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ÚVODNÍK

Vážení čtenáři,
vítejte u čtení Maskilu předprázdnino-

vého, šavuotového a plného zajímavých 
rozhovorů. V úvodu vzpomeneme na 
předsedu Pražské židovské obce a dlou-
holetého ředitele Památníku Terezín Jana 
Munka. Vzpomínání se týkala také připo-
mínka květnových transportů z Třebíče. 
A z Třebíče není daleko do Boskovic, na 
už tradiční festival nás pozve programový 
ředitel. Ráchel Polohová vedla dlouhý 
a zajímavý rozhovor s Irenou Kalhousovou 
o Izraeli. Zcela jiný úhel pohledu na Svatou 
zemi nabízí fotografka Eliška Blažková ve 
své unikátní knize Haredim.

Co se děje v Bejt Simcha, co je to šabat 
v krabici a mnoho dalších zajímavostí při-
náší tento Maskil. Blíží se léto, příští číslo 
vyjde na začátku července a bude tlusté. 
Tedy bude to dvojčíslo, ať máte co číst přes 
prázdniny. Ovšem největší novinkou bude 
spuštění verze Maskilu online. Dáme vám 
včas vědět, už se na tom pracuje.

Do čísla se už nevešel článek o letošním 
Limmudu, akci velkolepé, poučné, oblí-
bené. V květnu se opět sešlo na 200 účast-
níků, především rodin s dětmi v krásném 
prostředí Moravského krasu, aby se pět dní 
vzdělávali a přátelili. Letošní ročník se nesl 
pod heslem l’chajim. A byl více než živý – 
nezapomeňte se (zkusit) přihlásit příští 
rok, stojí to za to.

KATEŘINA MIKULCOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

RABÍNSKÉ SLOVO

Ke svátku Šavuot
Šestého a sedmého sivanu (8. a 9. června) 
slavíme Svátek Šavuot – חג השבועות neboli 
Svátek Týdnů. Šavuot je jedním ze tří pout-
ních svátků – שלוש רגלים (Pesach, Šavuot 
a Sukot), kdy za dob existence Chrámu konali 
Židé pouti do Jeruzaléma a přinášeli prvo-
tiny své úrody. Proto se svátek nazývá také 
Svátek Prvotin – חג הבכורים. Dalším názvem 
slavnosti je Svátek Žní (pšenice) – חג הקציר. 
Jinými názvy jsou také Svátek Darování 
Tóry – חג מתן תורה a nebo Svátek Závěrečného 
shromáždění – חג העצרת.

Svitek konvertitů
Odvěkou tradicí zemí diaspory je, že o dru-
hém svátečním dnu čteme Megilat Rút – 
 ,tedy svitek Rút. Biblická kniha Rút מגילת רות
jejíž příběh je zasazen do epochy Soudců, se 
nazývá též Svitek konvertitů – Megilat gerim 
.)מגילת גרים(

Moábka Rút je příkladem spravedlivé kon-
vertitky, která se z čisté lásky připojila k lidu 
Izraele a přijala Hospodina za svého Boha. 
Slova Rút, jimiž se obrací na svou tchyni 
Noemi, jsou projevem ryzího zbožného pro-
selytismu – „Kamkoli půjdeš, půjdu, kdekoli 
zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem 
a tvůj Bůh mým Bohem. Kde umřeš ty, umřu 
i já a tam budu pochována. Ať se mnou Hos-
podin naloží jakkoli, rozdělí nás od sebe jen 
smrt.“ (Rút 1, 16–17). Rút je chronologicky 
první autentickou proselytkou, jejíž příběh 
je zachycen v biblickém textu.

Připomeňme, že Rút byla prababičkou 
krále Davida, který se narodil a také zemřel 
na Šavuot, jak uvádí tradice.

Jedním z názorů učenců je, že podobně ja-
ko Rút konvertovala, tak i národ synů Izraele 
pod horou Sinaj konvertoval, když prostřed-
nictvím Mojžíše přijal od Hospodina Tóru.

Rabi Moše ben Maimon – Maimonides 
zahajuje zákony o konverzi třináctou kapi-
tolou oddílu o Zákonech zakázaných styků 
takto: „Třemi věcmi vešel Izrael ve smlouvu 
s Hospodinem – obřízkou, ponořením do 
mikve a přinesením oběti. Obřízka byla již 
v Egyptě )viz 2. Mojžíšova 12‚48(, ponoření do 
mikve vykonali na poušti před darováním 
Tóry )viz 2. Mojžíšova 19‚10( a předložili 
oběť, neboť je psáno ‚pak pověřil izraelské 
mládence, aby přinesli oběti zápalné’ )viz 2. 
Mojžíšova 24‚5(. Proto je věčným ustanove-
ním, že když nevěřící bude chtít vstoupit pod 
křídla Šechiny (Boží imanence) a přijme na 
sebe jho Tóry, musí vykonat obřízku, ponořit 
se do mikve a přinést oběť.“

Podle pražského a poznaňského rabína 
Mordechaje Jaffeho (1535–1612), zvaného 
dle svého díla Levuš הלבוש, důvodem, proč 
čteme svitek Rút o Šavuot, je, že příběh Rút 
a Boaze se udál během žní ječmene a pšenice 
)Rút 2‚23(, které skončily před Šavuot, kdy 
se přinášely dva pšeničné chleby jako oběť 
Hospodinu )3. Mojžíšova 23‚16–17(.

Rabín Gedalja Rabinowicz (1738–1804) 
z Illinců (Іллінці), zakladatel tamější 
chasidské dynastie, též objasňuje, že čtením 
svitku Rút o Šavuot vzpomínáme na sinajské 
zjevení – מעמד הר סיני, kdy synové Izraele 
dostali 606 micvot, což v gematrii odpovídá 
jménu (400 + 6 + 200) רות. Kromě toho již 
předtím dodržovali 7 micvot Noachových 
potomků (שבע מצוות בני נח). Sečteme-li obě 
čísla, dostaneme počet 613 – תרי״ג micvot 
obsažených v Tóře.

Svitek Rút je celý o milosrdenství a také 
Tóra je celá o milosrdenství, neboť je psáno 
 na jazyku má milosrdné – ְותֹוַרת ֶחֶסד ַעל-ְלׁשֹוָנּה
naučení (Přísloví 31‚26) a Tóra nám byla 
darována o Šavuot. Svitek Rút nás seznamuje 
se skutky milosrdenství Boaze, Rút a Noemi. 
Učenci proto stanovili, že se svitek Rút čte 
o Šavuot, abychom se poučili, že ne slova, ale 
činy jsou rozhodující.

Podle rabína Jehudy Arie Leiba Altera 
(1847–1905), zvaného dle svého díla Sefar 
emet שפת אמת, to synové Izraele pochopili, 
když během sinajského zjevení pronesli vyko-
náme a uposlechneme – 2) נעשה ונשמע. Mojží-
šova 24‚7). V megilat Rút nenajdeme hojnost 
sofistikované moudrosti, ale celý svitek je 
prodchnut konáním skutků milosrdenství 
s bližními.

Midraš Rut Raba 2:14 uvádí slova rabi 
Ze’iry: „V tomto svitku (v knize Rút) se nepíše 
ani o rituální nečistotě, ani o rituální čistotě, 
není v něm uveden žádný zákaz ani povolení, 
proč byl tedy napsán? Aby ses z něj poučil 
o tom, jak dobrá odměna je pro ty, kteří konají 
skutky milosrdenství.“

Oslava daru Tóry
Jak je uvedeno na začátku, svátek Šavuot 
je též Svátkem Darování Tóry. Talmudický 
traktát Šabat 88a uvádí slova rabiho Simaje, 
že v okamžiku, kdy synové Izraele pronesli 
slova vykonáme a uposlechneme, sestoupilo 
na zemi 600 000 služebných andělů a každý 
z nich přistoupil k jednomu ze synů Izraele 
a korunoval jej dvěma korunami – korunou 
„vykonáme“ a korunou „uposlechneme“. Tóra, 
kterou jsme obdrželi od Hospodina na hoře 
Sinaj, nás provází více než tři tisíciletí. Tóra 
je nejen základem našeho náboženství, ale 
i nadčasových zákonů, které dal Všemohoucí 
svému lidu a jež se staly základem dodnes 
platných halachických ustanovení. Tóra je 
pro nás všechny (jak se uvádí v knize Přísloví 
3‚18) stromem života ֵעץ ַחִיּים.

Jedním z drakonických zákonů, které 
zavedl císař Hadrián (117–138 o. l.), byl přísný 
zákaz veřejného učení Tóry.

Jak uvádí traktát Berachot 61b, v této 
těžké době přišel jeden člověk, který se 
jmenoval Papos ben Jehuda a uviděl rabi 
Akibu, jak veřejně učí Tóru. Přistoupil 
k němu a zeptal se ho: „Akibo, zda se nebojíš, 
že tě dopadnou?“ Rabi Akiba mu odvětil 
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podobenstvím: „Jednou šla po břehu řeky 
liška a viděla, jak ryby velmi rychle plavou 
sem a tam. Když se jich zeptala proč tak 
rychle plavou z místa na místo, odvětily jí, 
že se tak snaží vyhnout nástrahám, které 
na ně rybáři v řece nastražili. Liška z jejich 
odpovědi vycítila jedinečnou příležitost jak 
ukojit svůj obrovský hlad. Obrátila se na ně 
a líbezným hlasem řekla: „Proč nevystoupíte 
na souš? Já i vy budeme vedle sebe žít v míru 
tak, jako žili spolu v míru moji a vaši předci.“ 
Ryby se začaly smát a pravily: „O tobě se říká, 
že jsi nejchytřejší ze všech zvířat? Ty však 
nejsi vůbec chytrá, ale jsi hloupá! Pokud se 
strachujeme ve vodě, která je pro nás životně 
nezbytná, že se nám něco stane, o co více 
bychom se teprve museli strachovat o svůj 
život na souši!“

Rabi Akiba pak zakončil svá slova: „Tak 
je to i s námi. O Tóře se praví, že na ní závisí 
tvůj život a délka tvých dnů. Strachujeme-li se 
o svůj život v okamžiku, kdy se učíme Tóru 
a zabýváme se jí, tak o co více bychom se 
měli strachovat o svůj život tehdy, když se jí 
zabývat nebudeme!“

Jak se ve výše zmíněném traktátu dále 
dočteme, neuběhlo mnoho času a Římané 
rabi Akibu dopadli a vsadili jej do vězení. 
Nakonec jej strašným způsobem umučili 
nejen za to, že porušoval striktní zákaz veřej-
ného učení Tóry, ale pomstili se mu za jeho 
protiřímskou činnost, neboť byl duchovním 
vůdcem Bar Kochbova povstání.

Kontinuita židovského národa
O římském impériu se nyní většinou doví-
dáme již jen z učebnic dějepisu nebo díky 
archeologickým nálezům. My, které Římané 
pronásledovali a proti nimž jsme dvakrát 
neúspěšně povstali, jsme tu stále. Není 
národa, který by byl v dávné i nedávné histo-
rii tak těžce zkoušen jako my, Židé. Nehledě 
na všechna protivenství jsme dodnes živými 
nositeli tradic a zákonů sahajících k Mojží-
šovi a jeho Učení – Tóře.

Během našich moderních dějin jsme byli 
svědky zrodu různých židovských hnutí, 
kulturních a politických uskupení, která 

se snažila vytěsnit Tóru z našich myslí 
i z každodenního života, neboť ji považovala 
za něco překonaného a svobodu člověka 
omezujícího. Tato hnutí přetrvala několik 
málo let či desetiletí a zanikla, nebo možná 
několik málo z nich ještě živoří na nejzazším 
okraji židovského světa. Naopak, svět Tóry 
 v posledních desetiletích )עולם התורה(
vzkvétá.

Po holokaustu začalo několik málo set 
až tisíců zázrakem přeživších talmidej 
chachamim na ruinách znovu budovat to, 
co nacisté zničili. Dnes máme desetitisícové 
a statisícové chasidské komunity, ale i velké 
komunity „litvaků“ nejen v Izraeli a Spoje-
ných státech, ale prakticky po celém světě, 
a připočtěme k tomu také především v Izraeli 
vzkvétající velké sefardské obce a zbožné 
sionisty.

V neposlední řadě nelze vynechat také 
velké konzervativní a reformní komunity, 
zvláště ve Spojených státech, ale i v mnoha 
dalších zemích světa. Byť se způsobem učení 
Tóry, jejím výkladem a pravidly těchto obcí 
nemusí člověk vždy souhlasit, přece mají 
tyto komunity své nezastupitelné místo 
v židovském světě, a to zvláště v zemích 
diaspory. Brzdí totiž asimilační procesy 
uprostřed židovského obyvatelstva. Bez 
těchto komunit by v diaspoře probíhala asi-
milace mnohem rychleji a intenzivněji. Ne 
každý Žid je natolik zbožný a vnitřně silný, 
aby podřídil svůj život a život své rodiny orto-
doxním pravidlům, byť i pravidlům moderní 
ortodoxie. Proto, chce-li zůstat Židem, má 
možnost volit též jinou cestu, která jemu 
a jeho blízkým vyhovuje více. Ortodoxní Židé 
pak mohou doufat a být nápomocni tomu, 
aby se takový člověk nebo jeho děti či vnuci 
vrátili na cestu důsledného plnění všech 
micvot Tóry, kterou dostal náš učitel Mojžíš 
na Sinaji.

Všem čtenářům a příznivcům Maskilu přeji 
.חג השבועות שמח

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.

  

Červen 2019

Náboženské akce – bohoslužby:

Kabalat Šabat
každý pátek od 18.30

Rodinná bohoslužba – Kabalat Šabat 
pro děti i dospělé
V pátek 28. 6. od 18.30 v Bejt Simcha 
(Maiselova 4, Praha 1). 
Zkrácená bohoslužba s následným 
programem a pohoštěním.

Oslavy svátků, kulturní 
a společenské akce:

Šavuot
V neděli 20. května od 19.00 v Bejt 
Simcha (Maiselova 4, Praha 1) proběhne 
oslava svátku Šavuot. Příspěvky do 
občerstvení jsou vítány.

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
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OSOBNOST

Odešel jeden z protagonistů 
přelomové doby
V neděli 12. května zemřel po 
dlouhé těžké nemoci PhDr. Jan 
Munk‚ CSc., osobnost, která 
se významným způsobem 
podílela na událostech 
přelomové doby, jež naší zemi 
dala novou tvář.

Narodil se 22. září 1946 v rodině, která byla 
poznamenána tragickými událostmi spoje-
nými s nacistickou genocidou Židů, známou 
dnes v obecném povědomí jako holokaust. 
Oba rodiče během války ztratili své původní 
partnery, kteří zahynuli, a po celý další život 
si nesli vzpomínky na tragické události, 
které přinesly smrt většině jejich příbuzných 
a známých. S tímto těžkým dědictvím minu-
losti se postupně seznamoval i mladý Jan, 
který pak o to citlivěji vnímal nerovnoprávné 
postavení Židů ve společnosti a projevy skry-
tého i otevřeného antisemitismu.

