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■ Krátce
Pokání – tšuva je základní součástí pří-
pravy k Roš hašana, svátku, kdy si při-
pomínáme stvoření člověka majícího 
svobodnou vůli a odpovědnost za svět, 
který Hospodin stvořil pro něj. Naši 
učitelé říkali, že v den, kdy Hospodin 
stvořil člověka, což je 1. tišrej, jej bude 
také soudit za činy, kterých se dopus-
til v roce minulém. Tedy Roš hašana je 
i Dnem soudu – הדין יום.

rabín Daniel Mayer

Ve Velké Británii nebo jinde, ve více roz-
vinutých obcích, většinu komunity tvoří 
celé židovské rodiny. Tady je to akti-
vitou třeba jen jednoho člena rodiny, 
třeba maminky s dětmi nebo tatínka 
s dětmi. I tady ale můžeme vidět řešení. 
Měli bychom vítat i ty členy rodin, 
kteří nejsou Židé, a pak bychom mohli 
začlenit celé rodiny, takže z vyšších 
příspěvků by mělo prospěch více lidí. 
Židovská obec není golfový klub, kam 
dochází jen jeden z rodiny, do židov-
ské komunity mohou, a měli by, chodit 
všichni. A nemusí přicházet pouze kvůli 
náboženským aktivitám, ale i sociál-
ním, kulturním a dalším. Měli bychom 
dokázat, aby se všichni cítili komfortně 
a příjemně.

Johnathan Wootliff 

Žiji několik let na severu Čech, kde se 
zpracovává sklo, proto jsem začala 
vytvářet formy pro mezuzy skleněné. 
A přirozeně následovaly pokusy i s dal-
šími materiály, například s umělým 
kamenem, což se nyní konečně povedlo.
Teď se nejvíce věnuji mezuzám, ale 
vznikají i další předměty. Např. jady 
a chanukové svícny, jen zatím nejsou 
rozvedené v takové šíři jako mezuzy. 
Ale pracuji na nich a snad v budoucnu 
vzniknou i další židovské předměty.

Rebeka Kloudová

Foto: Bohuslav Eichler ➤

vzpomínku čtěte na straně 6

Vladimír Poskočil
8. 8. 2017
תנצבה
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Než zahájíme sváteční téma, rád bych 
připomněl dlouholetou tradici, kterou 

zavedl vrchní rabín dr. Richard Feder. Jedná 
se návštěvu terezínského židovského hřbito-
va a pietního místa u Ohře, kde byl na příkaz 
nacistů do řeky vhozen popel tisíců zahy-
nuvších vězňů tamějšího ghetta. Tato tryzna 
Kever avot se koná vždy v neděli, o prvním 
dnu slichot. Letos toto datum připadne na 
17. září. Bylo by velmi chvályhodné, kdyby 
se této tryzny zúčastnilo co nejvíce souvěr-
ců, včetně vás.

Chceme -li se zabývat Roš hašana, 
nesmíme zapomenout na poslední měsíc 
židovského roku, na elul, který začal ve 
středu 23. srpna. O měsíci elulu tradice říká, 
že je to měsíc, kdy Hospodin je nám nej-
blíže, kdy před ním můžeme vylít své srdce 
a vyznat se z hříchů a poklesků, které jsme 
během právě končícího roku spáchali, ale 
rozhodli jsme se, že je již nebudeme 
v budoucnu opakovat. Rozhodli jsme se pro 
chazara bi‘tšuva, pro pokání a nápravu. 
Těchto 29 dní měsíce elulu jsou stvořeny pro 
rozjímání, pokání a nápravu chyb. Mnozí se 
však mohou zeptat, jak mám učinit správné 
pokání a především jsem -li na to dostatečně 
silný. Jedna věc je dobré předsevzetí a druhá 
je toto předsevzetí realizovat.

Podívejme se na příběh jakéhosi člověka, 
který porušil mnoho přikázání. Kradl, pod-
váděl, lhal, jedl trejfe pokrmy a vůbec nesvě-
til šabat. Jednou se však stalo, že chtěl učinit 
pokání a napravit se, ale nevěděl, jak to 
udělat. Přišel k cadikovi a vyznal se mu, že 
zhřešil proti všemu, co je v Tóře napsáno. 
Požádal cadika, aby ho naučil, jak má učinit 
správné pokání, aby se osvobodil od starých 
hříchů, ale nové již nepáchal. Cadik jej 
vyslechl a řekl mu: „Když ti ukážu cestu 
k pokání, která je však velmi těžká, budeš 

ochoten po ní jít?“ Onen člověk odvětil: 
„Půjdu po ní, i kdybys mi řekl, abych ihned 

skočil do ohnivé pece.“ Cadik mu poté pra-
vil: „Dobře, já ti tedy řeknu, co máš udělat. ➤

Ve středu 20. září večer zahajujeme oslavu Roš hašana – Nového roku 5778. 

Úvaha k Roš hašana

Učiňme pokání ještě dnes

Sváteční dvojčíslo je tady
Právě otvíráte dvojčíslo Maskilu, které předznamenává budoucí ponovoroční Maskil, který bude v nové grafické úpravě a už zcela ve vedení 

nové redakce. Toto dvojčíslo uzavírá končící židovský rok a zároveň je mostem do toho nového. Nová redakce se rozkoukává a část článků 
ještě vzniká díky redakci minulé. Staré se propojuje s novým. V trochu tlustším Maskilu, než je obvyklé, najdete rabínská zamyšlení k nadchá-
zejícím svátkům, rozhovor s vedoucí osobností českého reformního judaismu, obsáhlou vzpomínku na významnou postavu židovského a kul-
turního života nejen v Děčíně – pana Vladimíra Poskočila. V srpnu byl Den památky romského holocaustu. Přinášíme článek o minulosti 
a současnosti romské komunity. Léto se pomalu chýlí ke konci, ale zařadili jsme ještě prázdninové téma, kterým je židovský skauting. Jeho 
historie je poměrně málo známá a vlastně se trochu nehodí do dnešních skautských českých trendů a možná se nehodil nikdy. Přesto i u nás 
židovský skauting nadále funguje, jak se dočtete v druhém článku na toto téma. Maskil přináší rozhovor s výtvarnicí Rebekou Kloudovou o její 
výstavě v Hartmanicích a také další článek je věnován výstavě v šumavských hvozdech. Šumava letos zkrátka láká židy k výstavám i turistice, 
ještě si tam stihnete udělat výlet, než nasněží. Připravili jsme samozřejmě i přehledy kulturních akcí, pozvánky a aktuální zprávy. A kdo že 
bude ta nová redakce? Nalistujte si náš krátký dvojrozhovor a budete o nás vědět víc.

