauna a flora Izraele
Přednáška Karla Hrdličky
ŽO Liberec, Rumjancevova 1362, Liberec

PLZEŇ
pondělí 13. 5. v 17.30
Sionismus
Přednáška Věry Tydlitátové pořádaná za 
podpory NFOH.
Vstup volný
Dům šámese, Smetanovy sady 80/5, Plzeň

pondělí 13. 5. v 18.30
Masaryk a Izrael
Přednáška Věry Tydlitátové pořádaná za 
podpory NFOH.
Vstup volný
Dům šámese, Smetanovy sady 80/5, Plzeň

úterý 14. 5. v 17.30
Křišťálová noc 1938 a osudy venkovských 
synagog po ní
Přednáška Václava Freda Chvátala pořádaná 
za podpory NFOH.
Vstup volný
Dům šámese, Smetanovy sady 80/5, Plzeň

sobota 18. 5. v 10.00–18.00
Plzeňské dvorky
Pro dobrou náladu na dvoře Staré synagogy 
vystoupí Mi Martef – Torzo.
Více informací na www.plzenskedvorky.cz
Smetanovy sady 80/5, Plzeň

neděle 19. 5. v 19.00
Hana Frejková a Jidiš ve třech
První koncert cyklu „Rok židovských skla-
datelů“
(Marianna Borecká – zpěv, Milan Potoček – 
klarinet, Slávek Brabec – akordeon) večer 
dobové židovské hudby proložený moudrými 
veselými příběhy.
Vstupné 140 Kč /100 Kč
Stará synagoga, Smetanovy sady 80/5, Plzeň

úterý 28. 5. v 17.00
Kašrut – zásady stravování
Přednáška Chaima Kočího pořádaná za 
podpory NFOH.
Vstup volný
Dům šámese, Smetanovy sady 80/5, Plzeň

PRAHA
neděle 19. 5. v 10.00
Terezínská tryzna 2019
Hromadný odjezd autobusem v 8.30, sraz 
v 8.15 v ulici Na Florenci 
Rezervace míst v kanceláři Terezínské Inici-
ativy, tel.: 222 310 681
Národní hřbitov v Terezíně

neděle 19. 5. v 13.30
Koncert ku příležitosti Terezínské tryzny
Institut terezínských skladatelů Vás zve 
na vystoupení sopranistky Ireny Troupové 
s klavírním doprovodem Jana Duška. Zazní 
skladby Viktora Ullmanna, Rudolfa Karla, 
Erwina Schulhoffa a Hanse Winterberga.
Vstup volný.
Kulturního domu Terezín, Náměstí ČSA 85

pondělí 20. 5. v 19.00
Diskuze v Maislovce: Izrael a Írán mezi 
láskou a nenávistí
Židovsko-perské vztahy jsou dlouhé 
a bohaté, sahají až do starověku. Jako novo-
dobé státy byly Írán a Izrael až do íránské 
islámské revoluce v roce 1979 spojenci. Dnes 
Íránská islámská republika vystupuje jako 
rozhodný nepřítele Izraele. Jaké jsou zdroje 
tohoto postoje a změní se jednou?
Pozvání moderátora Jana Fingerlanda přijal 
politolog z Masarykovy univerzity Josef 
Kraus.
Vstup volný

ÚTERÝ 

14. 5. 
17.00

SOBOTA 

18. 5. 
19.00

NEDĚLE 

26. 5. 
15.00

ČTVRTEK 

30. 5. 
17.00

ÚTERÝ

4. 6. 
16.00
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PÍSNIČKA

Eli, Eli

Můj Bože, můj Bože,  

ať nikdy neskončí 

písek a moře, šumění vody, 

blesk z nebe, modlitba člověka.

Měsíc ijar je obdobím tzv. národních nebo 
státních izraelských svátků. Prvním v řadě 
je už vlastně na konci nisanu Jom ha-šoa, 
respektive Den památky na šoa a hrdinství 
(27. nisanu). Následuje 4. ijaru Jom ha-zika-
ron, který je vzpomínkovým dnem na padlé 
vojáky a oběti terorismu, a samozřejmě Jom 
ha-acma'ut, tedy Den nezávislosti, výroční 
den vzniku Státu Izrael, který je slaven 
5. ijaru. Nesmíme zapomenout také na Jom 
Jerušalajim neboli Den Jeruzaléma, který 
připomíná 28. ijaru sjednocení Jeruzaléma 
během šestidenní války v roce 1967.

Všechny tyto dny připomínají významné 
události moderních dějin spojené se vzni-
kem a existencí Státu Izrael. Není tedy divu, 
že s jejich oslavami je spjata píseň Eli, Eli, 
které se přezdívá také „neoficiální izraelská 
hymna“. Málokteré slavnostní shromáždění 
v Izraeli na připomínku Jom ha-šoa nebo 
Jom ha-zikaron se obejde bez zpěvu této 
písně.

Eli, Eli je ve skutečnosti zhudebněnou 
básní známé izraelské básnířky Chany 
Seneš (1921–1944), sionistky, která působila 
v protinacistickém odboji a je v Izraeli uzná-

vanou národní hrdinkou. Tato její patrně 
nejslavnější báseň se původně jmenovala 
Cesta do Caesareje (הליכה לקיסריה) a Seneš 
ji napsala na podzim roku 1942 nedaleko 
Caesareje v kibucu Sdot Jam, kde v té době 
bydlela. Báseň, která je vlastně modlitbou, 
je dnes více známá podle svých počátečních 
slov Eli, Eli.

Nejznámějšího zhudebnění se text Chany 
Seneš dočkal roku 1945 od hudebního skla-
datele Davida Zahaviho (1910–1977), který 
byl mimo jiné také autorem hymny jednotek 
Palmach.

ֵאִלי, ֵאִלי
ֵמר ְלעֹוָלם א ִיָגּ לֹּ ֶשׁ

ִים, ל ַהַמּ רּוׁש ֶשׁ ַהחֹול ְוַהָיּם, ִרְשׁ
ת ָהָאָדם. ִפַלּ ַמִים, ְתּ ַרק ַהָשּׁ ְבּ