Po ukončení studií a získání doktorátu se 
Jan Munk věnoval především empirickému 
sociologickému výzkumu vysokoškolských 
studentů. Patřil k těm mladým intelektu-
álům, kteří pociťovali naléhavou potřebu 
politických změn, a přivítal proto pád 
tzv. reálného socialismu v listopadu 1989.

V roce 1990 úspěšně absolvoval výběrové 
řízení na nového ředitele Památníku Terezín. 
Nastoupil tak do vedoucí funkce v paměťové 
instituci připomínající i památku obětí 
represivního zařízení, v němž trpěli jeho 
rodiče. V této funkci pak působil 27 let a vedl 
důslednou transformaci paměťové instituce, 
jež rychle získávala novou tvář a zasloužený 
respekt doma i v zahraničí. Svým nadšením 
a cílevědomostí dokázal nejen strhnout své 
spolupracovníky, ale také pro spolupráci zís-
kávat i další odborníky z domova i ze zahra-
ničí. Díky tomu se podařilo dosavadní stálé 
expozice poznamenané dřívější vládnoucí 
ideologií v poměrně krátké době nahradit 
expozicemi novými, přinášejícími objektivní 
hodnocení historických událostí.

Hlavní pozornost tehdy Jan Munk věno-
val naléhavé potřebě objektivního zpraco-
vání a výkladu dějin holokaustu. V Terezíně 
jak známo v letech nacistické okupace 
vzniklo židovské ghetto, které se stalo důleži-
tým článkem v mechanismu tzv. konečného 
řešení židovské otázky, jak nacisté nazývali 
svůj obludný plán na vyhlazení evrop-
ských Židů. Bylo tedy logické, že ti, kteří 
holokaust přežili, chtěli po skončení války 
právě v tomto místě důstojným způsobem 
připomínat tragické události minulosti sou-
časníkům, ale i příštím generacím. Návrhy 
na vybudování Muzea ghetta v Terezíně 

ale byly po roce 1948 opakovaně zamítány. 
Teprve rok 1989 vytvořil zcela novou situaci. 
Nikoliv náhodou záhy po listopadových 
událostech vznikla Terezínská iniciativa, 
organizace, která sdružovala bývalé vězně 
ghetta a s Památníkem Terezín od počátku 
své existence úzce spolupracovala a plně 
podporovala úsilí Jana Munka o realizaci 
po několik desetiletí znemožňovaného 
projektu. Díky tomu a podpoře tehdejších 
vedoucích politických představitelů v čele 
s Václavem Havlem mohlo být Muzeum ghe-
tta slavnostně otevřeno již na podzim roku 
1991 u příležitosti 50. výročí zahájení depor-
tací Židů z Protektorátu Čechy a Morava.

Dnes je v Památníku Terezín možno 
shlédnou celkem 17 stálých expozic věno-
vaných historii židovského ghetta, policejní 
věznice gestapa v terezínské Malé pevnosti, 
koncentračního tábora a podzemních tová-
ren u Litoměřic, poválečného internačního 
tábora pro Němce a dalším tématům. Veřej-
nosti je každoročně zpřístupňována také 
řada výstav krátkodobých.

V uplynulých necelých třech desetiletích 
byla v Terezíně zrekonstruována řada 
objektů a areálů spojených s událostmi z let 
nacistické okupace. Nejznámější z nich se 
stala v devadesátých letech zpřístupněná 
unikátní modlitebna z doby ghetta, která 
nemá obdoby v jiných bývalých ghettech či 
koncentračních táborech.

Soustavnou pozornost Jan Munk věnoval 
výzkumné a sbírkotvorné činnosti, podpo-
roval digitalizaci sbírek a jejich postupné 
umísťování na webových stránkách Památ-
níku Terezín. Stále významnější místo pak 
v aktivitách instituce zaujímala činnost 

vzdělávací, zaměřená na různé věkové 
skupiny mládeže, ale i na další vzdělávání 
učitelů.

Aktivity své instituce podporoval také 
svým působením na půdě mezinárodních 
organizací zaměřených na výzkum, vzdě-
lávání a připomínání holokaustu a dalších 
zločinů z doby druhé světové války. Při své 
práci navázal přátelské kontakty i s řadou 
významných zahraničních osobností, mezi 
něž patřila například Madeleine Albrightová.

Je přitom třeba zdůraznit, že Jan Munk 
v polistopadovém období zastával významné 
funkce v židovských organizacích. Po tři 
funkční období byl předsedou Federace 
židovských obcí v České republice, poté až 
do své smrti působil jako předseda Pražské 
židovské obce.

Zdálo by se, že při tak velikém pracovním 
vytížení mu už nezbýval čas na rodinný 
život a přátele. Opak však byl pravdou. Byl 
znám jako starostlivý otec, který nikdy svou 
rodinu nezanedbával, a měl řadu přátel, kteří 
mu pomáhali ve volných chvílích načerpat 
nové síly. Nebyl žádný asketa, nepohrdl skle-
ničkou dobrého vína a rád si pochutnal na 
dobrém jídle. Nezkazil žádnou legraci a měl 
dar trpělivé komunikace s lidmi.

Lidé, kteří s Janem Munkem spolupraco-
vali nebo se s ním při různých příležitostech 
setkávali, nezapomenou na člověčenství, 
které z něj vyzařovalo. Je těžké uvěřit tomu, 
že s námi zůstane již jen ve vzpomínkách. 
Bude nám moc chybět.

VOJTĚCH BLODIG 
Text přetištěn s laskavým svolením redakce Lidových 
novin, kde vyšel 16. 5. 2019
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V Třebíči si připomněli oběti 
holokaustu
V neděli 26. května 2019 se v třebíčské 
Zadní synagoze za účasti představitelů 
města, členů brněnské židovské obce 
a senátorky Hany Žákové uskutečnila 
každoroční vzpomínková akce k uctění 
památky židovských obyvatel z Třebíče 
a okolí, jejichž životy byly zmařeny 
v koncentračních a vyhlazovacích 
táborech.

Na úvod vzpomínkového setkání promluvili 
třebíčský starosta Pavel Pacal a brněnský 
rabín Štěpán Menaše Kliment. Ten ve své 
řeči nezapomněl zmínit Pavla Frieda, třebíč-
ského rodáka a bývalého předsedu brněnské 
židovské obce, který se letos vzpomínkového 
setkání nemohl ze zdravotních důvodů 
zúčastnit.

O kulturní program se postarali studenti 
Gymnázia Přírodní škola z Prahy, kteří 
v rámci vlastního projektu Terezínská šta-
feta představili zhudebněné texty z terezín-
ských časopisů Vedem a Rim-Rim-Rim.

Poté následovala procházka s modlitbou 
u osmi nově položených Kamenů zmizelých. 
Pět z nich bylo letos umístěno v židovské 
čtvrti v ulicích Subakova, Blahoslavova 
a Leopolda Pokorného, a to pro Lea Brauna, 
Terezu a Elišku Braunovy, Otto Neumanna 
a Linu Wittmannovou, a tři na Karlově 
náměstí – Anně a Bedřichovi Polnauerovým 
a Else Subakové. Jejich životní osudy jsou 
popsány níže.

Z Třebíče byly vypraveny dva transporty 
do terezínského ghetta v květnu 1942. 
V prvním transportu s označením Av odjelo 
18. května 720 Židů, v druhém s označením 
Aw o čtyři dny později bylo 650 Židů. Osvobo-
zených z nich bylo šedesát osob.

Elsa Subaková (Karlovo nám. 14)
Elsa Subaková roz. Polnauerová se narodila 
9. března 1895 v Třebíči. Po sňatku s třebíč-
ským rodákem, advokátem JUDr. Emilem 
Subakem, v roce 1919 žila Elsa v Brně, kde 
se jim v únoru 1920 narodil syn Hanuš. 
23. března 1942 byla Elsa transportována do 
Terezína a následně do Piaski u Lublinu, 
kde byla v roce 1942 zavražděna. Syn Hanuš 
byl zavražděn 10. listopadu 1941 v Osvětimi 
a manžel Emil v Piaski u Lublinu v roce 1942.

Anna Polnauerová (Karlovo nám. 14)
Narodila se jako Anna Schulhofová se naro-
dila 14. dubna 1866 v Brtnici. S manželem 
Philippem, kterého si vzala v roce 1890, 
vlastnili dům na Karlově náměstí čp. 14 
v Třebíči (dnešní Karlovo náměstí 20/14), kde 
v přízemí provozovali obchod s galanterií. 
Philipp zemřel v únoru 1924 a je pohřben na 
třebíčském židovském hřbitově. Polnauerovi 

měli 3 milované děti – Arnošta, Bedřicha 
a Elsu. Holocaust přežil pouze Arnošt, který 
se po válce vrátil zpět do Třebíče. 22. května 
1942 byla Anna Polnauerová transportována 
do Terezína a následně do Treblinky, kde byla 
v roce 1942 zavražděna.

Bedřich Polnauer (Karlovo nám. 14)
Narodil 31. července 1899 v Třebíči. Byl 
bankovním úředníkem s uměleckou duší. 
Se svojí ženou Giselou žil v Praze. Manžel-
ství bylo bezdětné, Gisela zemřela v roce 
1939. V roce 1940 se Bedřich pokusil získat 

povolení k emigraci do Šanghaje. Povolení 
nezískal a 6. března 1943 byl deportován do 
Terezína a následně do Osvětimi, kde byl 
v roce 1944 zavražděn.

Otto Neumann (Leopolda Pokor
ného 52)
Otto Neumann se narodil v lednu 1911. V roce 
1941 byl udán českým četníkem A. Peliká-
nem za to, že se koupal v řece Jihlavě mimo 
vyhrazený prostor pro Židy. Byl deportován 
rovnou do Osvětimi, kde byl v prosince 1941 
zavražděn.

Eliška Braunová (Blahoslavova 88)
Narodila se v Budišově v roce 1908 jako 
Eliška Inwaldová, provdala se za Lea Brauna. 
Když její manžel uprchl před nástupem do 
transportu, Eliška Braunová byla zatčena, 
převezena do Brna, kde byla 26. června 1942 
popravena v Kounicových kolejích.

Leo Braun (Blahoslavova 88)
Narodil se v roce 1907. V květnu 1942 
nenastoupil do transportu a společně 
s Richardem a Annou Bäckovými se skrýval 
u Kojetína. Po jejich udání na četnické sta-
nici v Budišově se rozběhlo rozsáhlé pátrání 
vedené četníky a řízené gestapem v Jihlavě. 
V červnu 1942 byl Leo Braun objeven v poli 
mezi Pavlínovem a Bochovicemi. Protože 
byl ozbrojen, došlo k přestřelce. Když Braun 
viděl, že nemá šanci na útěk, sám se smr-
telně zranil a o několik dní později zemřel 
v třebíčské nemocnici.

Tereza Braunová (Blahoslavova 75)
Tereza Braunová se narodila v únoru 1866. 
Bydlela v židovské čtvrti v domě čp. 75. 
Do Terezína byla deportována druhým 
třebíčským transportem Aw 22. května 1942, 
v říjnu téhož roku pak do Treblinky, kde byla 
zavražděna.

Lina Wittmannová (narozena 
v Maďarsku) (Subakova 43/3)
Lina Wittmannová se narodila jako Lina 
Hirschlerová v říjnu 1876 v Maďarsku. V lis-
topadu 1904 se ve Vídni provdala za Davida 
Wittmanna, se kterým se v roce 1920 pře-
stěhovala do Třebíče. Její manžel v Třebíči 
působil jako kantor a učitel židovského nábo-
ženství. Oba byli 22. května 1942 transportem 
Aw deportováni do Terezína. David zemřel 
o několik měsíců později přímo v Terezíně, 
Lina byla deportována do Treblinky, kde byla 
zavražděna.

RENATA POULOVÁ 
Městské kulturní středisko Třebíč 
Foto autorka
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ROZHOVOR

Mají Češi rádi Izrael?
Tento rozhovor je prvním 
ze tří, během nichž nás 
Irena Kalhousová postupně 
seznámí se zajímavými 
fenomény vztahů Česka, 
Polska a Maďarska se Státem 
Izrael a nabídne odpovědi 
na aktuální otázky s tímto 
tématem spojené.

Prezident Zeman se nedávno vrátil z již páté 
návštěvy Číny. V Izraeli, o němž tvrdí, že 
je naším největším spojencem, byl během 
svého prezidentského působení „jen“ dva-
krát. Není to málo?
Izrael je v případě prezidenta Zemana 
srdcová záležitost. Nenavštěvuje ho kvůli 
lobbingu, ale ze svého přesvědčení, a z pozice 
hlavy státu tam jezdí nadstandardně často. 
S Čínou bych to tedy úplně nesrovnávala.

Tušíš, kde pramení již dlouhodobá náklon-
nost a podpora Miloše Zemana Státu Izrael, 
kterou veřejně deklaruje?
Je opravdu obtížné říci, co ho tak pevně 
váže k Izraeli. Určitým faktorem je jistě to, 
že Zeman je islamofob, a to dělá v jeho očích 
z Izraele spojence. 

Třeba vztah Václava Havla k Izraeli se dá 
vysvětlit jasněji. Ale s Milošem Zemanem 
jsem rozhovor nedělala a žádný politik či 
diplomat mi na to nedal konkrétní odpověď. 
Může to být součást jakéhosi českého 
filosemitismu a obdivu ke státu, který se 
dokáže bránit arabské přesile. Faktem ale je, 
že na rozdíl od jiných proizraelských pore-
volučních představitelů Zeman nepatřil za 
komunismu mezi disidenty, kteří obdivovali 
všechno proamerické, protisovětské, a štval 
je sovětský antisemitismus a protiizraelská 
politika.

Je ale zajímavé a důležité, že svým posto-
jem přispěl Miloš Zeman k tomu, že česká 
levice je více méně proizraelská. Zatímco 
v jiných oblastech se naše sociální demo-
kracie snažila často přebírat názory západní 
sociální demokracie a západní levice, tak 
protiizraelský postoj mezi nimi není.

Formování porevolučních vztahů

Kde má tedy původ vztah našeho prvního 
porevolučního prezidenta Václava Havla 
k Izraeli?
Začnu takovou tou klasickou odpovědí, že 
porevoluční elita, která se dostala k moci 
po roce 1989, se začala odkazovat k první 
republice a prezidentu Masarykovi. Jedna 
z věcí spojená s Masarykem je samozřejmě 
to, že se postavil proti antisemitismu, a i díky 
němu bylo meziválečné Československo 

jednou z mála středoevropských zemí, kde 
antisemitismus v politickém mainstreamu 
nekvetl. Tato generace také docela zásadním 
způsobem kritizovala ničení české kultury 
za socialismu, a naopak je inspirovala židov-
ská Praha, v níž se spojuje český, německý 
a židovský vliv, osobnost Franze Kafky apod. 
Když měl Václav Havel v roce 1990 projev na 
Hebrejské univerzitě, řekl: „Kdybych byl lep-
ším spisovatelem, byl bych psal jako Franz 
Kafka, a sám se cítím jako Josef K.“

Jiným faktorem je snaha v porevoluční 
době vybudovat Československo na hod-
notách odlišných od těch komunistických. 
Zahraniční politika se zcela přepólovala, 
navazují se vztahy s USA a směřuje se na 
Západ. Izrael je v tom důležitý, protože právě 
Československo bylo před rokem 1989 jednou 
z nejvíce protiizraelsky naladěných zemí 
celého sovětského bloku.