◗ Sladký nový rok všemu čtenářstvu Maskilu. Kateřina Mikulcová a Ráchel Polohová
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pátek 25. srpna 
od 18.30 h, Bejt Simcha

Kabalat šabat pro děti
Zkrácená bohoslužba spojená 

s programem pro děti

Vysoké svátky

Roš ha-Šana (2. den)
čtvrtek 21. září

od 19 h, Pinkasova synagoga 
večerní bohoslužba

pátek 22. září
od 10.30 h, Pinkasova synagoga

ranní bohoslužba

sobota 23. září
od 18.30 h, Bejt Simcha

havdala 

Jom kipur 
pátek 29. září

od 18.30 h, Pinkasova synagoga
večerní bohoslužba

sobota 30. září
od 10.30 h, Pinkasova synagoga

ranní bohoslužba

PRAVIDELNÉ AKCE

Kabalat Šabat
každý pátek od 18.30 h

Bejt Simcha 

Maiselova 4, 110 00 Praha 1
Telefon: 603 393 558

E -mail: kehila@bejtsimcha.cz
Web: www.bejtsimcha.cz

Nyní jdi klidně domů, jez co chceš, dělej, co 
chceš, ale jestli se tě zeptají, co jsi dělal, 
odpověz jen pravdu. To je tvá cesta k oprav-
dovému pokání. Nyní mi slib, že vždy a za 
každých okolností budeš mluvit pravdu.“ 
Onen člověk to cadikovi slíbil a udělal, co 
mu přikázal. Zanedlouho však měl nutkání 
opět krást. V poslední chvíli se zamyslel 
a v duchu si řekl: „Jestli se mě zeptají: ‚Tys 
to ukradl?‘, budu se muset přiznat a pak mě 
zavřou do vězení.“ Tak se stalo, že přestal 
krást. Tak to bylo i v dalších případech, kdy 
dostal chuť na nějaké nepravosti. Vždy se 
zamyslel a uvědomil si, že by musel říci 
pravdu. Proto již raději předem upustil od 
myšlenek na páchání dalších nepravostí. 
Jednou však přece neodolal zlému pudu 
a spáchal jakousi nepřístojnost. Když se ho 
však na to zeptali, on se okamžitě přiznal. 
Toto přiznání jej zachránilo od toho, že 
znovu neuvízl v pavučině hříchů. Pravdo-
mluvnost je pevná zeď chránící člověka před 
hříchy a přestupky.

Pokání – tšuva je základní součástí pří-
pravy k Roš hašana, svátku, kdy si připomí-
náme stvoření člověka majícího svobodnou 
vůli a odpovědnost za svět, který Hospodin 
stvořil pro něj. Naši učitelé říkali, že v den, 
kdy Hospodin stvořil člověka, což je 1. 
tišrej, jej bude také soudit za činy, kterých se 
dopustil v roce minulém. Tedy Roš hašana je 
i Dnem soudu – הדין יום.

Podobně jako dnes stojí -li člověk před 
soudem a upřímně lituje přestupku nebo 
trestného činu, kterého se dopustil, může 
počítat se shovívavostí soudců a s tím, že od 
soudu odejde s menším trestem.

Podobně je tomu, stojíme -li před Soud-
cem nejvyšším, který nás bude soudit za 
všechny nepravosti, které jsme v tomto kon-
čícím roce spáchali. Naše upřímné pokání – 
tšuva je podmínkou nejen k spravedlivému, 
ale především k milosrdnému soudu. Vždyť 
„Hospodin je Bůh plný slitování a milostivý, 
shovívavý, nanejvýš milosrdný a věrný, 
který osvědčuje milosrdenství tisícům poko-
lení, který odpouští vinu, přestoupení 
a hřích…“ (Ex 34, 6). Samozřejmě odpouští 
hříšníkům, kteří se chtějí zlepšit, kteří se 
rozhodli jít cestou pokání – בתשובה לחזור.

Tradice nás učí, že na Roš hašana se před 
Hospodinem otevírají tři knihy. Jedna pro 
opravdové spravedlivé – גמורים צדיקים, kteří 
jsou ihned o Roš hašana Všemohoucím 
zapsáni a potvrzeni v Knize života, jak ji též 
nazýváme. Druhá kniha je pro zatvrzelé hříš-
níky – גמורים לרשעים, kteří nejsou ochotni 
učinit pokání a svými zločiny se ještě chlubí. 
Ti jsou Všemohoucím ihned o Roš hašana 
zapsáni a potvrzeni v Knize smrti. Třetí 
a největší je Kniha pro střední – לבינונים. To 
jsou lidé, kteří spáchali hříchy a přestupky, 

ale také vykonali mnoho dobrého a chtějí se 
stát lepšími. Tito mají možnost napravit své 
činy ještě během deseti dní pokání mezi Roš 
hašana a Jom kipurem. Poté, jak pevně 
věříme, téměř či úplně všichni budou zapsáni 
do Knihy života. V této knize jsou již 
zapsáni a potvrzeni všichni opravdoví spra-
vedliví a k nim po Jom kipuru přibudou další 
miliony z Knihy pro střední. Je však opravdu 
velmi těžké být v našem světě dokonalým 
spravedlivým – גמור צדיק, to se podaří jen 
výjimečným osobnostem. Důležitější je být 
člověkem se svými plusy i minusy, který si 
však své nedostatky uvědomuje a snaží se je 
neopakovat, ale především napravovat. Cíle-
vědomě se snaží o své duchovní a mravní 
zdokonalení nejen v novém roce, ale 
i v letech následujících.