Důležitý je také vliv pražského jara, 
během něhož se Izrael stal velkým politic-
kým tématem. Československo stane v čele 
zemí, které odsoudí Izrael za šestidenní 
válku a vypoví vztahy s Izraelem. To opět 
potvrdí, že komunistický režim v Česko-
slovensku je stále v područí Moskvy. Na 
slavném sjezdu spisovatelů v roce 1967 se 
pak kritika československého postoje vůči 
Izraeli stane součástí celkové kritiky režimu. 
Pavel Kohout představí příběh, kde překva-
pivě srovná osud Československa a Izraele. 
V tomto příběhu se odráží obdiv ke státu, 
který na rozdíl od Československa nekapitu-
loval, ale ubránil se.

U Havla se tedy propojí jeho zkušenost 
s komunismem a kulturní a politická inspi-
race první republikou, což vše přispěje k jeho 
proizraelskému postoji. Podobně to má celá 

porevoluční generace antikomunistů, ale 
i reformních komunistů vyhozených ze 
strany po roce 1968.

Jaké místo v tom všem má často zmiňovaná 
česká vojenská pomoc Izraeli?
Když dojde k sametové revoluci a Česko 
(resp. Československo) obnovuje svou 
nekomunistickou identitu, tak objeví tento 
příběh vojenské pomoci Československa 
Izraeli. Mnoho diplomatů z té doby mi potvr-
dilo, že ten příběh neznali. Za komunismu 
to bylo tabu. Seznámili je s tím až Izraelci 
a oni to pak s nadšením přijali, protože to byl 
důkaz, že v některých momentech historie 
(a nebylo jich mnoho) stálo Československo 
na správné straně. Samozřejmě se už tolik 
neakcentuje, že jsme za ty zbraně dostali 
dobře zaplaceno. To, že Izrael přežil díky 
československé vojenské pomoci, je ale 
úžasný příběh, na němž se budoucí vztahy do 
značné míry postavily. Tento příběh dodnes 
přetrvává jako důležitý moment společných 
vztahů a v podstatě každý český nebo izrael-
ský politik, který má nějaký důležitý projev, 
ho neopomene zmínit.

Nemůžeme tedy brát postoj našeho součas-
ného prezidenta jako pokračování těchto 
dobrých vztahů, které Izrael a Česko měly?
Myslím si, že jen do určité míry. Zeman totiž 
nebyl disident, nicméně stejně naskočil na 
tuto proizraelskou vlnu, a to možná i dřív, 
než se z něj stal islamofob. Nechci ho psycho-
logizovat, protože to není moje disciplína, 
nicméně je fakt, že ten silný proizraelský 
sentiment má, a je to dost zajímavé, protože 
není tak docela ten prototyp, který by se 
takto měl chovat.

Jsou vztahy České republiky se Státem 
Izrael v současné době historicky na nejlepší 
úrovni?
To si netroufám takto klasifikovat… Ale 
například je zajímavé, že vítězstvím ANO, 
strany, která není středopravicová ani 
středolevicová, ale staví na pragmatismu 
a prohlašuje o sobě, že je antiideologická, 
vztahy s Izraelem, v nichž emoce a ideologie 
hrají velkou roli, neutrpěly. Když se u nás 
dostal k moci „slovenský“ premiér, který 
byl součástí minulého režimu a pochází ze 
země, kde byl historicky antisemitismus 
velmi silný a kde vztahy s Izraelem jsou 
postaveny na úplně jiných základech, čekala 
jsem, zda ten proizraelský prvek v české 
politice přijme za svůj. Nevím sice, zda ho 
přijal, ale rozhodně ho nenapadl a vzájemné 
vztahy obou zemí na bilaterální úrovni vůbec 
neutrpěly, přestože za Babišovy éry nastaly 
momenty, kdy bylo třeba zaujmout postoj. 

Babiš sice odmítl třeba přesun ambasády 
do Jeruzaléma a můžeme se ptát proč 
(a můžeme si odpovídat, že je to snad tím, že 

S Irenou Kalhousovou 
o česko-izraelských vztazích, 
jejich historii i perspektivě
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chce mít s EU dobré vztahy), nicméně Česká 
republika udělala kroky, které jsou v mezi-
národní politice hodně vidět. Například 
spolu s Rumunskem a Maďarskem odmítla 
společnou deklaraci EU kritizující přesun 
americké ambasády do Jeruzaléma, ačkoliv 
by bylo jistě mnohem pragmatičtější přidat 
se k „mainstreamu“.

Český filosemitismus je mýtus

Jsou vztahy Česka a Izraele lepší, než je 
tomu u jiných zemí Visegrádské čtyřky?
Myslím, že se to nedá takto jednoznačně 
říct. Třeba polsko-izraelské vztahy byly 
také velmi intenzivní, ale hodně utrpěly 
především po nástupu strany PiS (Právo 
a spravedlnost). Polsko, stejně jako Česko, 
ale považuje Izrael za svého strategického 
partnera (ať už to v praxi znamená cokoliv). 
Co se týče Maďarska, tam došlo k velkému 
zintenzivnění především v poslední době ini-
ciativou Viktora Orbána. Nicméně myslím, že 
ze strany Orbána, který v Netanjahuovi vidí 
ideologického spojence, jde o pragmatismus. 

Český vztah k Izraeli je naopak spíše 
hodně emotivní a pro mnoho lidí osobní. 
Ten pragmatický rozměr, v němž se odráží, 
že Izrael je zajímavý partner ekonomicky, 
bezpečnostně či diplomaticky, je v našem 
případě až na druhém místě. Generace 
diplomatů, kteří přišli do Černínského paláce 
v roce 1990, na Izrael nehleděla jen jako na 
příležitost, jak vylepšit mezinárodní pozici 
ČR. Šlo jim o napravení křivd a znovunavá-
zaní kontaktů, které zpřetrhal komunismus.

Můžeme tedy mluvit o něčem jako je český 
filosemitismus?
To je takový velice silný mýtus. Určitě ve 
srovnání se situací v Polsku, na Ukrajině 
nebo v Pobaltí, ale i na jiných místech 
Evropy, byla situace Židů v Českých zemích 
historicky výrazně lepší. Mluvit o tom, že 
by Češi milovali Židy, nebo že by se k nim 
chovali vždy kdovíjak dobře, je přesto trochu 
nadsazené.

Myslela jsem, že tento fenomén tady je 
a že historicky souvisí s tím, jaká židovská 
komunita převážně na českém území žila.
Jistě, ale je tady také český nacionalismus, 
který se vždy vymezoval vůči tomu němec-
kému. A Židy považoval za součást němec-
kého vlivu nebo za cizí prvek, který brání 
českému národnímu rozvoji. Za druhé repub-
liky, kdy se český národ ocitl pod tlakem, 
kdy jeho existence začala být ohrožena, se 
naplno projevilo, jak to bylo s českým filose-
mitismem. Najednou Češi na ty hezké vztahy 
s Židy zapomněli. Za druhé republiky české 
profesní spolky vypovídaly Židy ještě dřív, 
než je k tomu nutili nacisté. Za protektorátu 
vláda v Praze, ale ani ta exilová v Londýně, 
nepovažovala Židy za občany, o něž by se 
tváří v tvář nacistickému nebezpečí měla 
postarat. České protektorátní úřady měly 
tehdy starost jen o to, že zabavený židovský 
majetek schramstnou Němci a bude využit 
pro germanizaci Čech. Nepanovalo tady 
žádné zásadní znepokojení nad tím, že Židé 
přichází o majetek, svobodu a později i život.

Pokud bylo v Československu dobře 
a země byla stabilní, tak ano, v tu chvíli, 
jak řekl Masaryk, „židovská otázka u nás 
není“. Ale když se stát dostal pod tlak a šlo 
o samotnou existenci českého národa, 
pak najednou Židi byli jiní a „nebyli naši“. 
V Česku máme jen jeden narativ, a ten říká, 
že Češi mají rádi Židy a za války se k nim 
chovali hezky a za všechno zlé mohou jen 
nacisti… Když se ale podíváme na chování 
tehdejších českých úřadů a na množství 
lidí, kteří i tady udávali, na české četníky 
v Terezíně… Československá protektorátní 
vláda neudělala nic pro to, aby zabránila 
ghettoizaci českých Židů a jejich odjezdu 
„na východ“.

Že Češi jsou filosemiti, je tedy zajímavý 
mýtus, a vlastně je dobře, že mu věříme, pro-
tože z toho vyplývá mnoho pozitivního.

Proč tedy v roce 1948 existuje tak silná 
a hlasitá podpora vzniku izraelského státu 
ze strany Československa?

V té době už ten mýtus v podstatě exis-
tuje. Navíc (a teď budu citovat J. Láníčka 
a H. Kubátovou) hodně důležitou diplomatic-
kou kartou Československa při jeho vzniku 
po první světové válce bylo, že Českoslo-
vensko má demokratickou tradici a že se 
„hezky chováme k Židům“. To bylo opravdu 
důležité, protože židovská menšina v Evropě 
byla významná a diplomatické zastoupení 
Židů na konferencích po první světové válce 
bylo velké. Tato karta zůstala ve hře dlouho 
a později ji používala i Benešova vláda. Pod-
pora Jišuvu a Izraele odrážela ovšem i další 
pohnutky. Třeba prodej zbraní byl pro ekono-
micky vyčerpané Československo finančně 
výhodný. Už v Londýně také začal Beneš razit 
myšlenku vzniku židovského státu v Pales-
tině. Jeho motivace byla velmi pragmatická. 
Chtěl Československo bez menšin, a tak Židé 
měli dostat na výběr – naprostou asimilaci, 
či odchod. Emigrace československých 
Židů do Palestiny byla tedy poválečnými 
úřady podporována. V neposlední řadě zde 
byl skutečně po válce pocit, že po tom, co 
se Židům stalo, je třeba je nyní podpořit 
a pomoci jim. To byl postoj především Jana 
Masaryka. Komunisté, sílící politický hlas 
v poválečném Československu, zase doufali, 
že z Izraele bude prosovětský stát… 

Těch filosemitských pohnutek, kromě 
Jana Masaryka, tam tedy mnoho není. Spíše 
šlo o pragmatismus v tom nejširším smyslu 
slova.

Když mluvíme o České republice a Státu 
Izrael, jde spíše o jednostrannou podporu 
Česka izraelskému státu, nebo je to vzá-
jemný vztah?
Ty vztahy jsou asymetrické, to je bez debat. 
V české zahraniční politice hraje Izrael 
důležitější roli, než je tomu naopak. Ale je 
to pochopitelné, protože izraelský premiér 

Od roku 2015 nese 
jedno z náměstí v Haifě 
jméno Václava Havla

Český vztah k Izraeli je hodně 
emotivní.
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IRENA KALHOUSOVÁ (*1979) pochází z 
Prahy, vystudovala politologii na Hebrejské 
univerzitě v Jeruzalémě a Evropská studia 
na univerzitě v Cambridge. Působila mimo 
jiné jako analytička Institute for National 
Security Studies v Tel Avivu nebo v Praž-
ském institutu bezpečnostních studií. Od 
jara 2019 je ředitelkou Herzlova centra izra-
elských studií při UK. Dokončuje doktorské 
studium na London School of Economics 
and Political Science. Ve své disertační 
práci se zabývá vztahy tří středoevropských 
zemí (České republiky, Polska a Maďarska) 
s Izraelem a analyzuje, jak se historické 
vztahy těchto tří národů k židovské menšině 
odrážejí v současných vztazích k Izraeli. 
Dále ukazuje, na základě čeho se formoval 
vztah politických elit po roce 1989 k Izraeli.

Český prezident Miloš 
Zeman a izraelský 
prezident Reuven 
Rivlin – slavnostní 
večeře v Izraeli 
u příležitosti návštěvy 
české hlavy státu 
v listopadu 2018

a vláda musí vzhledem k jejich geopolitic-
kému ukotvení udržovat strategické vztahy 
s mnoha významnými zeměmi. Dá se to vidět 
třeba i na počtu návštěv a na tom, kolik jezdí 
českých politiků či úředníků do Izraele – jsou 
to ohromující čísla a je to výrazně výš než 
naopak.

Nicméně, i my jsme pro Izrael zajímavým 
partnerem. Především máme hlas v EU a také 
naše pozice v OSN je důležitá. V něčem je to 
ale jistě asymetrické, a to je možná z dlouho-
dobého hlediska problém. Spousta mladších 
českých diplomatů si může začít říkat, co ze 
silné podpory Izraele vlastně máme.

Potřebuje tedy Česko Izrael?
Já myslím, že Česko prostě má rádo Izrael. 
Češi totiž někdy až – řekněme – nepochopi-
telně silně stojí za Izraelem. Často v tom není 
žádný pragmatismus, ale prostě pocit, že to 
tak je správně.

A co Izrael a Česko? Často se z médií doví-
dáme o tom, že Češi se budou v Izraeli učit 
hospodaření s vodou nebo se vzdělávat 
v oblasti bezpečnosti apod.
To je součást intenzivních bilaterálních 
vztahů. Opravdu i díky silné podpoře Izraele 
v ČR existuje velká spolupráce obou zemí 
i v takových citlivých oblastech, jako je bez-
pečnost a obrana.

Nemusíme být první

Je pro tebe osobně důležitá česká podpora 
Izraeli?
)přemýšlí( Jsem samozřejmě ráda, že je tady 
zájem o Izrael, tím spíš, když tady jinak 
zájem o zahraniční politiku není příliš velký. 
Jsem také ráda, že to, co studuju a co mě 
zajímá, zajímá i ostatní. Osobně je pro mě 
jistě jednodušší žít v zemi, kde Izrael není 
démonizován a kde cokoliv, v čem figuruje 
Izrael, nebudí negativní vášně.

Na jaké úrovni by se měla podle tebe 
odehrávat česká podpora Izraeli? Je třeba 
adekvátní případný přesun české ambasády 
do Jeruzaléma?
Myslím, že v tomto případě nemusíme být 
první a můžeme respektovat stanovisko 
Evropské unie. Česko-izraelské vztahy to 
nějak neohrozí a neoslabí. Evropská unie 
přece jen stojí na nějakém vzájemném 
respektu a konsenzuální politice a myslím, 
že by bylo dobré tuto tradici respektovat. 
Podnikat tento krok, by tedy mohlo být 
možná zbytečně kontroverzní gesto, které 
zásadně česko-izraelské vztahy neposune 
a v rámci EU českou pozici výrazně zkompli-
kuje.

Navíc Benjamin Netanjahu nepodniká 
kroky, které by byly tak úplně ve shodě 
s českou zahraniční politikou, v tom smyslu, 
že česká zahraniční politika stále oficiálně 
zastává stanovisko, že nejlepší řešení izra-
elsko-palestinského konfliktu je dvoustátní 
řešení a izraelský premiér tomuto řešení 
nejde zrovna naproti. Nevím tedy, proč 

bychom měli nyní jeho politiku odměnit tím, 
že přesuneme ambasádu.