Kdy má člověk učinit pokání? V Pirkej 
avot II, 10 (15) řekl rabi Eli‘ezer: „…םֹיו בּוׁשְו 
 čiň pokání den před svou – ְךָתָיתִמ יֵנְפִל דָחֶא
smrtí.“ 

V midraši Avot d‘rabi Natan se v této 
souvislosti uvádí, že žáci položili rabi Eli‘e-
zerovi otázku: „Cožpak je člověku známo, 
kdy zemře, aby mohl činit den před svou 
smrtí pokání?“ Odpověděl jim: „Právě proto, 
že mu není znám den smrti, ať činí pokání 
ještě dnes, možná že zemře již zítra, a ať ho 
činí i zítra, možná že zemře pozítří. A tak se 
bude nacházet stále ve stavu pokání.“ 1

Midraš Pirkej d‘rabi Eli‘ezer 43 ukazuje 
na sílu pokání, kterou vládl rabi Šimon ben 
Lakíš. Šimon ben Lakíš a jeho dva kumpáni 
byli lupiči a olupovali všechny, kteří se jim 
připletli do cesty. Co nakonec udělal ben 
Lakíš? Zanechal své kumpány v horách, 
přestal loupit a vrátil se k Bohu, postil se, 
modlil se…, neustále studoval Tóru a pod-
poroval chudé a nikdy se již nevrátil ke své 
dřívější „profesi“. V den, kdy zemřel, 
zemřeli i jeho dva bývalí kumpáni – lupiči. 
Rabi Šimonu ben Lakíšovi se dostalo věč-
ného života v ráji, ale jeho bývalí souputníci 
skončili v pekle. Tito dva výtečníci řekli 
Hospodinu: „Vládce světa, cožpak tvůj milý 
Šimon nebyl společně s námi lupičem 
v horách? On obdržel věčný život v ráji, 
a my jsme v pekle!“ Bůh jim odvětil: „On 
však za svého života učinil pokání a vy jste 
tak neučinili.“ Oni mu na to odvětili: „Dej 
nám jen možnost, a my se budeme kát!“ Bůh 
jim řekl: „Nikoli, pokání lze učinit jen 
během života.“

Přeji všem čtenářům a příznivcům Mas-
kilu dobrý a sladký nový rok 5778.

ומתוקה טובה שנה
◗ rabín Daniel Mayer, foto: Rebeka Kloudová

1 Bedřich Nosek, Pirkej avot – Výroky otců 
(komentář), Sefer – Praha 1994, s. 54.

➤

JAK ZÍSKÁVAT MASKIL?
a)  v elektronické podobě 

na www.maskil.cz
b) v tištěné podobě za cenu poštov-
ného a bal ného; pošlete, prosím, svoji 
žádost na adresu Bejt Simcha, Maiselova 4, 
110 00 Praha 1, telefon: 603 393 558, 
e -mail: redakce.maskil@maskil.cz; výše 
poštovného a balného je v ČR mini-
málně 250 Kč ročně; uvedený obnos 
nám laskavě zašlete složenkou nebo 
na bankovní účet číslo: 
86-8959560207/0100 u Komerční 
banky, variabilní symbol je 88888 (5x8), 
v popisu platby uveďte, prosím, své jméno.

elul 5777
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Někdy se může zdát, že spolupráce 
Česka a Izraele je spíš legendou 

a minulostí. Většinou je totiž známá přede-
vším pomoc tehdejšího československého 
státu, který v roce 1948 poskytl právě vzni-
kajícímu státu Izrael významné množství 
zbraní a munice. To však nebyla zdaleka 
první ani poslední vzájemná podpora a pří-
kladů dobrých vztahů obou států by se dalo 
uvést mnoho. Za zmínku stojí alespoň někte-
ré nedávné události; například když se česká 
vláda postavila za práva Izraele přijetím 
usnesení, v němž kritizuje rezoluci OSN, 
která upírá historickou vazbu židovského 
národa ke Zdi nářků a Chrámové hoře. 
Parlament také oficiálně uznal Jeruzalém 
jako hlavní město Izraele, což veřejně ocenil 
i premiér Netanjahu. Na nedávném summitu 
V4 se také jednalo o nových biletarálních 
dohodách mezi Izraelem a Českem v oblasti 
vědy, zdravotnictví, kybernetické bezpeč-
nosti aj.

Společný výcvik armádních speciálních 
oddílů, který skončil 15. srpna, je možné 
považovat za další pokračování zvlášť dob-
rých vztahů Izraele a České republiky. 
Výcvik probíhal na základně Mitkan Adam, 
nedaleko Tel Avivu, a základně Ce’elim 
v poušti Negev. Ce’elim je největší tréninko-

vou základnou IDF1 a disponuje mimo jiné 
také cvičným uměle vystavěným městeč-
kem. Právě na boj v městském zastavěném 
prostoru bylo čtrnáctidenní cvičení soustře-
děno především.

Elitní jednotka Armády České republiky, 
601. skupina speciálních sil, která byla 
dosud nasazována převážně na zahraniční 
mise např. v Iráku a Afghánistánu, trénovala 
v Negevské poušti se speciální jednotkou 
Duvdevan. Duvdevan (hebr. דובדבן, doslova: 
třešeň) se přezdívá zvláštní jednotce IDF, 

1 Israel Defense Forces (Izraelské obranné síly), 
hebr. צה"ל [cahal] צבא ההגנה לישראל.

operující trvale na území tzv. Západního 
břehu a specializující se na boj s terorismem. 
Vojáci Duvdevan nemají trvalé pozice 
a bývají nasazováni na tajné operace, při 
nichž často infiltrují mezi arabské obyvatel-
stvo. I proto se mimo bojového umění zdo-
konalují také třeba v arabském jazyce, zvy-
cích apod. Heslem jednotky Duvdevan je 
verš z Bible z knihy Přísloví 24,6: „Boj veď 
s rozvahou, v množství rádců je vítězství.“

IDF uvedlo, že záměrem cvičení bylo 
zlepšení dovedností obou jednotek a vzá-
jemné studium bojových praktik. Velitel 
jednotky Duvdevan (jehož jméno musí 
zůstat utajeno) popsal společné cvičení jako 
„úspěšné a smysluplné pro obě strany“. 
Česká armáda zdůraznila, že to nebylo první 
společné cvičení jejích vojáků s vojáky IDF, 
a le první příležitost spolupracovat s tak elitní 
jednotkou a trénovat ve speciálních podmín-
kách zastavěného areálu.

Doufejme, že právě skončené cvičení 
nebylo poslední svého druhu a že spolupráce 
Izraele a Česka bude pokračovat i v jiných 
oblastech a že tak československá dodávka 
zbraní z roku 1948 nezůstane jedinou (ačko-
liv významnou) připomínanou událostí vzá-
jemných vřelých vztahů.

◗ Ráchel Polohová, foto: archiv IDF

Izraelské a české obranné síly ruku v ruce

Intenzivně jsme pracovali na registračním systému, který bude sou-
částí nového webu EUPJ. Všechny chyby, doufáme, byly odstraně-

ny a náš nový web www.eupj.org i s registrační aplikací spustí-
me 1. září. Toto datum si, prosím, zapište do diáře. Konference potrvá 
od 26. do 29. dubna 2018. A po jejím skončení vám nabídneme 
mnoho výletů, kterých se budete moci účastnit až do 1. května.

Registrační poplatky za účast na konferenci

£  € $
časná registrace (1. 9.–31. 12. 2017) 320 400 420
standardní registrace (1. 1. 2018 – 28. 2. 2018) 350 440 460
pozdní registrace (od 1. 3. 2018 dále) 380 480 500
studenti 160 200 210
mladí představitelé obcí 50 65 70

V souladu s tématem naší konference Regeneration – Building the 
Future bychom chtěli povzbudit co možná nejvíc mladých lidí, aby se 
konference zúčastnili. Vyzveme proto všechny naše delegáty, aby 
účast studentů, mladých představitelů obcí a mladých rabínských 
studentů aktivně podpořili. Oslovíme zároveň i komunity, naše pat-
rony a podporovatele EUPJ a progresivního judaismu vůbec a požá-

dáme je o finanční podporu, která by umožnila účast na konferenci 
opravdu všem. Stejně jako v předchozích letech bude i letos 
Roswellův fond nabízet podporu, která pokryje až 85 % nákladů na 
časnou registraci. V minulosti fond umožnil návštěvu mnoha účastní-
kům z České republiky, Maďarska, Polska, Španělska a Itálie. Tyto 
granty jsou však časově omezeny a nebude možné je získat po 31. 
prosinci.
Co vlastně nabízíme? Kromě bohoslužeb, večeří, slavnosti a akcí 
nabitého programu, řečníků a workshopů, které půjdou přímo k jádru 
toho, co máme všichni společné, se budeme zabývat především 
budoucností progresivního judaismu a lidmi, kteří jej do budoucna 
budou formovat.
Konference se bude odehrávat v nádherné Praze. Na výběr bude 
z mnoha prohlídek, které budou věnovány bohatému historickému 
a židovskému dědictví Prahy. Jako bonus budeme nabízet i celodenní 
výlety, které započnou po skončení konference od 29. dubna do 
1. května. V rámci těchto výletů bude možno navštívit např. Terezín, 
Karlovy Vary, Kolín, Kutnou Horu, Český Krumlov nebo Plzeň. 
Detaily a cena těchto výletů budou brzy uveřejněny.
Doufáme, že se spolu s námi, se svými přáteli a rodinou budete podí-
let na další nezapomenutelné události, kterou nám Praha příští duben 
nabídne. Více informací na webu eupj.org.

◗ David Pollak, přeložila Kamila Špinarová

Praha, město snů
Regeneration 2018 – Building the Future
Bienální konference EUPJ v Praze, 26. – 29. dubna 2018
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Jakub Kuthan (šéfredaktor Jew’s News, 
student Lauderových škol): „O zákazu 
výstavby modlitebního prostoru jsem se 
dozvěděl až nyní z měsíčníku Maskil, což 
mě staví do prekérní situace, kdy je těžké si 
na danou problematiku rychle ujasnit názor. 
Přesto mohu říct, že se mi zdá, že se nad 
celou záležitostí vznáší povědomý opar celo-
světového trendu. Trendu sveřepého držení 
se tradic, přiživování utkvělých národních 
identit a promítání vlastních averzí vůči sou-
časnosti. Na držení se tradic a zvyklostí není 
nic špatného ani nic zpátečnického, ba 
naopak, ale tradice by se neměly stát střeli-
vem prosazování osobních zájmů orientova-
ných proti těm, které nemáme v úctě.“

Michal Spevák (předseda sdružení Bejt 
Simcha): „Rozhodnutí vlády Benjamina 
Netanjahua považuji za nešťastné. Z mého 
pohledu je to krátkozraký ústupek extrém-
ním silám v Izraelské vládě. Jde o nesmy-
slný akt nepřátelství k části židovské popu-
lace žijící hlavně mimo Stát Izrael a také 
zpochybnění jejich vztahu k Erec Jisrael.
Nevím, že by byla nalezena opora v Tóře, 
aby se muži a ženy nemohli modlit společně. 
Rychlé obnovení místa pro společnou mod-
litbu u Západní zdi považuji za jediné možné 
východisko situace.“

Leo Pavlát: „O vnitroizraelské  diskusi 
a rozhodnutích ohledně vybudování společ-
ného modlitebního sektor u pro muže a ženy 
u Západní zdi nejsem příliš informo-
ván. Mohu proto jen konstatovat, že pokud 
v tomto ohledu nedošlo zatím k dohodě, je to 
dokladem přetrvávajících neshod v rámci 
různých proudů judaismu, v důsledku 
k jejich škodě.“

Daniel Mayer (rabín): „Existují staré 
fotografie, na nichž se modlí či stojí 
u Západní zdi (Zdi nářků) muži a ženy vedle 
sebe. Obraťte pozornost na to, jak byly tehdy 
ženy oblečeny.
Byl by dnes někdo schopen na tomto místě 
zaručit takovou míru cudnosti jako kdysi?
Dnes, podobně jako v synagogách, existuje 
u Západní zdi mužská a ženská část určená 
k modlitbám. Nevidím žádný problém, aby 
se ženy všech směrů judaismu modlily, 
každá ze svého siduru, společně v ženské 
části u Západní zdi, pokud budou cudně 