A co české uznání Jeruzaléma hlavním měs-
tem Státu Izrael? Je to na místě?
Myslím, že i tady je nějaký mezinárodní kon-
senzus a že není úplně nutné, aby se v tom 
Česká republika nějak důrazně vymezovala. 
Spíš je důležité, aby třeba v rámci OSN Česko 
hlasovalo proti rezolucím, které jakkoli zpo-
chybňují židovskou vazbu nebo právo Židů 
na Jeruzalém.

USA nedávno oficiálně prohlásily, že uzná-
vají Golanské výšiny jako součást Izraele. 
Česko se k tomu vyjádřilo tak, že jde o oku-
pované území a drží politiku EU. Co si o tom 
myslíš?
Myslím, že to je podobné jako u Jeruzaléma. 
Existuje zde nějaká evropská pozice, která 
říká, že by se toto mělo řešit bilaterálně se 
Sýrií, nicméně sama EU si uvědomuje, že 
je mnohem lepší, když Golany budou kon-
trolovat Izraelci, protože díky tomu je tam 
víceméně klid. 

Jistě, je zde stanovisko, že Golany jsou 
okupovaným územím, ale nepamatuju si, že 
by někdy kdokoliv z významných evropských 
státníků uspořádal konferenci nebo podal 
důležité prohlášení o tom, že by se Golany 
měly navrátit Asadovi. A to je diplomacie. 
Oficiálně jsou Golany okupovaným územím, 
ale nebudeme se nijak výrazně angažovat 
v jejich „vrácení“.

Jednou z nejsledovanějších událostí v mezi-
národních vztazích je nyní situace mezi USA 
a Íránem a důsledky vypovězení jaderné 
dohody Íránu. Kde v této debatě stojí Česko 
a může to mít nějaký dopad na izraelsko-
-české vztahy?
Ne. Samotná Evropská unie je v tomto na 
druhé koleji, natož Česká republika. 

Zajímavé ale je, že po podepsání dohody 
o jaderném programu z roku 2015 českým 
diplomatům, jinak velmi obezřetným vůči 
Íránu, přišla náhle tato země jako zajímavá 
obchodní příležitost. Obávala jsem se, zda 
to Izrael neznepokojí a vztahy do budoucna 
neohrozí. Nicméně po vypovězení této 
dohody a uvalení amerických sankcí na 
obchod s Íránem si nemyslím, že se české 
firmy budou předhánět v tom, aby mohly 

investovat do země, která je ekonomicky 
slabá a zkorumpovaná.

Nedávno ses stala ředitelkou nově otevře-
ného Herzlova centra izraelských studií při 
Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. 
Jak vzniklo a co je náplní jeho práce?
Impulsem bylo, že na Karlově univerzitě 
existovala dlouhodobě malá nabídka kurzů 
o moderním Izraeli navzdory tomu, že zájem 
o toto téma je veliký – snad i proto, že je to 
jedna z priorit české zahraniční politiky. Dvě 
aktivní mladé akademičky, Kateřina Králová 
a Hana Kubátová, začaly organizovat nejprve 
intenzivní série přednášek o Izraeli, což mělo 
velký úspěch. Tak se zrodil nápad na vznik 
Herzlova centra při UK, které by mělo dlou-
hodobě podporovat výuku a výzkum týkající 
se Izraele.

Cíle mám asi tři. Líbilo by se mi, kdyby 
lidé, kteří budou v budoucnu působit v rámci 
Herzlova centra, rozšířili nabídku přednášek 
na UK o Izraeli a Blízkém východě. Také bych 
chtěla, aby se pod hlavičkou Herzlova centra 
pořádaly veřejné debaty a setkání které by 
iniciovaly širší diskusi o Izraeli a celé oblasti 
Blízkého východu. Nakonec bych si přála, 
aby z Herzlova centra bylo dobré výzkumné 
centrum, soustředící se právě na vztahy 
Izraele se Střední Evropou, které jsou velmi 
zajímavé a stále ne úplně prozkoumané.

PTALA SE RÁCHEL POLOHOVÁ
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Dvacátý sedmý festival v Boskovicích 
se blíží

Boskovický Festival pro 
židovskou čtvrť se z čistě 
lokální akce vyvinul do 
podoby festivalu s tisíci 
návštěvníky a mezinárodní 
účastí. Co nás čeká letos 
od 4. do 7. července?

Letošní ročník je už dvacátý sedmý, to je 
opravdu dlouhá doba. Jak se festival mění 
a vyvíjí?
Ta proměna jde v několika liniích: měnil se 
rozsah, žánrový záběr, i to, čemu se říkává 
poměrně nehezky „cílová skupina“ – první 
ročník v roce 1993 byl typicky lokální akcí, 
poměrně dost alternativně zaměřenou, 
čistě hudební, která se konala na jedné 
scéně v areálu letního kina, a tedy skoro za 
městem. Aktuálně je přehlídka rozprostřená 
na více než desítce scén a jde o typicky 
městský festival. Hudební program je sice 
nejviditelnější, ale co do multižánrového 
zastoupení filmových projekcí, divadelních 
představení, výstav, autorských čtení 
a dalšího doprovodného programu, nevím 
v České republice o někom, kdo by měl 
podobný rozsah a poměrné zastoupení. 
Důraz na pestrost a kvalitu je pak i v rámci 
jednotlivých žánrů. Jestliže v Česku jsou 
často festivaly zaměřeny na jeden hudební 
žánr, my jdeme přesně opačným směrem 
a v programu máme vedle sebe pop, world 
music, jazz, elektroniku i třeba nejtvrdší 
odnože rocku. Jestliže je dnes trendem 
se chlubit a přímo konstruovat „rodinné 
festivaly“, my program pro děti považujeme 
za přirozenou a samozřejmou součást. 
Podobně dnešní publikum nejezdí do 
Boskovic pouze relaxovat, tančit a případně 
se jen opíjet a bavit u populárních interpretů, 
ale poslouchat, vstřebávat nové dojmy 
a objevovat.

Židovská čtvrť v Boskovicích je dnes již 
opravená a stala se hodně navštěvovanou 
památkou. Kam se tedy přesunuly původní 
snahy o záchranu ghetta? Je festival už čistě 
kulturní akcí, nebo má stále nějaký další cíl?
Když se v Česku řekne, že jde o akci něco 
podporující, většina si představí jen pouhou 
benefici. Tou ale tento festival nikdy nebyl. 
Snaha od počátku mířila na zviditelňování 
Boskovic a její historické části, aby i ti, 
kteří to třeba nevnímali, pochopili, o jak 
velký poklad jde. A přitom se na přelomu 
osmdesátých a devadesátých let reálně 
uvažovalo o jeho demolici. Ano – když ten 
festival začínal, mnohé konkrétní památky, 
například místní synagoga nebo zámecký 
skleník, byly ještě ve stavu poloruin. A to, že 
jsou dnes opraveny a staly se ozdobou města, 
je pochopitelně zásluha nikoli naše, ale těch, 
kteří je opravili. Proces oživování památek 
a rozšiřování turistického zájmu je navíc 
nekonečný. Je skvělé, když i mezi místními 
se dnes najde mnoho lidí, kteří už chápou, že 
například nebyl úplně dobrý nápad „opravit“ 
historickou Plačkovu ulici zámkovou dlaž-
bou. My tomu procesu jen napomáháme tím, 
že každoročně přivedeme do města několik 
tisíc lidí, kteří zde pochopitelně utrácejí 
a vyprávějí o tom třeba svým přátelům. To, 
že v kulturní nabídce města přibývá i něco 
jiného, než jen umělci populární z televize 
a rádií, ale není o nic méně důležité.

Jak festival vnímají boskovičtí obyvatelé?
Důležité je, že už nejde, jako v jeho počátcích, 
o pohled nepřátelský. Pokud mohu soudit, 
tak stále více jich rozumí té snaze pomoci. 
Jistě tu pořád nezmizelo i takové vnímání, že 
jim tam zatahujeme cosi cizáckého, co naru-
šuje klid, čas od času se setkáme i s tím, že 
někdo nechápe, proč na festivalu například 
nehrají tolik módní revivaly, ale naštěstí už 
je takový pohled v menšině. A je tu už i celá 
jedna generace, která na festivalu vyrostla.

Na festivalu spolupracuje také rodina Mens-
dorff–Pouilly. Jak spolupráce probíhá? 
Především nám ochotně vychází vstříc 
v tom, že se velká část festivalu koná na 
jejich pozemcích, které nám bezplatně 
propůjčuje, a také nás i jinak podporuje. 
Bez té spolupráce by dnes festival rozhodně 
nemohl ve své stávající podobě existovat. 
Moc si jí vážíme.

Jak se změnil postoj k židovské historii 
města?
Je to pozvolný proces, nicméně úspěšně 
nastartovaný, i když zřejmě nikdy nekončící. 
Ostatně vztah a vyrovnávání se s vlastní 
historií, i tou relativně nedávnou a mnohem 
mladší, než bylo soužití s židovskou dia-
sporou, je u nás problémem všeobecným. 
A tématem stále aktuálním.

Co čeká návštěvníky letos a jakou účast 
očekáváte?
Aktuálně se zrovna bavíme na téma, že se 
festivalu oproti předchozím letům mile 
zvýšil předprodej, a zda to znamená jen to, 
že návštěvníci nenechávají věci na poslední 
chvíli a na místě pak bude o to méně 
zakoupených vstupenek, anebo zda se zvýší 
i celková návštěvnost. V účast doufáme při-
nejmenším podobnou jako loni, tj. okolo čtyř 
tisíc lidí. Oproti tomu, co znají z minulých 
let, příchozí čeká navíc třeba slam poetry, 
více zahraničních vystupujících, lepší občer-
stvení a jako dárek od města i zase o další 
etapu zrekonstruované letní kino.

Na co se těšíte nejvíc vy?
Pochopitelně na to, co nelze vidět každý 
den, kdykoli si vzpomenu. Tedy například 
na Katarzii, která k nám přijede krátce po 
své účasti na barcelonském festivalu Sónar, 
kam byla pozvána jako vůbec první umělec 
z bývalého Československa, na komorní 
Kalle, kteří zahrají v ojediněle rozšířené 
akustické sestavě, úžasně charismatického 
rapera Ceschiho, u kterého mám zkušenost, 
že umí přehodnotit vztah k hip hopu i u těch, 
kteří tento žánr jinak nemusí, nebo na 
Kittchena, který tu tentokrát vystoupí jako 
energicky i muzikantsky silné trio. Z nehu-
debních programů doufám, že mi vyjde čas se 
zajít podívat na performance skupiny Dvacet 
tisíc Židů pod mořem, a rád bych také využil 
profilu režiséra Ingmara Bergmana k tomu, 
vidět zase nějaký z jeho filmů na plátně. Což, 
jak známo, není totéž co v televizi.

Antonína Kocábka, programového ředitele festivalu 
Boskovice 2019 se ptala

KATEŘINA MIKULCOVÁ 
Foto archiv festivalu Boskovice

Loňský ročník 
multižánrového 
festivalu pro židovskou 
čtvrť v moravských 
Boskovicích (červenec 
2018)
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IZRAEL JINÝMA OČIMA

Černobílý svět, kde se zastavil čas
Mladá fotografka Eliška 
Blažková z Třebíče si 
dala opravdu neobvyklý 
cíl: nafotografovat život 
ultraortodoxních židovských 
komunit v Jeruzalémě. Nebylo 
to nic lehkého, na přípravě 
knihy Haredim pracovala 
osm let! V dvousetstránkové 
knize najdete záběry, které 
jste nejspíš nikdy v životě 
neviděli…

Ovlivnilo vaše rozhodnutí zdokumentovat 
život části současných Židů v Izraeli to, že 
sama pochází z jednoho z někdejších center 
židovského života na Moravě?

Určitě, když vyrůstáte několik ulic od židov-
ského hřbitova a chodíte si jako dítě hrát 
do tehdy zanedbané židovské čtvrti, nějaké 
následky to asi zanechá. Vnímala jsem, že 
tam něco – nebo spíš někdo – chybí. A když 
fotografujete a malujete, židovská čtvrť vás 
začne lákat, je malebná. Ale romantické 
záběry domů a ulic mi brzy přestaly stačit. 
Potřebovala jsem lidi.

Proč jste si vybrala zrovna ultraortodoxní 
komunity, je mi celkem jasné – je to pozo-
ruhodný výlet o několik století zpátky, kdy 
bylo ještě možné každého Žida poznat už na 
první pohled. Navíc si tato komunita ucho-
vala zvyky a náboženské tradice zpravidla 
v té nejstarší podobě. Nebo jste měla jiný 
důvod?
Těch důvodů byla ve skutečnosti celá řada – 
jednou z motivací určitě byly židovské zvyky 
v jejich pojetí, které už moderní Izraelci třeba 
ani nedodržují, ale nezapírám, že prvořadá 
pro mě jako fotografku byla vizuální stránka. 
Pak se k tomu přidal ještě jeden důvod – a to, 
když mi moji izraelští kolegové tvrdili, že 
je naprosto nemožné, abych se do této uza-
vřené komunity jako žena, nežidovka a navíc 
fotografka, dostala. Chtěla jsem zjistit, kam 
až mi dovolí  zajít. Nakonec to skončilo tak, 
že jsem se dostala tak daleko, jak jen bylo 
možné.

Ortodoxní Židé chodí oblečeni do černé 
a bílé – podpořilo to vaše rozhodnutí zachy-
tit jejich život pouze na černobílé snímky?
Když jsem před více než dvaceti lety začínala 
fotografovat, digitální fotoaparáty ještě 
nebyly běžně dostupné. Začínala jsem se sta-
rou analogovou zrcadlovkou a na černobílý 
film, což mělo vliv i na moji pozdější tvorbu. 
Dnes samozřejmě využívám možností 
moderních technologií, ale černobílá fotka 
mi je stále bližší. Barva je často příliš „uke-
caná“. Černobílá fotografie zde navíc umoc-
ňuje ten fascinující dojem jakéhosi bezčasí.

Jaký jste používala fotoaparát? To jste vše 
fotila přímo do černobílého režimu, nebo 
jste z barevných snímků udělala černobílé 
až dodatečně?
V lednu 2011 jsem odjela do Izraele studovat 
fotografii na uměleckou akademii Becalel, 

kde je stále k dispozici úžasná laboratoř 
a skvěle vybavená temná komora. To místo 
mne uchvátilo a dočasně jsem se tu vrátila ke 
klasické fotografii. První snímky z projektu 
tedy vznikaly na film. Později jsem si k ruce 
přece jenom vzala digitální zrcadlovku, což 
šetřilo finance i čas. No a v posledních třech 
letech jsem z důvodu větší pohotovosti pou-
žívala kvalitní kompakt. Byl lehký a skladný, 
takže jsem jej mohla mít vždy u sebe, a také 
jsem byla díky němu méně nápadná, než 
když jsem po Mea Šearim chodila s fotoba-
tohem, přes jedno rameno jsme měla zrcad-
lovku s velkým teleobjektivem, přes druhé 
další fotoaparát se širokáčem… Je tedy úplně 
jedno, čím fotografujete, důležitý je výsledek. 
Převod do černobílé dělám vždy až v počítači.