oblečeny a jejich chování bude odpovídat 
halaše. Západní zeď je nejsvětějším místem 
židovského národa, které nikdy neopustila 
Boží imanence – השכינה. Proto musíme 
tomuto místu prokazovat patřičnou úctu, 
chováním, vzhledem a oděvem.
Ženy náležející k hnutí Ženy Západní zdi 
הכותל)  se modlí veřejně u Západní zdi (נשות 
s tality a tefilin, což halaše protiřečí.
Může se žena halit do talitu? Ne. Viz Šul-
chan Aruch, který to považuje za aroganci – 
 Je -li to talit, do .(Orach Chajim 17, § 2) יהורא
něhož se halí muži, vyvstává též zákaz 
Tóry – Dt 22,5 – ‚…žena na sebe nevezme, 
co patří muži…‘
Halachická autorita rabi Moshe Feinstein, 
z.c.l. uvádí ve svých responsích משה  אגרות 
(Orach Chajim 4:49), že žena má možnost 
plnit micvu o třásních -cicit, byť nemá povin-
nost ji plnit, pokud jsou splněny dvě pod-
mínky: 1. Nemá v úmyslu protivit se Bohu 
a Tóře, a její úmysl je pro povznesení Božího 
majestátu. 2. Oděv, tedy i talit, se musí odli-
šovat od mužského oděvu (talitu), viz zákaz 
 .(Dt 22,5) לא תלבש
Rabi Shlomo Aviner uvádí, pokud to má být 
považováno pro povznesení Božího maje-
státu a ne naopak, musí se do něj halit sama 
v cudnosti, aby o tom nikdo nevěděl. Její 
talit se musí lišit od mužského.
Žena je osvobozena od všech micvot, jejichž 
plnění je vymezeno určitým časem (tfilin, 
suka, tři denní modlitby). Není to proto, že 
by ženy byly z hlediska svatosti méněcenné 
oproti mužům. Pokud se týče svatosti, ženy 
s muži jsou rovnocenné… V každém pří-
padě, pokud hovoříme o tématu svatosti 
Izraele, ženy jsou jí také účastny, proto také 
ženy žehnají ‚…ašer kidšanú bemicvotav…‘ 
jako muži. Jsou však micvot, které jim Tóra 
nepřikazuje, a ženy jsou osvobozeny od 
jejich plnění. Hospodin jim tak chtěl ulehčit 
život. Byly též ženy prorokyně a na ně se 
vztahují všechny zákony jako na proroky 
muže. V mnoha případech se ženy vyzname-
naly více než muži, a to v Písmu a také ve 
slovech učenců. To, že byly osvobozeny od 
micvot, jejichž plnění je vymezeno určitým 
časem, nelze považovat za pohrdání jejich 
ctí. (Podle rabi Moshe Feinsteina, אגרות משה  
– Orach Chajim 4:49).
Tfilin – není prakticky rozdílu mezi micvou 
tfilin a ostatními micvami, které jsme povi-
nni plnit v určitém vymezeném čase. 

V některých pramenech se uvádí, že Šaulova 
dcera Míchal si vázala tfilin (traktát Eruvin 
96a). Avšak rabi Moše Isserles – רמ"א ve 
svém doplňku k Orach Chajim 38, § 7, kde 
se uvádějí zákony o tfilin, zakazuje ženám 
pokládat si tfilin.
Rabín jišuvu Kochav Ja‘ir Shmuel Shapira 
uvádí, že je několik názorů, které poukazují 
na rozdíl mezi micvou tfilin a jinými micvot, 
které ženy plní a žehnají nad nimi. Jeden 
z názorů je, že tuto micvu plníme na veřej-
nosti, a tudíž svou podstatou je podobná 
micvot, které jsou přikázány mužům a je 
tudíž ‚mužským vystoupením na veřejnosti‘. 
V tomto duchu objasňuje Jonatanův targum 
verš Dt 22,5: אשה על  גבר  כלי  יהיה   že se ,לא 
ženy nebudou halit do talitu a nebudou si 
pokládat tfilin.
Máme mnoho liberálních, reformních, kon-
zervativních a dokonce moderních ortodox-
ních synagog a kongregací, kde ženy zastá-
vají různé důležité a vážené funkce. Tam se 
ženy modlí společně v minjanu s muži a jsou 
vyvolávány k Tóře.
Máme naše nejsvětější místo, které nikdy 
neopustila Boží imanence proměnit ještě 
v jednu podobnou synagogu? Mám za to, že 
ne. Vycházeje ze slov učenců a rabínů, za 
ideální stav považuji ten, který byl od roku 
1967 do doby, než se začaly veřejně 
a mnohdy provokativně projevovat Ženy 
Západní zdi, tedy status quo ante.“

◗ redakce

Co si myslíte o rozhodnutí vlády premiéra Benjamina Netan-
jahua zamítnout vybudování společného modlitebního sek-
toru pro muže a ženy u Západní zdi? Souhlasíte se zřízením 
takového prostoru? (A proč?)

Anketa Maskilu

Moderní judaika 
české výroby

Široký výběr mezuz, šábesových svícnů, 
sederových talířů, souprav na kiduš, 

podnosů na Purim a Chanuku 
v bohatých motivech a barvách. 

Dodávka do domu, ceník zasíláme e-mailem.

www.jewishhome.eu
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Vladimír Poskočil byl přítel 
mnoha z nás. Přinášíme 
několik osobních vzpomínek 
děčínských osobností, členů 
Bejt Simcha a dalších přátel

„Vladimír Poskočil byl významným člově-
kem, který se většinu svého života intenzivně 
věnoval rozvoji kultury a sportu. Jeho půso-
bení jako předsedy židovské obce se pozi-
tivně podepsalo na obnově jedinečné kul-
turní památky, děčínské synagogy a rozvoji 
židovské obce.“

Marie Blažková, děčínská primátorka

„Vladimír Poskočil zanechal po sobě hlubo-
kou stopu. Obnovil v Děčíně synagogu 
a naplnil ji životem. Byl pro místní židovskou 
komunitu charizmatickou osobností mnoho 
let a umožnil, aby život této komunity splynul 
s kulturou města. Osobně cítím k Vladimíru 
Poskočilovi vděk za jeho otevřenost k lidem, 
liberální přístup k věcem víry a schopnost 
navazovat přátelskou komunikaci i tam, kde 
by leckdo jiný prásknul dveřmi. Není náho-
dou, že se děčínská synagoga stala také kul-
turním stánkem regionálního významu. Není 
náhodou, že Josef Císařovský daroval do 
depozitu této synagogy vzácnou kolekci 
svých obrazů židovských hřbitovů. Není 
náhodou, že se zde konalo množství akcí, 
které překračovaly hranici jedné náboženské 
obce. A není také náhodou, že zde našli pří-
střeší lidé, jejichž liberální postoje by, napří-
klad v Praze, narazily na meze náboženské 
ortodoxie. Na Vladimíra Poskočila zcela 
jistě nezapomeneme. Čest jeho památce.“