Aškenázští ultraortodoxní Židé, charedim, 
se v zásadě dělí na chasidim a mitnagdim. 
Dále se však rozdělují na spoustu skupin, 
hnutí či sekt. Do kolika různých ortodoxních 
komunit jste se dostala?
Já jsem v Izraeli studovala umění a fotografii, 
ne judaismus, takže zpočátku jsem vůbec 
nedokázala rozlišit jednotlivé sekty a sek-
tičky, které v Mea Šearim působí, což s sebou 
neslo řadu problémů – nechápala jsem třeba, 
proč někteří charedim neuznávají stát Izrael 
a jiní ano. Ten průnik přicházel jen postupně, 
ale opravdu nevím a nedokážu vyjmenovat, 

v kolika různých synagogách, bejt midraších 
nebo rodinách patřících k té či oné sektě 
jsem byla – s jednou výjimkou, a to je rodina 
Krausova a jejich okruh, což jsou Neturej 
Karta – ve vztahu k Izraeli vlastně nejex-
trémnější antisionistická sekta. Ale i to jsem 
zjistila až později, když mě na to upozornili 
izraelští kolegové, kteří na fotkách poznali 
Jojliše Krause, jednoho z „nejprofláklejších“ 
členů Neturej Karta.

Rozeznáte dnes už bezpečně podle vzezření, 
do kterého náboženského směru ten který 
člověk patří? Liší se na první pohled třeba 
kipami, různými typy klobouků a kožených 
čepic, nosí kaftany…
Naučila jsem se samozřejmě rozlišovat mezi 
jednotlivými skupinami – mezi osadníky, 
ortodoxními, tradiční ortodoxií… Vím, co je 
kipa sruga a kipa šchora. Ale já jsem fotogra-

fka, nestuduji charedim z teologického nebo 
etnografického pohledu, takže abych věděla, 
která skupina nosí který klobouk nebo 
kaftan, to opravdu ne. Chabad nebo Toldos 
Aharon (zlaté kaftany) sice poznáte snadno, 
ale ostatní skupiny mi splývají. A to nemlu-
vím o ženách – tam se jednotlivé komunity 
rozeznávají podstatně hůře.

Setkala jste se i s nějakou sefardskou komu-
nitou?
Moderní Izraelci přijímají často zvyky ze 
severní Afriky nebo Blízkého východu, dva-
krát jsem se tak účastnila Mimuny (oslavy 
konce Pesachu), ale cíleně jsem sefardské 
komunity nevyhledávala.

S fotografováním ultraortodoxních Židů 
bývají problémy – často si zakrývají obličej 
nebo dávají jiným způsobem na srozuměnou 
svůj nesouhlas. Jak jste si s tím poradila?
Oblékala jsem se přesně podle pokynů 
a naprosto je respektovala. I tak po mně 
dodnes pokřikují na ulici „šiksa“ a házejí 
po mně kameny. Ale musela jsem se přes to 
přenést, i když mě tohle chování lidsky velmi 
mrzelo. Dokumentární fotograf se s tím musí 
umět poprat – buď to vzdá, nebo to přijme 
jako daný fakt. Já je nepředělám, ani se o to 
nesnažím, takže jsem to i se všemi těmi 
problémy přijala.
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Ještě větší potíže bývají při fotografování 
žen. Mohou to vzít jako nedovolené narušení 
jejich intimní sféry. Navíc se na veřejnosti 
objevují mnohem méně než jejich manželé 
a nechtějí hovořit s cizinci.
Dostat se mezi ženy samozřejmě nebylo 
jednoduché, ty na ulici nezdokumentujete. 
Trvalo několik let, než se mi podařilo dostat se 
do domácností, kuchyní, ženských galerií. Ale 
nakonec je to právě pohled ženy foto grafky na 
ženy v ultraortodoxní komunitě, co činí tento 
soubor tak unikátní. V některých rodinách 
se paní musela dovolit manžela, do jiných mě 
přivedla Rachel Krausová, což komunikaci 
usnadnilo. Ale pokud jsem už byla v synagoze 
nebo u někoho doma s tím, že můžu fotit, tak 
už jsem se o dovolení neprosila.

Kontrolovali vás zpětně, jestli jste ženy 
nenafotila v nějaké nevhodné pozici? Mají-li 
například vlasy schované pod šátkem…
Vůbec ne, oni ty fotky ani vidět nechtějí. 
Takže i když bych některým z nich ráda 
věnovala svou knihu, oni si ji samozřejmě 
nevezmou.

Šel jsem jednou po čtvrti Mea Šearim, stou-
pali jsme do kopce – a najednou muž jdoucí 
proti nám hbitě přiskočil k mé partnerce 
a výrazným gestem jí poklepal na holou 
ruku. Měla totiž krátké rukávy. Vy máte 
ráda barevné oblečení, ale tady jste ho asi 
nepoužila.
Překvapuje mě, že se vaší partnerky vůbec 
dotkl – ode mě si drží vždy dostatečnou vzdá-
lenost. Když jsem šla do Mea Šearim úplně 
poprvé, byla jsem sice zahalená, ale měla 
jsem kalhoty, což byl velký problém. Takže 
jsem si nakoupila jejich oblečení v jejich 
obchodech a snažila se splynout. Sice to 
úplně nepomohlo, stejně mě vždy identifiko-
vali jako „šiksu“, ale při fotografování doma 
to některé věci ulehčilo.

Který ze svátků byl pro vás jako fotografku 
nejvíc fotogenický?
Většina fotografů fotí Purim, ale mě víc 
fascinoval Pesach – od vyklízení a pálení 
chamecu, přes výrobu macesů, sběru vody 
z pramene v horách u Jeruzaléma, až po to, 
jak to vypadá doma. A samozřejmě Sukot – 
celá čtvrť se změní, vizuálně je to nesmírně 
krásný svátek.

Středem života těchto komunit je rodina. 
Vy jste se dostala do několika rodin, soudě 
podle vašich snímků. Na jednom máte 

dokonce čerstvě narozené miminko. Poznala 
jste se s tou rodinou blíže?
Ten chlapeček byl z nějakého širšího okruhu 
jedné rodiny, kam jsem se pravidelně vracela 
fotografovat. Pozvali mě k ceremonii obřízky, 
brit mila. Ale že bychom se poznali blíže, to 
ne.

Ultraortodoxní rodiny jsou známé svým 
početným potomstvem. Setkala jste se s pro-
blémy při focení dětí? Měla jste možnost 
nafotit provoz v některé ješivě?
Snažila jsem se dostat do dívčího chederu, 
ale tam bych potřebovala souhlas rodičů. 
Bejt midraš jsem mohla fotit pouze z ženské 
části. Jinak to jsou právě děti, které dělají nej-
častěji problémy při focení, protože je rodiče 
nabádají, aby fotografům práci všemožně 
znepříjemnily – zkazit fotku, vyplazovat 
jazyk, plivat, házet kelímky s vodou…

Tito lidé nežijí zrovna v blahobytu, nemají 
v oblibě moderní techniku, středem jejich 
života jsou tradiční rituály, z valné většiny 
nepracují, ale stát je dotuje, protože po celý 
život studují víru. Jak jste jakožto člověk 
z moderní Evropy vnímala jejich život?
Je to jiný svět a já jsem ráda, že žiju svůj život. 
Neodsuzuje je za to, jak se chovají, protože 
je nikdo nic jiného nenaučil. To my máme 
obrovské štěstí, že můžeme poznávat jiné 

lidi, zvyky a kultury. Kdybych se narodila 
v Mea Šearim, byla bych stejná jako oni.

Jak často jste do Izraele během těch osmi 
let fotografování jezdila? Navštívila jste 
ortodoxní komunity i v jiných městech než 
v Jeruzalémě, například v Safedu či Tiberi-
asu, anebo centrum lubavičských chasidů 
Kfar Chabad?
V Izraeli jsem žila dva a půl roku, poté jsem 
se každý rok vracela na několik měsíců. 
A samozřejmě jsem přijížděla i na krátko-
dobé pobyty, kdy jsem chtěla cíleně fotografo-
vat určité události nebo svátky. Projela jsem 
řadu míst v Izraeli a charedim žijí na mnoha 
místech, byla jsem v Bejt Šemeš, v Nachlaot, 
na Šamgaru, ale Mea Šearim má pro fotografa 
naprosto jedinečnou atmosféru. Netvrdím, 
že je hezčí nebo lepší, ale je prostě naprosto 
výjimečná.

Byl ten náročný osmiletý fotografický – či 
rovnou výtvarný – úkol pro vás výletem do 
minulosti, za kterou jste po vydání knihy 
zavřela dveře, nebo jste si z toho vzala i něco 
pro současnost? Ovlivnilo to nějak váš 
pohled na svět?
Při tomto projektu jsem musela několikrát 
překonat své osobní limity. A to nejen v Izra-
eli, ale i doma v Česku. Ale paradoxně jsem se 
v tomto vysoce netolerantním prostředí nau-
čila obrovské toleranci vůči cizím kulturám.

Zajímali se místní o vás osobně, ptali se na 
něco? A věděl někdo z nich něco o České 
republice?
Vůbec. Vědí nanejvýš něco o Praze, nejspíš 
kvůli rabínům, ale oni se mnou vlastně 
až a pár výjimek skoro vůbec nemluvili. 
Umožnili mi fotografovat, ale o komunikaci 
většinou neměli zájem.

Neuvažovala jste aspoň na okamžik po té 
víceleté zkušenosti s „nejtvrdším jádrem“ 
židovských náboženských skupin, že byste 
změnila svůj život na ruby a sama prošla 
konverzí, gijurem?
Já o gijuru uvažuji s přestávkami po celou 
dobu. Na začátku jsem v Izraeli žila s býva-
lým partnerem a jeho rodinou, která byla 
víceméně tradiční. Jenže to byla právě tato 
rodina, která svým až agresivním přístupem, 

Otec pomáhá svému synovi před začátkem 
svátku Jom kipur s vykonáním rituálu Kaparot
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LITERATURA S DAVIDOVOU HVĚZDOU

Oživlý Ladislav Grosman
Máme před sebou 
knihu v dopisech, 
jež svým obsahem 
přesahují soukro-
mou sféru. Prav-
dou je, že osobní 
dopisy psané spi-
sovatelem mohou 
přinášet auten-
tičtější výpověď 
než literatura, na 
druhou stranu 
nemíří primárně 

k publiku a frekventují v textu témata ne 
zcela srozumitelná pro nezasvěcené, kteří 
neznají rodinný či vztahový kontext. Čtvrtý 
svazek spisů Ladislava Grosmana nese 
název DOPISY MILENĚ, jako by vydavatel 
souboru všech známých autorových děl 
(nakl. Akropolis) chtěl navázat na jeho 
slavného předchůdce Franze Kafku. I když 
známe mnoho románů v dopisech (možná 
nejslavnější je Goethovo Utrpení mladého 
Werthera), je to vlastně jiná parketa, jedna 
z románových forem, možná rafinovanější 
než jiné. Grosman, který emigroval v září 
1968 i s rodinou do Izraele, však dopisy po 
deset let adresoval skutečné přítelkyni 
Mileně usazené ve Švýcarsku. Mohl tedy 
psát svobodněji, než kdyby listy putovaly do 
ruskou invazí postiženého Československa.

Tahle kniha je zvláštní – Grosman ji sice 
napsal, ale jako volnou sérii listů, ne jako 
ucelené dílo, jež pro vydání pětidílných 
autorových spisů sestavil až editor Jiří Ope-
lík. Jsou zde otištěny různorodé texty, které 
ale přesně charakterizují dobu a výstižně 
ilustrují ne vždy snadné zžívání se Ladislava 
Grosmana s realitou tehdy ještě mladého 
Izraele. Dodejme, že dopisy dosud nebyly 
publikovány a ona adresátka Milena (příjme-
ním symbolicky Králová) nebyla jeho osobní, 
nýbrž rodinnou přítelkyní.

Další zvláštností je zde otištěný konvo-
lut šestnácti dopisů, které sice Grosman 
připsal Mileně, ale neměl v úmyslu je 
někdy adresátce poslat. Šlo o fiktivní dopisy 
jakožto literární žánr a vznikaly během 
traumatizujícího období jomkipurské války 
po přepadení Izraele v roce 1973. Skutečné 
dopisy jsou pak pro odlišení v knize zařazeny 
do oddílu nazvaného Pošta Mileně. Za nimi 
je pak vřazeno několik povídek z Izraele. 
Svazek uzavírají čtyři dopisy, které po Lacově 
smrti v roce 1981poslala přítelkyni Mileně 
jeho žena Edita (u prvního na s. 244 je u data 
úmrtí nevhodně použit kříž).

Oproti dílu číslo 2, který vyšel z pláno-
vaných spisů jako první, je tento svazek 
o sto stran tenčí, to mu však nic neubírá 
na zajímavosti. Ocitujme si pro ilustraci 
pár řádek z dopisu z roku 1971, kde autor 
píše o synovi: „Jirka… snášel to všechno 
těžce a trpce a dodnes mívá dny úzkosti, 

lítosti a všelijakých nálad. … Mluví už zcela 
plynule ivrit a zrovna tak plynule k mému 
nemalému úžasu také píše. Dokonce se 
pokusil už i o ivrit báseň či píseň. Jeho česky 
psané básně jsou otřesné. Otřesně pravdivé 
a myslím, že i dobré. Ale na básně se tady 
moc nevěří…“

Těšit se už můžeme na svazek číslo 1, 
kde vyjde Grosmanův majstrštyk – novela 
Obchod na korze, která byla kupodivu jeho 
knižní prvotinou! Novela vyšla v roce 1965 
a nesmrtelnou ji učinil vzápětí oscarový film 
režisérů Jána Kadára a Elmara Klose, nato-
čený ve stejném roce na motivy Grosmanovy 
knihy – není tedy jejím doslovným přepisem, 
i když se sám autor podílel na scénáři.

S rozhlasovou dramatizací novely OBCHOD 
NA KORZE se naopak můžeme setkat na 
právě vydané nahrávce, která má délku 
80 minut. Grosmanovo vpravdě nesmrtelné 
literární dílo zdramatizovala Klára Novotná 
a v rolích obou protagonistů se samozřejmě 
nesetkáme se skvělým Jozefem Krónerem 
a polskou herečkou Idou Kamińskou, 
kteří nás tak okouzlili ve filmových rolích 
arizátora Tonyho Brtka, původně truhláře, 
a staré dámy, židovské obchodnice Rozálie 
Lautmannové (v bookletu u obsazení chybně 
uvedené s jedním -n-), jejíž galanterní 
obchod vyplňují již jen prázdné krabice s pár 
knoflíky… Mimochodem – příběh, který 
Grosman literárně zpracoval, byl inspirován 
skutečnou událostí.

V dramatizaci, jež svou zhuštěnou formou 
ještě umocňuje tragický válečný příběh 
plný paradoxů, v hlavních rolích uslyšíme 
neméně zdatné herce – Jaroslava Plesla 
a Zdenku Procházkovou, která díky své 
perfektní němčině skvěle zvládla i pasáže 
v jazyce jidiš. Epizoda z klerofašistické 
éry Slovenska je plný vnitřního napětí, 
ale i komických a dojemných scén, a přes 
tragické vyznění v něm zazní i hlas lidskosti 
a špetka naděje. V příběhu zlo v prvním 
plánu zdánlivě vyhrává, ale dostává se mu 
v druhém plánu jasného morálního odsou-
zení. A tím je velmi nadčasový, i když zobra-
zuje nejtemnější období slovenských dějin. 
Dramatizaci na CD vydal Radioservis.

LUBOR FALTEISEK

totiž že musím konvertovat, abych rodila 
židovské děti, protože ty nežidovské podle 
nich nemají žádnou hodnotu, ve mně 
tu ochotu úspěšně ubila a tehdy jsem 
raději z Izraele odjela. Ale tahle zkušenost 
nemohla udusit to, jak vnímám židovství 
obecně, takže jsem se do Izraele vracela 
a vracím a o konverzi uvažuji pořád, jen se 
jedná o velmi náročný proces.

Ultraortodoxní Židé jsou velmi zajíma-
vou komunitou. Dobře, že se zachovali 
i v moderním světě. Podle zpráv dokonce 
jejich počet stoupá. Ale ony i ty reformní 
či liberální židovské obce, které jsou 
bližší současné společnosti, mají svůj 
význam.
To určitě ano. Ale pro fotografa budou 
po vizuální stránce charedim vždy 
atraktivnější než třeba reformní Židé, 
kteří vlastně vypadají a chovají se 
velmi podobně jako my. Mám však již 
v hlavě další projekt, který v Izraeli 
vznikne – pokud se podaří – v úplně jiném 
prostředí…

PTAL SE LUBOR FALTEISEK

MgA. ELIŠKA 
BLAŽKOVÁ 
(nar. 1983) vystu-
dovala fotografii na 
Fakultě multimediál-
ních komunikací Uni-
verzity Tomáše Bati 
ve Zlíně a na Akade-
mii umění a designu 
Becalel v Jeruzalémě. 

Během posledních devíti let se opakovaně 
vrací do Izraele i kvůli výzkumu pro svou 
disertaci. V prosinci 2018 vydala fotografickou 
publikaci Haredim. Působí jako fotografka na 
volné noze, připravuje se na obhajobu dokto-
rátu a plánuje další dokumentárně fotografické 
projekty v českém i izraelském prostředí.

Projekt Haredim vznikal už při studiu 
na akademii Becalel v Izraeli, proto se drží 
i anglické transkripce (českou Charedim by 
například ve Francii, kde léta přechodně pobý-
vala, četli Šaredim).

Kniha obsahuje autentické snímky 
z jeruzalémské čtvrti Mea Šearim  
z let 2011–2018



Cyklus koncertů se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

Cyklus varhanních koncertů 
v Jeruzalémské synagoze

2019 Organ Concerts 
at the Jerusalem Synagogue

Začátky koncertů v 18:00 hod. / Begins at 18:00
Vstupné dobrovolné / Entrance Free

Jeruzalémská synagoga, Jeruzalémská 7, Praha 1

I.
29. 5. 2019 – Václav Peter (varhany), 
Tomáš Hrbáček a Petr Cibulka (trubky)
(J. S. Bach, F. O. Manfredini, G. Martini, P. J. Vejvanovský, L. van Beethoven, V. Břenek, 
O. Kvěch)
II.
19. 6. 2019 – Ursula Herrmann-Lom
(J. S. Bach, A. Pärt)
III.
10. 7. 2019 – Jitka Chaloupková a Václav Peter
(J. S. Bach, G. B. Lucchinetti, J. Blanco, H. Mulet, A. Guilmant)
IV.
21. 8. 2019 – Ján Bulla
(J. A. Guilain, J. Stanley, J. S. Bach, F. Mendelssohn-Bartholdy, A. Pärt, J. Zimmer)
V.
11. 9. 2019 – Stanislav Šurin
(J. S. Bach, F. Mendelssohn-Bartholdy, M. Schneider-Trnavský, L. Janáček, S. Šurin, 
J. Strejc)
VI.
2. 10. 2019 – Přemysl Kšica
(J. S. Bach, M. Duruflé, P. Kšica, M. Reger)
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HEBREJŠTINA

Minikurz hebrejského jazyka 
pro samouky (21. lekce)
Člen v hebrejštině a jeho užití
V hebrejštině existuje pouze jeden člen, a to určitý člen, který se 
používá pro ženský i mužský rod a bez ohledu na jednotné nebo 
množné číslo. Člen se píše hebrejským písmenem ה, které se vždy 
pojí s daným slovem a tvoří s ním jedno slovo (nepíše se tedy zvlášť).

Základní vokalizace členu je ַה (tedy „ha“) a budeme-li důslední, 
pak následující hláska, jíž dané slovo začíná, by se měla zdvojit 
(v punktaci psáno tečkou v písmeni – tzv. „dágeš“ – př. ד  což se ,(ַהּיָ
však v praxi v podstatě nevyslovuje. Nastává však několik zvlášt-
ností, z nichž stručně zmíníme ty nejvýraznější:

Pokud dané slovo začíná některou z laryngál, které se nemohou 
zdvojit (tedy א ה ח ע ר), tak člen získává prodlouženou vokalizaci ָה – 
př. ָהֶרֶגל.

Nejvýraznější změna nastává u následujících laryngál s dlouhou 
vokalizací „á“ ָה, ָח, ָע – zde bude pod členem krátké „e“ ֶה – př. ֶהָחתּול. 
Ačkoliv je to gramaticky správně, často se můžeme v běžné mluvě 
setkat s tím, že se i zde vyslovuje krátké „a“.

Za zmínku stojí ještě to, že před písmeny ה a ח, u nichž čteme 
jakoukoli jinou vokalizaci než dlouhé „á“, by měl být člen v základním 
tvaru ַה (ale bez jakýchkoliv zdvojení).

Použití určitého členu v hebrejštině je v zásadě obdobné jako třeba 
použití určitého členu „the“ v angličtině. Použijeme ho tedy, pokud 
mluvíme o konkrétní věci – například o jablku, které jíme התפוח, ale 
ne, pokud mluvíme o jablku jako o jakémkoliv ovoci תפוח. Zároveň se 
však neužívá nejen u osobních jmen, ale ani u místních názvů nebo 
jmen států apod.

Jsou zde ale i další zajímavá specifika.

Použití členu s předložkou
S předložkami už jsme se seznámili v minulých lekcích. Ty, které 
jsou jednopísmenné, se v praxi spojují s určitým členem, kterému 
předcházejí a přebírají jeho vokalizaci.

Příklad: v té ruce  )ד ד = )ב + ַהּיָ ּיָ ּבַ

Člen a přídavné jméno
Na rozdíl od angličtiny má hebrejština člen i u přídavného jména. 
Pokud pak budeme mluvit o nějakém konkrétním velkém domu, 
musíme uvést člen jak u slova dům, tak u slova velký.

Příklad: ten velký dům = הבית הגדול
Pokud bychom člen napsali pouze u podstatného jména, ale už ne 

u přídavného, pak změníme význam věty. V našem případě bychom 
tím vyjádřili, že daný dům je velký.

Příklad: Ten dům je velký. = .הבית גדול

Smichut
Zvláštním případem je užití členu ve smichutu, tedy v tzv. statu 
constructu, s nímž jsme se již setkali především v souvislosti s ustá-
lenými dvouslovnými výrazy se slovem בית – jako například בית ספר 
(škola) nebo בית כנסת (synagoga). Pokud v tomto případě mluvíme 
o konkrétní škole či konkrétní synagoze, kterou třeba navštěvujeme, 
musíme člen napsat ke druhému ze slov.

Příklad: Ta škola = בית הספר

Částice 4. pádu
V hebrejštině se používá se 4. pádem (koho, co) částice „et“ את. 
Píšeme ji vždy, pokud je podstatné jméno určené – tedy pokud je u něj 
člen, nebo jde o konkrétní osobu či místo.

Příklad: Mám rád náš dům = אני אוהבת את הבית שלנו

Přeložte tyto věty:

1) Sára má ráda červená jablka.

2)  Lea jí pizzu.

3)  David jde do školy.

4)  Sedím ve svém pokoji.

5)  Rodiče jsou doma.

6)  Náš dům je velký.

7)  Ten černý pes je můj.

8)  Dnes jdu do nemocnice.

9)  Rivka pracuje v té kavárně.

10)  Maminka jde do obchodu.

11)  Mám rád tu malou zahrádku.

12)  Babiččin papoušek je zelený.

Správné odpovědi najdete na straně 17.

PŘIPRAVILA RÁCHEL POLOHOVÁ
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Vzdělávání kvůli kusu papíru, 
který znamená svět
Navzdory častým reformám 
školství, snahám o moder
nizaci výuky a hledání nových 
směrů vzdělávání se v praxi 
děje pravý opak. Rozevírají se 
nůžky mezi dvěma extrémy – 
mezi absolutní volností, kdy 
se dítěti především nesmí 
prozradit, že se vzdělává, 
a mezi přetěžováním mladých 
lidí a tezí „škoda každé rány, 
která padne vedle“. Oba 
přístupy však vedou k témuž – 
aby student správně zaškrtl 
políčko v testu, prošel jakýmsi 
obřadným ohněm všech 
formalit a mohl tak „vejít do 
života“.

Dnes, kdy nic nesmí zešedivět a vše čpí 
jakýmsi chorobným strachem ze staroby 
a smrti, se jako jediné řešení jeví nepřetržité 
a neustávající reformování všech oblastí, 
mezi jinými i té edukativní, školní. Právě 
trendem tohoto zběsilého obnovování všeho 
a za každou cenu podle mého názoru výuka 
trpí. V zájmu nových regulí, které se mění 
co pár měsíců, se totiž nic nestihne ustálit 
a vzdělává se v předobrazu neutuchající 
změny, jíž se musí každý přizpůsobit. V tako-
vém shonu jako by nezbýval čas na samotné 
poznávání, ale jenom na vyplnění posudků.

Předvolba zájmů
Oproti tomu se ujímá stanovisko, že vzdělá-
vání je již pasé, zejména vyučování takových 
trivialit, jakými jsou dějepis, český jazyk či 
biologie, neb budoucností našich dětí jsou 
zcela nepochybně technologie, matematika 
a programátorství. Na tom, jestli se budou 
tito inženýři vyjadřovat pologramotně, už 
koneckonců nesejde. A pokud už budeme 
tyto obstarožní předměty vyučovat, pak jen 
velmi okrajově a mechanicky. Neboť jazyk se 
musí algoritmicky vypočítat, dosadit do rov-
nice, a v žádném případě v něm nemůže být 
více možností. A dějiny, ty už vůbec můžeme 
zahodit, protože žijeme jen dneškem a minu-
lost už stejně nezměníme.

Studentům by se měla předložit široká 
paleta možností, z níž si mohou následně 
vybrat a specializovat se. Namísto toho 
probíhá už předem jakási selekce toho, co 
je pro mladého člověka opravdu podstatné, 
ať se mu to líbí, nebo ne. Dostojíme-li před-
pokladu, že škola žáka vychovává, může si 

ho roztavit jako kousek kovu, vlít do formy 
a stavět si tyto kovové panáčky do řady jako 
regiment uvědomělých nadějí lidstva. Jenže 
škola nemá na výchovu, tedy cílený zásah do 
psychiky mladého člověka, jímž ho jednou 
provždy poznamená, morální ani právní 
nárok. Výchovu nelze nijak institucionalizo-
vat, nechceme-li se přibližovat spartskému 
Řecku nebo z novějších dějin k nacistickému 
programu zvanému Hitlerjugend.

Vyplň, napiš, odevzdej
Celková situace ve školství je tedy silně cha-
otická. Stupňují se nároky na studenta, který 
se má, tak jako mladý stromek, bez přestání 
ohýbat a nikdy mu neuškodí, když si ho 
experimentálně přetížíme, jen ať se „otrká“. 
Vzniká tak lidská laboratoř, v jejímž čele sedí 
inženýři lidských duší a do žákovy hlavy lijí 
jako norimberským trychtýřem všechny 
v soudobém kontextu potřebné znalosti a se 
samolibým úsměvem čekají, jak se jim to 
tentokrát povede.

Vzdělávaný objekt se však nesmí vystrašit 
a odradit. Znalosti se mu tedy podávají ve 
zředěném stavu, aby neutrpěl újmu, kdyby 
měl hodinu sedět, a nikoli poslouchat uči-
tele, ale naslouchat mu. Na druhou stranu 
v něm musíme budit iniciativu. Nenaučí-li 
se nic ve škole, musí mezery dohánět formou 
prezentací a projektů, aby z toho uspěcha-
ného kola povinností nevypadl. Jediný výsle-
dek však je, že ze všech stran student slyší, 
jak ho moderní výuka nechce přetěžovat, ale 
zároveň se na něj klade tolik mimoškolních 
povinností, že už mu nezbývá čas na vlastní 
myšlenky. Dává se mu najevo, že stále může 
udělat víc, ale vzápětí se požaduje zrušení 
klasického známkování, aby si snad nemys-
lel, že mu něco nejde.

Já bych osobně uvítala, kdyby se vyučo-
valo tak, aby žák znalosti a látku ovládal, 
a ne tak, aby správně vyplnil kolonku 
v testu. Jenže v okamžiku, kdy se ze všech 
stran volá po důkazu, že „se ty děti skutečně 
učí“, nezbývá, než na konci školního roku 
vystavit studentům potvrzení. V tomto 
okamžiku se milé tváře, které po žácích 
nikdy nic nechtěly, zkrabatí, mrská se bičem 
a ze samotné pozice některých pedagogů 
se ze vzdělání stává položka, již je potřeba 
odfajfkovat ze seznamu. Neučí se tak, aby 
měl student hluboké znalosti, ale aby „tím 
jediným správným způsobem“ a s „tou jedi-
nou správnou odpovědí“ obstál u zkoušek. 
Jestli látku hned druhý den zapomene, je až 
podružné.

Kdo není otrok s námi, otročí proti nám
Mnoho věcí pro člověka nepříjemných, 
v nichž těžko hledá smysl, se dělá ve jménu 

„vyššího dobra“. Tato logika je užitečná, 
pokud je dítě nemocné a nechce spolknout 
medicínu. Postupem času je však čím dál 
lákavější používat takovou logiku sám na 
sebe.

Čím jsme starší, tím více se spoléháme na 
to, že všechno má nějaký význam a smysl, 
jinak bychom to přece nedělali. V případě, že 
nemůžeme najít ve vlastním konání jediný 
racionální důvod, není chyba v celkovém 
systému, ale v nás samotných. A kdo s touto 
tezí nesouhlasí, je povrchní a nechápe už 
vůbec nic. Cílem totiž není zasadit se o lepší 
podmínky. Neboť po čem touží otrok? Nikoli 
po svobodě, ale po tom, aby i druzí otročili 
s ním.

Pokud budeme i nadále tento pohled 
ve výuce aplikovat, možná nebudou děti 
kdovíjak vzdělané, zato však budou vědět, jak 
udělat podobné otroky i z ostatních.