Fedor Gál

„Milý Vladimíre, už nebudeme slavit spo-
lečné narozeniny, těch Tvých nedožitých 86 
let. Posílám vzpomínku, éterický dárek na 
dlouhou cestu, na věčnost, kam také můj 
manžel Petr před čtyřmi měsíci odešel.
Kéž byste se tam někde sešli, měl Tě rád, kéž 
by tomu tak bylo. Ale tak či onak zůstává 
děčínská synagoga, které jsi vrátil život svou 
vynalézavou pílí, milou a laskavou povahou, 
otevřeným přístupem k nebeskému i pozem-
skému. Díky Tobě se vrátilo do děčínské 
synagogy něco ze ztraceného času, něco ze 

vzpomínek mého dětství znovu ožilo. Syna-
goga ve třicátých letech byla vznešený dům 
boží. Ještě dnes vidím tatínka, jak jde s Tórou 
a sebe s praporkem na Simchat Tóra. 
V devadesátých letech jsme našli zpustoše-
nou budovu. Dalo hodně práce, vynaléza-
vosti, houževnatosti a lásky dát všemu zase 
dávno zašlou podobu, důstojnou a vlídnou 
tvář. Mnoho díků za to patří Tobě. Synagoga 
bude ve Tvém duchu nadále sdílet a přibližo-
vat historii, kulturu židovského ducha dalším 
generacím, snad také dávat útěchu v těžkých 
chvílích… Budeme na Tebe vzpomínat 
s úctou a láskou.“

z Aškelonu Eva Erbenová

 

„Kdykoli člověk za Vladimírova působení 
přišel do děčínské synagogy, cítil se jako 
očekávaný a vítaný host. Vlastně ještě spíš – 
cítil se jako doma. A to už něco znamená. 
Je -li pravda, že nejlepší oslavou Hospodina 
je radost, pak neznám nikoho, kdo by ho 
oslavil lépe.“

Irena Dousková, spisovatelka

„Lidský život je velmi krátký, jsou zde však 
tací, jejichž život svou délkou výrazně přesa-
huje počet vymezených dnů na této zemi. 
Pan Vladimír Poskočil byl nepochybně jed-
ním z nich. Nejvýraznější vlastností jeho 
osobnosti byla neskonalá srdečnost, kterou 
vždy naplňoval své okolí. Tuto srdečnost 
nám všem předal a každému z nás takto 
věnoval i část sebe sama. Přestože nás Vla-
dimír před několika málo dny opustil, je díky 
tomu stále mezi námi.“

Ivan Kohout

„Noo náázdááár. Pak pevný stisk ruky, 
chlapské objetí a bratrská pusa na obě tváře. 
Tak mne vždy vítal Vláďa Poskočil v Děčíně. 
Přiznám se, opravdu jsem měl pocit, že jsem 
doma. Vždy jsem pak musel vyslechnout 
nějaké ty novinky z jeho sportovních úspě-
chů, které se však časem vytrácely, až zůstaly 
jen jako součást stálé fotografické dekorace 
naší děčínské synagogy. Vláďa nám stárnul. 
Vláďa byl velký sportovec a jeho smyslem 
pro čestnou hru bylo prodchnuto veškeré 
jeho konání. Měl ohled pro slabé, ale doká-
zal ocenit ty silné. Zastal se vždy těch, jimž 
bylo skutečně nebo i jen domněle ubližo-
váno. Jeho život byl plný emocí. Ty také 
dokázal upřímně sdílet. A nestyděl se za ně… 
U Vládi člověk hned věděl, na čem je. Tak 
budoval a také vytvořil děčínskou židovskou 
komunitu. Silnou, hrdou a soudržnou.
Vladimír byl formální bezvěrec. Vlastně mu 
byla jakákoli náboženská činnost na obtíž. 
Postupem času však připustil, že židovská 
komunita bez vztahu k náboženské tradici 
vlastně není úplná. A protože tomu moc 
nerozuměl a ani rozumět nechtěl, ponechá-
val tyto věci na poučenějších členech obce 
a v posledních letech již zcela na našem 
chazanovi, Ivanu Kohoutovi. Svým specific-
kým jazykem tomu všemu říkal „udělat 
pobožnost“, ale pak rychle, rychle do komu-
nitního centra a tam se družit. Jak napsala 
Irena Dousková, v jazyce Vládi „kvalitní 
umělkyně“, je -li pravda, že nejlepší oslavou 
Hospodina je radost, pak neznám nikoho, 
kdo by ho oslavil lépe.
Jestli měl Vláďa, kromě své rodiny, nějakou 
lásku, pak to byla určitě děčínská synagoga. 
Jí věnoval více než čtvrtstoletí svého sna-
žení, svého elánu a svých tužeb. Budova, 
která zázrakem přežila řádění nacistů 
v Sudetech za křišťálové noci a která byla 
pak mnoho desetiletí zanedbávaným objek-
tem, rozkvetla. Rozkvetla a stále kvete díky 
úsilí, péči a nezdolné obětavosti Vládi 
a všech, které dokázal svým nadšením naka-
zit. Vláďa asi nebude odpočívat na židov-
ském hřbitově a nad jeho hrobem nebude 
stát židovský náhrobek (maceva), ale Vláďa 
má nejkrásnější macevu široko daleko. Je jí 
děčínská synagoga a celá židovská komu-
nita, která na něho bude vděčně vzpomínat 

Ať slunce v synagoze 
svítí pro všechny
V úterý 8. srpna  2017 zemřel po dlouhé nemoci ve věku 85 let Vladimír Poskočil. Patřil mezi nejvý-
znamnější osobnosti nejen židovské komunity v Děčíně, ale i celého města Děčína. V polovině devade-
sátých let se zasloužil o záchranu děčínské synagogy a rozvoj tamní židovské komunity, byl také 
trojnásobným veteránským mistrem světa v hodu oštěpem.
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do konce dnů každého z nás. A jestli má přijít 
Spasitel, Vláďu si určitě najde…“

Michal Spevák

„Mám -li hovořit o Vladimírovi, pak musím 
vidět obrovskou energii a práci vynaloženou 
nejen na obnovu židovského života děčínské 
obce, ale hlavně na záchraně významné 
památky děčínské synagogy. Z ruiny obnovil 
budovu, která je chloubou Děčína, a učinil 
z ní centrum setkávání a kulturního života. 
To je, vedle jiného, jeho nehynoucí zásluha.“