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,  
email: 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.
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Přibyly nové stolpersteiny  
za manžele Melicharovy

Synagoga ve Slaném
Synagoga ve Slaném byla postavena v roce 1865 v novorománském 
a maurském slohu. Nahradila starší modlitebnu v bývalém hostinci 
„U Templu“. V synagoze působil také rabín Filip Bondy, podporovatel 
českožidovského hnutí a pozdější rabín vlasteneckého spolku Or 
Tomid. Obřady se v synagoze konaly až do druhé světové války. 
V roce 1942 byly v synagoze zabaveny a odvezeny liturgické před-
měty. Dnes se pět slánských tór nachází v USA, kam byly po druhé 
světové válce odprodány ministerstvem kultury. Jsou v užívání 
reformních židovských obcí například ve městě Savannah v Georgii, 
v New Jersey nebo v Prescottu v Arizoně. Synagoga byla po válce 
přestavěna na bytový dům. Budova již neplní svůj původní účel, od 
roku 2017 zde má pobočku Policie ČR.

TEXT A FOTO FILIP MESZAROS

Na Jom hašoa byly před 
norské velvyslanectví v Praze 
položeny nové kameny 
zmizelých. Vzpomínkové akce 
se účastnili příbuzní manželů 
Melicharových, norský 
velvyslanec i starosta Prahy 6.

Přesně devadesát let poté, co se Ema 
Melicharová stala majitelkou vily v ulici Na 
Zátorce 20 – kde je dnes budova norského 
velvyslanectví, byly na její památku a na 
památku jejího manžela Artura Melichara 
umístěny stolpersteiny.

Při této příležitosti měl proslov norský 
velvyslanec Robert Kvile. Přiblížil v něm 
životní příběh i smutný osud Melicharových 
a také to, jak norské velvyslanectví následuje 
původní záměr manželů používat toto místo 
k setkávání lidí a pořádání kulturních akcí.

Řeč měl i starosta Prahy 6 Ondřej Kolář. 
Mluvil o tom, že je důležité připomínat 
si i negativní události z naší minulosti, 
abychom předešli jejich opakování. Právě 
projekt Stolpersteine je podle něj dobrým 
způsobem jak na tyto události nezapome-
nout.

Na vzpomínkovou akci přišla také prane-
teř Emy Melicharové Eva Hanhardt. Kameny 
zmizelých před někdejší domov manželů 
Melicharových položila její dcera a vnučka.

Součástí vzpomínky byl i malý koncert 
v duchu kulturních setkání pořádaných 
kdysi na tomto místě Melicharovými. 
Koncert měl autentickou atmosféru i díky 
výjimečnému interiéru artdecové vily.

FILIP MESZAROS



16  maskil המשכיל

TRADICE

Šabat v krabici

V květnu jsem se zapojila do projektu 
„šabat v krabici“. Za velmi symbolický 
poplatek 150 korun jsem si v Lauderových 
školách objednala (nad očekávání) 
velkou krabici. Obsahovala láhev košer 
vína, láhev vinného džusu, dvě chaly, 
zákusek, přesný návod „kterak šabat 
dělati“ se všemi důležitými požehnáními, 
písničkami a vysvětlujícími texty, a také 
příběh z Talmudu, nad kterým si mohou 
účastníci doma diskutovat. Podmínkou 
účasti bylo přizvat k večeři další rodinu, 
společně se vyfotit a pak popsat průběh 
šabatové akce. Přesně tak jsme to 
provedli a děti i dospělí byli nadšeni. 
Zeptala jsem se Gafny Váňové na detaily 
tohoto zábavného a poučného projektu.

Jak celý nápad vznikl?
Lauderovy školy v Praze jsou spolu se ško-
lami (Lauderovými) z jiných států zapojené 
v organizaci Educating for Impact. U zrodu 

stála Lauderova nadace a izraelské minister-
stvo školství. Zhruba jednou za necelé dva 
měsíce se skupina škol schází a vyměňujeme 
si nápady, jak dál školy a komunitu kolem 
nich rozvíjet. Jedna z komunitních akcí 
jsou například šabaty na obci, které pořádá 
skupina rodičů ze školy.

A dalším navazujícím nápadem bylo 
dodat lidem odvahu si dělat šabat doma. Je 
skvělé, že hodně lidí z okruhu školy chodí na 
tyhle šabatony na obci. Ale chtěli jsme zapo-
jit i další rodiny a ukázat jim, že se nemusí 
vázat jenom na prostory Židovské obce 
a doma to má zase jinou atmosféru. První 
s tím nápadem přišli v Aténách, kde je komu-
nita velmi sekulární a účast na společném 
šabatu není vůbec součástí místního života. 
Mně se to velmi líbilo a řekla jsem si, že se to 
dá dobře přenést i do Prahy.

Kolik rodin se zapojilo do květnového zku-
šebního kola?

V prvním kole v květnu jsme rozdali 23 kra-
bic a zapojilo se tedy přes 40 rodin, což může 
být kolem 120 lidí. Podmínkou akce je, že 
neslavíš šabat sama, ale pozveš další rodinu. 
Před začátkem se vyfotíte a pak napíšete 
krátkou zprávičku o tom, jaké to bylo. Krabici 
kompletovali naši studenti a samozřejmě 
pak mnozí litovali, že si ji nestihli objednat, 
a také hodně lidí z řad rodičů a širší komu-
nity se o novém projektu dozvědělo pozdě. 
Potenciál je tedy velký.

Proč lidé v Čechách málo slaví šabat doma?
Spousta lidí doma nic samo neudělá, dokud 
je někdo nepozve třeba na obec. Myslím, že 
dvě třetiny lidí, kteří se o krabici přihlásili, by 
si jinak šabat doma neudělali. Jedním z cílů 
projektu je pomáhat lidem vytvořit si židov-
ské zvyklosti ve svém životě. Nehledě na to, 
jestli jsou sekulární nebo pobožní, ortodoxní 
nebo reformní. Se zástupci ostatních škol 
jsme se shodli, že šabat je jedna z nejdůle-
žitějších věcí. Dělá židy židy. Obecně se lidé 
bojí dělat věci sami, protože si myslí, že to 
neumějí. A zároveň nemají ten návyk, nemají 
to nacvičené a zažité. Když jim zůstane 
doma ta naše brožurka s návodem a jednou 
si to zkusí, můžou to pak sami zkusit znovu. 
Třeba jen občas, ale je to lepší než vůbec.

Týká se to jen postkomunistických zemí?
Tenhle fenomén, kdy si lidé netroufají dělat 
šabat nebo jiné věci sami doma a čekají, až 
to někdo zorganizuje, až tam bude vyškolený 
rabín, není vůbec jen v postkomunistických 
zemích. V naší skupině je třeba škola 
v Düsseldorfu nebo v Helsinkách a situace je 
tam stejná. Přitom každý si rád udělá čas na 
klidný večer s dětmi a přáteli. Výhoda šabatu 
na obci je, že jídlo už je uvařené a vše připra-
vené, ale nemá to tu domácí atmosféru.

A jaký je tedy výsledný dojem z prvního 
„šabatu v krabici“?
Náš školní konzultant pro tenhle projekt 
byl pak dojatý a nadšený z těch zpráv, které 
došly. Některé rodiny pozvali kamarády 
ze školy, někdo známé mimo školu. Jedna 
rodina slavila na Hagiboru s dědečkem, který 
už strašně dlouho šabat v domácím prostředí 
neslavil – a vlastně ho doma neslavil nikdy 
ani v produktivním věku, a teď si u toho 
vzpomněl na dětství i na zážitky z koncen-
tráku, odkud si pamatoval například Lecha 
dodi, když to tam zpívala skupina pobožných 
mužů. Prostě se ukázalo, že se do projektu 
chce zapojit ještě více lidí a všem se to líbilo. 
Určitě tedy uděláme „krabice“ ještě jednou 
do konce roku. Problém je trochu přestavba 
školy a otázka, kde tedy uděláme vydávací 
místo. Do konce roku ale určitě ještě jeden 
šabat v krabici bude.

KATEŘINA MIKULCOVÁ
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BEJT SIMCHA

Gut šábes s Achabem
V pátek 24. května se v prostorách Bejt Sim-
cha konalo další z řady setkání pod názvem 
Gut šábes. Beseda následovala po bohoslužbě 
Kabalat šabat vedené kantorem Ivanem 
Kohoutem a tentokrát byl jejím vzácným 
hostem herec Jaroslav Achab Haidler.

S početným publikem se Achab Haidler 
podělil především o své zkušenosti z doku-
mentování židovských hřbitovů a náhrobků 
na území České republiky, kterému se věnuje 
se zájmem ve svém volném čase již mnoho 
let. Nedávno mu také v nakladatelství Grada 
vyšla kniha pod názvem „Židovské hřbitovy 
a pohřbívání“, v níž shrnuje své poznatky.

O předposledním květnovém šabatu Bejt 
Simcha praskala ve švech. Věříme, že tomu 
tak bude i při příštích společných setkáních 
Gut šábes!

REDAKCE 
Foto redakce

KLÍČ K ŘEŠENÍ HEBREJŠTINY

1( שרה אוהבת תפוחים אדומים.

2( לאה אוכלת את הפיצה.

3( דוד הולך לבית הספר.

4( אני יושב/יושבת בחדר שלי.

5( ההורים בבית.

6( הבית שלנו גדול.

7( הכלב השחור שלי.

8( היום אני הולך/הולכת לבית החולים.

9( רבקה עובדת בבית הקפה.

10( אמא הולכת לחנות.

11( אני אוהב/אוהבת את הגן הקטן.

12( התוכי של סבתא ירוק.

Maskil bude online!
Pokrok se nedá zastavit a po letech snažení a toužebného 
očekávání se i Maskil dostává do virtuálního prostoru. Zhruba 
se začátkem prázdnin bude spuštěna onlinová verze Maskilu. 
MaskilOnline bude mapovat jen texty, které nejsou informací 
o aktuálních akcích, tedy s časovým přesahem aktuálního čísla. 
Najdete zde zajímavé rozhovory, články týkající se historie, tradic, 
ale třeba i recepty. Postupně budeme doplňovat archiv a je naší 
ambicí všechny texty Maskilu časem poskytnout v této platformě. 
Doufáme, že tento formát Maskilu čtenáři ocení a budou využívat 
komfortu čtení v mobilních zařízeních, což se týká především 
mladší generace. Bude zda snadnější vyhledávání a články tak 
budou dostupné širší veřejnosti a bude je možné sdílet na sociál-
ních sítích.
Díky patří především Janu Klusáčkovi a Jiřímu Blažkovi, kteří jsou 
hlavními hybateli a strůjci onlinové podoby Maskilu. 
Více tedy na: http://www.maskil.online

Židovská obec v Praze si Vás dovoluje pozvat na vernisáž výstavy

„Židé v Íránu“ Hassan Sarbakhshian – výstava fotografií
Vernisáž se koná středu 26. června 2019, v 17.00 hod.
v Jeruzalémské synagoze, Jeruzalémská 7, Praha 1

Výstava se uskuteční za finanční podpory Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze,  
Pennsylvania State University (USA) a Advokátní kanceláře Urbášek&Partners.
Vernisáž bude doprovázená přednáškou „Život Židů v Iránu v 21. století“, kterou přednese odborný asistent.  
Lior Sternfeld (z katedry Historie a Židovských studií na Státní univerzitě v Pensylvánii).
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KULTURA

Kulturní program červen 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

 Deset hvězd: Historie 
židovských obcí v Plzni 
a Březnici
Počátky židovského osídlení 

Plzně sahají do 14. století. Po vyhnání na 
počátku 16. století byla plzeňská židovská 
obec obnovena až v polovině 19. století. Z té 
doby také pochází Stará synagoga. Březnická 
synagoga z roku 1725 stojí uprostřed unikát-
ního celku židovské čtvrti zvané Lokšany. 
O historii lokalit v Plzni a Březnici promluví 
autor stálých expozic v obou objektech histo-
rik Václav Fred Chvátal z Muzea Českého lesa 
v Tachově. Přednáška je součástí přednáško-
vého cyklu Deset hvězd.  Vstup volný

 Kniha Zohar: mystický 
komentář k Tóře
Kniha Zohar byla nalezena 
rabínem Mošem z Leonu (asi 

1240–1305) ve 13. století. Rabín tvrdil, že se 
jedná o dílo Šimona Bar Jochaje z 1. století, 
ale v knize jsou vedle aramejštiny – tedy 
jazyka, ve kterém byla kniha Zohar napsána, 
i španělská a portugalská slova. Dle názoru 
historika Gershoma Scholema (1897–1982) 
je autorem této knihy právě rabín Moše 
z Leonu. Přednáška teologa Josefa Blahy 
bude věnována stvoření světa, jak jej popi-
suje tato mystická kniha, i jejímu literárnímu 
charakteru. Vstup volný

 Nathaniel Reich: první 
egyptolog na pražských 
univerzitách
Nathaniel Reich (1876–1943), 

potomek rozvětvené rabínské rodiny, byl 
prvním akademikem, který na pražské, tehdy 
Karlo-Ferdinandově, univerzitě soustavně 
přednášel egyptologii. V roce 1922 natrvalo 
odjel do USA, kde pro něj později byla zřízena 
katedra egyptologie, papyrologie a bádání 
o starověkém Orientu na Dropsie College for 
Hebrew and Cognate Learning ve Filadelfii. 
Životní osudy jednoho z předních světo-
vých egyptologů přiblíží ve své přednášce 
prof. Ladislav Bareš z Českého egyptologic-
kého ústavu FF UK. Vstup volný

 Nedělní dílna pro rodiče a děti: 
Lvíček Arje a Desatero 
přikázání
Už jste slyšeli o Desateru? 

Tušíte, proč je tak důležité? Pokud také 
chcete vědět, co znamená hebrejské slovo 
„šavuot“ a co významného se během takto 
pojmenovaného židovského svátku událo, 
přijďte na naši dílnu, kde vás s Desaterem 
a svátkem Šavuot seznámí lvíček Arje a sami 
si také něco vyrobíme.
(Dílna OVK – dvůr) Prohlídka: Maiselova 
synagoga. Vstupné 50 Kč

 Aktivity organizace JDC 
v post-komunistickém Česko-
slovensku
Organizace Americký židovský 

spojený distribuční výbor (JDC) má v pomoci 
československým Židům dlouholetou tradici. 
Jak se tato organizace postavila k novým 
výzvám po roce 1989 a kam směřovala v prv-
ních letech po pádu komunistického režimu? 
Jak volila své priority při podpoře místních 
židovských komunit a na které oblasti 
kulturního a sociálního života se nejvíce 
zaměřovala? Na tyto otázky ve své přednášce 
odpoví první porevoluční ředitel organizace 
JDC pro tehdejší Československo Yechiel 
Bar-Chaim. Přednáška v angličtině s českým 
překladem. Vstup volný

 Osvětimské album
Jediným dochovaným fotogra-
fickým dokladem o vnitřním 
fungování koncentračního 

tábora Osvětim je náhodně nalezená sbírka 
fotografií, tzv. Osvětimské album. Přednáška 
správce fotoarchivu Židovského muzea 
v Praze Martina Jelínka objasňuje vznik alba, 
jeho nalezení osvětimskou vězeňkyní Lili 
Jacob a poválečný osud alba, v němž hraje 
významnou roli i Židovské muzeum v Praze.
Přednáška 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: 
Na titulní straně
Poslední část stejnojmenného 
cyklu filmové historičky Alice 

Aronové je zasazena do novinářského pro-
středí amerického Chicaga 20. let minulého 
století, do doby, kdy samotný Billy Wilder 
působil jako aktivní novinář. Půvabný retro 
příběh Na titulní straně (USA 1974, 105 min), 
který byl natočen podle známé divadelní hry 
Bena Hechta a Charlese MacArthura, vypo-
vídá trefně a s humorem o zlatých časech 
novinářského řemesla. V hlavních rolích 
vystupuje Jack Lemmon a Walter Matthau. 
V originálním znění (anglicky) s českými 
titulky. Vstup volný

Výstavy v prostorách OVK: 
Leona Kalvodová: Jeruzalém, všední 
jedinečnost

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 do 28. 6. 2019. V pondělí–čtvrtek 
12.00–16.00, pátek 10.00–12.00, během večer-
ních programů a po domluvě.