Vladimír Palkovič

„První, co mi vytane na mysli, když se řekne 
Vladimír Poskočil, je bodrý starý pán, který, 
když se přišlo při nějaké příležitosti do 
děčínské synagogy, vás mocně obejmul 
a políbil – ženy mocněji než muže. Ale bez té 
trochy lechtivosti si Vláďu pořádně neumím 
představit. A pak, aby ještě umocnil lidskost, 
se kterou vás přijal, při nejbližší příležitosti 
vám podal sklínku a nalil do ní košer víno. 
Rovněž nezapomenutelná jsou pro mě jeho 
úvodní slova, s nimiž něco zahajoval. Byla 
osobitá vzhledem k tomu, že před začátkem 
vystoupení měl už v sobě jistou hladinku, 
lehce zmatečná a občas se do nich mísil 
nechtěný humor. To podstatné však bylo, že 
byla plná opravdovosti a zájmu o lidi, kteří 
do synagogy přišli. Pokaždé, když se 
v Děčíně sesedneme a všechno ztichne při 
zahájení oslavy nějakého svátku, tak nějak 
vnitřně čekám na jeho úvodní vstup a tak 
nějak mi už dva roky chybí, že to už nepři-
chází a nikdy více to nepřijde.

Rád bych se s vámi podělil o pár střípků 
ze své paměti, které dokreslují, jaký byl Vla-
dimír Poskočil člověk.

V jedné z kanceláří Českého hydrometeo-
rologického ústavu zazvonil telefon. 

„Vráblík,“ zahlásil se ten, kdo to zvedl.
„No ahój! Tady Vláďa Poskočil,“ ozvalo 

se z opačného konce drátu. „Jak to jde?“
„Ale jo, dobře, až na to, že nás tady chce 

každou chvíli někdo zrušit.“
„No jo, ale to vy se nedáte. Jste tam 

všichni mimořádné osobnosti!“
„Což o to, o různé exoty tady nemáme 

žádnou nouzi.“
„Řekni mi – seš taky sportovec?“
„Jo, jsem mistr v lámání rukou na 

koloběžce!“
„No vidíš, ty kluku jeden. Hele, máš tam 

toho svýho mladýho?“
„Mladých tady já mám spoustu! Tedy, 

dokud se jim nepodíváte do občanky. Koho 
máte na mysli?“

„Nu toho, Honzu. Je tam někde?“
„Momentálně se potuluje někde v terénu. 

Mám mu něco vyřídit?“
„Jo, vyřiď mu, že volal Vláďa Poskočil 

a ptá se, jestli pojede v sobotu do Děčína. Že 
ho tam rádi uvidíme.“

O hodinu později mi vzkaz vyřídil můj šéf, 
s nímž měl Vláďa tu čest a se kterým jsem 
v té době kvůli nedostatku prostoru seděl 
v jedné kanceláři a sdílel s ním jeden 
telefon.

Od té doby Vláďa natrefil na mého šéfa 
prostřednictvím telefonní linky ještě několi-
krát a pokaždé si spolu oba od srdce popoví-
dali. Naživo neměli spolu tu čest nikdy.

Před osmi lety na konci září jsme já 
a Šachar, můj nynější muž, měli díky Vladi-
mírově ochotě a vstřícnosti možnost strávit 
v děčínské synagoze týden dovolené. Ubyto-
vaní jsme byli ve druhém patře, tam, kde je 
v současné době knihovna. Stály tam dvě 
postele, každá na opačném konci místnosti. 
Řekli jsme si, že takhle se nám to nelíbí, 
a sešoupli jsme lůžka k sobě. Od té doby 
pokaždé, když jsem zavítal společně se svým 
mužem do Děčína, říkal nám Vláďa šibalsky: 
„Hoši, postele jsou tam nahoře pořád pro 
vás připravené, hezky vedle sebe.“ A to 
navzdory tomu, že mu nikdy nepřišlo na 
mysl, že mezi mnou a Šacharem je něco víc 
než jen pouhé kamarádství. 

Díky tomu, že na týden, kdy jsme tam 
trávili dovolenou, nepřipadla žádná akce, 
měli jsme po celou dobu se vším všudy celou 
synagogu jen pro sebe. Řekněte: Kdy se 
komu tohle jen tak poštěstí?“

Jan Reitschlager

Děkujeme za vzpomínku
M. Poskočilová

Životní příběh Vladimíra Poskočila začíná 
na Slovensku v Kysuckém Novém 

Městě, kde se do rodiny Bedřicha Poskočila 
a Elišky rozené Morgensternové narodil jako 
druhý syn. O dva roky později se narodil 
další bratr a předválečné období, tak prožili 
tři bratři Jaroslav, Vladimír a Stanislav spo-
lečně na Slovensku. V roce 1939 utekla 
rodina ze Slovenska do Jemnice, kde se děti 
několik měsíců ukrývaly ve stodole u rodiny 
sedláka Simandla, Eliška se ukrývala u selky 
ve Lhoticích. Před nástupem do transportu 
zachránilo členy rodiny nejen ukrývání, ale 
také to, že se Bedřich Poskočil odmítnul roz-
vést se svou židovskou manželkou.

Po válce se rodina přestěhovala do 
moravské Mo  helnice a Vladimír nastoupil 
na Střední průmyslovou školu chemickou 
v Pardubicích, kde začal poprvé aktivně 
sportovat. Ve studiu pokračoval na chemické 
vysoké škole, ale tu bohužel nedokončil 
a jako svou životní cestu si vybral sport.

Vladimír nastoupil základní vojenskou 
službu v Děčíně a v té době se tam seznámil 
se svou ženou Aničkou. V roce 1958 se ože-
nil, manželé spolu odjeli do Jablonce na 

Nisou, kde se v roce 1964 narodil syn Vladi-
mír a o rok a půl později Robert. Pracovní 
příležitost a bydlení posílá rodinu s malými 
dětmi zpět do Děčína a Vladimír nastupuje 
do tehdejšího Koh -i-nooru jako technolog. 
O pár let později nastupuje do nejvýznam-
nějšího strojírenského podniku v Děčíně 
Desty, kde pracoval jako náměstek ředitele 
až do sametové revoluce.