MAISELOVA SYNAGOGA, 
Maiselova 10, Praha 1

 Jaroslav Róna: Život a dílo
Práce výtvarníka Jaroslava 
Róny se vyznačují často 
archetypálními, mytickými 

a apokalyptickými tématy. Kde hledá autor 
inspiraci pro své práce? Při jakých příleži-
tostech vznikají jeho kresby? A jaké nové 
práce se rodí v ateliéru na Novém židovském 
hřbitově na Olšanech? U příležitosti právě 
probíhající výstavy Kresby odjinud… v Galerii 
Roberta Guttmanna ŽMP pohovoří výtvarník 
o svém díle, které osciluje od kresby a malby 
po plastiky a tzv. architektony. Vstup volný

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 V: 
Šostakovičova Symfonie č. 13 
b-moll op. 113 „Babij Jar“ (1962)
Zveřejnění básně Babij Jar 

mladého Jevgenije Jevtušenka, v níž sovět-
skou moc obvinil z ignorování hromadného 
masakru desetitisíců Židů na počátku války, 
vyvolalo na počátku 60. let skandál, a ten 
brzy zasáhl i oblast hudby. Se závěrečnou 
přednáškou cyklu o životě a díle sovětského 
skladatele Dmitrije Šostakoviče vystoupí 
muzikolog Jan Špaček. Vstupné 30 Kč

 Představení knihy Jindřich 
Flusser: Život na úvěr
Doposud knižně nevydaná 
autobiografie Jindřicha Flus-

sera (1917–1994) líčí nejen drastické poměry 
v nacistických koncentračních táborech, 
v nichž měl budoucí lékař několikrát doslova 
štěstí v neštěstí, ale přináší také jeho úvahy 
o životě, osudu a lidství. Autor knihu sepsal 
po válce ve třetí osobě, když pro něj ještě 
byly vzpomínky příliš bolestivé. Až později 
se rozhodl převést text do ich-formy, ale svůj 
úmysl už nestačil uskutečnit. Udělali to za 
něj jeho potomci, a právě autorova vnučka 
O. Neřoldová posluchačům knihu představí. 
Vybrané ukázky přečte herec M. Bumbálek. 
Kniha bude na místě k prodeji. Vstupné 30 Kč.

PRAHA

ÚTERÝ

11. 6. 
18.00

STŘEDA

12. 6. 
18.00

ČTVRTEK

13. 6. 
18.00

NEDĚLE

16. 6. 
14.00

ÚTERÝ

18. 6. 
18.00

ÚTERÝ

25. 6. 
18.00

ČTVRTEK

27. 6. 
18.00

STŘEDA 

19. 6. 
19.00

BRNO

PONDĚLÍ 

10. 6. 
17.00

ÚTERÝ 

18. 6. 
17.00
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 Domy věčnosti XII: Osoblaha, 
Bělá (Białsko-Biała) – dva 
židovské hřbitovy v Těšínském 
Slezsku

Židovský hřbitov v Białé, největší a nejvý-
znamnější v opolském regionu, pochází 
z počátku 17. století, a nejstarší zde zacho-
vaný náhrobní kámen je z let 1621–1622. 
Moravskoslezský protějšek tohoto hřbitova 
v Osoblažském výběžku je jedinečný svou 
polohou v někdejším hradebním příkopu 
i stářím – je zmiňován už ve 14. století, dolo-
žen v polovině 16. století. S dvojicí hřbitovů 
v moravsko-polském příhraničí posluchače 
v dalším díle svého cyklu seznámí fotografka 
a publicistka Helena Bretfeldová.
Vstupné 30 Kč

 Nedělní dílna pro rodiče 
s dětmi: Medvídek Dubi 
a konec židovského království
Medvídek Dubi naposledy 

rozvine mapu, na které pilně pracovali malí 
kartografové už od září. Kromě ní má ale 
nachystané kamínky, lepidla a dřívka. Pozve 
děti, aby přiložily ruku k dílu, a spolu s ním 
si připomněly všechny příběhy z Bible, které 
při tvorbě mapy poznaly.
Nezamyslova 27, Brno-Židenice
Vstupné 30 Kč

 Tal Zilber – klavírní koncert
Hudba izraelského klavíristy 
a skladatele Tala Zilbera se 
díky neobvyklé různorodosti 

klasických, jazzových a popových vlivů 
těší velkému ohlasu a uznání. Na scéně 
klasické hudby se Tal Zilber objevil jako 
sólista orchestru Ramat Hasharon v Tel 
Avivu a orchestru Beth El v Hartfordu 
a jeho nahrávky byly uvedeny rozhlasovými 
stanicemi nejen v Izraeli, ale i v Evropě a Spo-
jených státech. V Brně vystoupí se sborem 
Boston City Singers Tour Choir, ale též jako 
sólista.
Křišťálový sál Staré radnice, Radnická 368/8 
Brno. Prosíme o rezervaci míst na e-mailu:  
brno@jewishmuseum.cz
Vstupné 150 Kč studenti a důchodci, 
230 Kč dospělí

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

 Židovský humor
Přednáška Karla Hrdličky
ŽO Liberec, Rumjancevova 1362, 
Liberec

OSTRAVA

 Pietní akt k 80. výročí vypálení 
všech ostravských synagog
Od 16.00 setkání u památníku 
na Zeyerově ulici a v 17.30 

přednáška v Centru PANT (Čs. legií 1222/22, 
Moravská Ostrava) Ing. arch. Jaroslava 
Klenovského o historii ostravských synagog 
a beseda s pamětníkem Ing. Jiřím Wurzelem. 
Součástí bude také pěvecké vystoupení 
A. Halámkové.

PLZEŇ

 Modlitba v židovství – 
modlitební pomůcky v běžném 
životě 
Přednáška Chaima Kočího 

pořádaná za podpory NFOH. Vstup volný.
Dům šámese, Smetanovy sady 80/5, Plzeň

 Kamenické dílny – výrobci 
židovských náhrobků 
Přednáška PhDr. Václava Freda 
Chvátala pořádaná za podpory 

NFOH. Vstup volný.
Dům šámese, Smetanovy sady 80/5, Plzeň

PRAHA

 Vernisáž výstavy fotografií 
Hassana Sarbakhshiana 
„Židé v Iránu”
Vernisáž bude doprovázená 

přednáškou „Život Židů v Iránu v 21. století“, 
kterou přednese asistent prof. Lior Sternfeld 
(z katedry Historie a Židovských studií na 
Státní univerzitě v Pensylvánii).
Výstava se uskuteční za finanční podpory Fil-
mové a televizní fakulty AMU v Praze, Penn-
sylvania State University )USA( a Advokátní 
kanceláře Urbášek & Partners.
Jeruzalémská synagoga, Jeruzalémská 7, 
Praha 1

TEPLICE

 Setkání se spisovatelkou 
Zuzanou Peterovou nad její 
novou knihou „Naše sladké 
nevěry“

Za dobrého počasí na zahradě ŽOT, pokud 
bude pršet akce proběhne v klubu. Lipová 25, 
Teplice

 Chasidští rabíni a jejich 
dynastie: chasidut Breslev 
a Chabad
Další z cyklu přednášek před-

sedy Chevra kadiša Praha Chaima Kočího. 
Klub ŽOT, Lipová 25, Teplice 

IZRAELSKÁ KULTURA 
V ČESKÉ REPUBLICE
9. 6. neděle v 19.30
Koncert Jerusalem Quartet

Jerusalem Quartet je tvořen čtyřmi izrael-
skými umělci, vznikl v roce 1993 a od té doby 
procestoval skoro celý svět.
Vstupenky je možno zakoupit v předprodeji 
v síti Ticketportal.
Vstupné 300 Kč
Zámek Mikulov, Nástupní sál

15. 6. sobota v 17.15
Gili Yalo na Respect Festivalu Open Air
Gili Yalo se narodil v Sudánu židovským 
rodičům z Etiopie, do Izraele se dostal jako 
pětileté dítě při masové evakuaci v době 
občanské války. Jeho koncerty jsou uni-
kátním mixem rytmů, energie i zvukových 
barev, vytvářených kytarou, trubkou, kláve-
sami a rytmikou.
Volnočasové centrum Holešovice, Železni-
čářů 204/6, Praha 7
Vstupenky a další info na www.rachot.cz/
respect-festival

17. 6. pondělí ve 20.00
Taneční představení OCD Love
Izraelská choreografka Sharon Eyal a Gai 
Behar se ztotožnili s textem Neila Hilborna 
„OCD“ (Obssesive-Compulsive Disorders) 
a proměnili jej v působivou taneční báseň. 
Vstupenky a další info na www.tanecpraha.
cz
Hudební divadlo Karlín, Křižíkova 283/10, 
Praha 8

28. 6. pátek ve 14.30
The Falling Point of View – Chen Nadler
Vystoupení izraelské tanečnice Chen Nadler 
v rámci festivalu Luhovaný Vincent.
Vstup volný.
Areál lázní Luhačovice (sraz pod schody 
Ottovky)

22. 6. sobota ve 21.15
Vystoupení Nogy Erez na Metronome 
festivalu
Rodačka z Tel Avivu původně začala u jazzu, 
ale pak ji okouzlila elektronika, hip hop 
a R’n’B. Vstupenky a další info na www.met-
ronomefestival.cz 
Metronome festival – Moon stage, Výstaviště 
Holešovice, Praha 7

25. 6. úterý v 19.30
Piyut Ensemble na Respect Festivalu
Spirituální zpěvy zaniklých židovských 
komunit severní Afriky.
Vstupenky a další info na www.rachot.cz/
respect-festival
Vstupné 400 Kč
Palác Akropolis, Kubelíkova 1548/27, Praha 3

Výstava děl Chedvy Meroz
4. 6.–15. 9. 2019
Meroz se věnuje se vytváření sešívaných 
obrazů z různobarevných látek, zvaných 
patchwork. Inspirací je pro ni židovské nábo-
ženství, tradice a svátky.
Vstupné dospělí 50 Kč / studenti a důchodci 
25 Kč / rodinné 120 Kč
Synagoga Mikulov, Husova 13, Mikulov

ČTVRTEK

20. 6. 
17.00

NEDĚLE 

23. 6. 
10.30

SOBOTA

29. 6. 
19.30

PONDĚLÍ

24. 6. 
17.00

STŘEDA

12. 6. 
16.00

ÚTERÝ

11. 6. 
17.00

ÚTERÝ

18. 6. 
17.00

STŘEDA 

26. 6. 
17.00

PONDĚLÍ 

17. 6. 
17.30

PONDĚLÍ 

24. 6. 
17.30
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PÍSNIČKA

Šibolet ba-sade

Obilný klas na poli se sklání ve větru
zatěžkán mnoha zrníčky.
A v horách už přichází den,
slunce je zlatavé.
Vstávejte, tak vstávejte! Pohleďte vesničané!
Vyzrálý klas, ano, už dozrál na lukách.
Žněte, pošlete srp – je čas první sklizně.

Dozrálé pole ječmene korunuje sváteční věnec,
hojnost plodin a požehnání.
Připravujíce se na příchod ženců v zářícími svitu,
tiše čeká na snop.
Máchněte kosou a rozčísněte pole
je svátek zralého klasu, čas první sklizně.
Žněte, pošlete srp – je čas první sklizně.

Autorem této písničky je Matitjahu Šelem, 
který se narodil roku 1904 ve východním 
Polsku. Zatímco jeho matka byla 
nábožensky ortodoxně založená, otec byl 
osvícený učitel. Poté, co strávil s rodinou 
období 1. sv. války putováním po Ukrajině, 
přidal se Šelem k sionistickému hnutí 
He-Chaluc a odešel roku 1922 do Izraele. 
Přesto, že odmalička tíhnul k hudbě, jeho 
styl se vytříbil a projevil až v Izraeli, kde 
se inspiroval různými kulturami národů, 
s nimiž se setkával.

Roku 1940 se Šelem usadil v kibucu 
Ramat Jochanan, kde se zasloužil o rozvoj 
kibucnické kultury. V jeho tvorbě zaujímají 
výhradní místo písně k příležitosti nej-
různějších svátků židovského roku. Šelem 
spolupracoval často s choreografkou Leou 
Bergštajn. Společně vytvořili unikátní před-
stavení písní, básní a tanců, které se staly 
neoddělitelnou tradicí kibucnické kultury 
dodnes.

Mezi jinými svátky vynikají v kibucu 
docela pochopitelně právě ty, které jsou 

spojeny také se zemědělským rokem. 
Slavnosti Omeru a první sklizně o svátku 
Šavuot v kibucu Ramat Jochanan jsou dnes 
proslulé. Píseň Obilný klas na poli, kterou 
původně Šelem složil pro svátek Omer, je 
pak pravděpodobně jednou z nejznámějších 
a nejoblíbenějších.

Šelem pokračoval v hudební a písňové 
tvorbě až do své smrti roku 1975 a je autorem 
mnoha zajímavých písní, které se staly neod-
dělitelnou součástí kultury kibuců.

רּוַח ֶדה ּכֹוְרָעה ּבָ ּשָׂ ּבֶֹלת ּבַ  ׁשִ
י ַרב. ְרִעיִנים ּכִ  ֵמעֶֹמס ּגַ

ָבר ָיפּוַח,  ּוְבֶמְרַחב ָהִרים יֹום ּכְ
ֶתם ְוָזָהב. ֶמׁש ּכֶ ֶ  ַהּשׁ

ָפִרים! ֵני ּכְ  עּורּו, הֹוי עּורּו! ׁשּורּו ּבְ
ִרים. ֵני ַהּכָ ָבר ַעל ּפְ ָלה ּכְ ׁשְ  ָקָמה ֵהן ּבָ

ִציר. ית ַהּקָ ל – ֵעת ֵראׁשִ ְלחּו ַמּגָ  ִקְצרּו, ׁשִ

ה ֵזר ַחג עֹוֶטֶרת, ּמָ עֹוִרים ּתַ ֵדה שְׂ  שְׂ
ַפע ְיבּול ּוְבָרָכה.  ׁשֶ

זַֹהר ַמְזֶהֶרת,  ִלְקַראת ּבֹוא ַהּקֹוְצִרים ּבְ
ה.  ֶחֶרׁש ָלעֶֹמר ְמַחּכָ

 ָהבּו ָהִניפּו ִנירּו ָלֶכם ִניר
ִציר. ית ַהּקָ ָמה, ֵעת ֵראׁשִ  ַחג ַלּקָ

ִציר. ית ַהּקָ ל – ֵעת ֵראׁשִ ְלחּו ַמּגָ ִקְצרּו, ׁשִ