Od roku 1994 pak začíná Vladimírův boj 
proti proudu času o záchranu děčínské syna-
gogy. Myslím, že nemusím popisovat těžké 
začátky a stav synagogy v devadesátých 
letech. Všichni ji pamatujeme jako budovu, 
na které zub času vykreslil jen šedé oprýs-
kané zdi, vytlačil praskliny do střechy 
a odnesl vše, co se dalo odnést. Z tohoto 
období se zachovala spousta fotografií, na 
většině z nich má Vladimír gumové ruka-
vice, v rukou koště a před sebou kýbl 
s vodou, hromady klestí a nepořádku, je 
obklopen spoustou přátel, kteří mu pomáhají 
a věří v záchranu židovské památky ve 
městě. Během více než dvaceti let se poda-
řilo nejen vrátit původní vzhled nádherné 
synagoze, ale vrátit sem i život. Za to mu 
patří velké díky.

K hodu oštěpem se dostal náhodou, jako 
náhradník na lehkoatletických závodech, 
které ke svému překvapení vyhrál hodem 
46 m. Tak mu v 16 letech začala sportovní 
kariéra, která trvala 55 let. Československou 
republiku reprezentoval v letech 1953 až 
1963 na mezinárodních soutěžích, svého 
nejlepšího výkonu dosáhl hodem 75,25 m. Po 
celou svoji sportovní kariéru nebyl členem 
žádného střediska vrcholového sportu 
a svých výsledků dosahoval amatérským 
způsobem. I po ukončení aktivní sportovní 
činnosti zůstal věrný své sportovní disciplíně 
a i po roce 1989 dosáhl vynikajících výsledků 
na seniorských Mistrovstvích světa a Evropy. 
Celkem třikrát se stal mistrem světa: v roce 
1995 v americkém Bufallu, v roce 1997 
v Jihoafrické republice a v roce 1999 v Ang-
lii. V roce 2011 převzal cenu Statutárního 
města Děčín za vynikající celoživotní práci 
a přínos v oblasti kultury a sportu.

Jeho motem bylo: Ať to slunce v syna-
goze svítí pro všechny. A to se mu podařilo 
naplňovat doslovně.

Jeho první otázka při vstupu do synagogy 
byla: Jsi sportovec?

Jeho vítací věta zněla: Buďte u nás vítáni 
jako doma.

Výrazem ocenění jeho přátel bylo: Ty jsi 
mimořádně významná a kvalitní osobnost.

A v synagoze vždy bylo podle jeho slov 
vše kvalitní a každý, kdo vešel, byl přesně 
tou mimořádně kvalitní osobností… A také 
se tak po chvilce cítil. Díky jeho památce.

◗ redakce
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Ve dnech 27. – 30. července se v Bonnu 
konala výroční konference německé Unie 
progresivních Židů (Union progressiver 
Juden, UpJ), zastřešující organizace židov-
ských liberálních komunit a organizací 
v Německu. Unie je členem Světové unie 
pro progresivní Judaismus (WUPJ) a náleží 
k ní 26 obcí a tři organizace, které mají 
dohromady přibližně 5200 členů. Česká 
republika zde byla zastoupena kantor-
ským studentem Ivanem Kohoutem 
a rabínským studentem Davidem Maxou, 
kteří se aktivně zúčastnili vedení sobot-
ního šachritu. Přinášíme vám drašu, kte-
rou na konferenci pronesl nově zvolený 
předseda UpJ, rabín prof. Dr. Walter 
Homolka. Rabín Homolka je profesorem 
moderní židovské filozofie a výkonným 
ředitelem School of Jewish Theology na 
Universität Potsdam, spoluzakladatelem 
a rektorem Abraham Geiger College na 
Universität Potsdam a vedoucím nadace 
Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerk pro 
podporu nadaných židovských studentů.

Dnes začínáme, my Židé, číst knihu 
Devarim1. Silněji než jakákoliv jiná 

biblická kniha pojednává Devarim základy 
židovství: náboženské přesvědčení, že Bůh 
uzavřel na Sinaji svazek s Izraelem a že Tóra 
obsahuje podmínky tohoto svazku, znázor-
ňuje podstatu této knihy. Kniha Devarim 
obsahuje také nejdůležitější modlitbu židov-
ství: Šema Jisrael (5M 6,4-9). Když komuni-
ta v synagoze říká Šema, je obsah Devarim 
přiveden k životu v přítomnosti, protože 
prostřednictvím něj komunita pokaždé 
vyslovuje a obnovuje svou přísahu věrnosti 
Bohu, přísahu, kterou Izrael poprvé vykonal 
na moabských rovinách.

Vyprávění začíná v momentu, když Izra-
elité, kteří rozbili svůj tábor na moabských 
rovinách, stojí připraveni vstoupit do Zaslí-
bené země. Příchod do ní bude dlouho 
vytouženým vyvrcholením dějin, které 
začaly jejím zaslíbením praotcům v knize 
Berešit2, a jehož naplnění ale bylo odloženo 
kvůli otroctví v Egyptě a putování na poušti. 
Nyní, v předvečer své smrti a v předvečer 
příchodu izraelského lidu do Zaslíbené 
země, na kterém se sám nebude podílet, pře-
rušuje Mojžíš předivo vyprávění historie. 
Přednáší svůj dlouhý projev na rozloučenou, 
ve které se ohlíží zpět na dějiny lidu, objas-

1 Deuteronomium – pozn. ed.
2 Genesis – pozn. ed.

ňuje jeho zákony a znovu zdůrazňuje, jak je 
důležitá věrnost Bohu. A závěrem zapřísahá 
lid, aby dodržoval svazek s Bohem.

Z vědeckého pohledu je text datován do 
7. století př. o. l., kdy král Josiáš provedl 
rozsáhlé reformy. Josiášova reforma omezila 
obětní bohoslužby na Jeruzalém a vykázala 

veškeré cizí prvky z kultu. Vrcholem reformy 
byla oslava prvního celostátního centralizo-
vaného Pesachu v jeruzalémském Chrámu 
(2. kniha královská 23:21-23). Josiášova 
reforma s knihou Devarim jakožto katalyzá-
torem byla spíše revolucí než jednoduchým 
návratem ke starším formám. Předtím bylo 
plně legitimní přinášet Bohu oběti na všech 
místech v Izraeli, tak jako činili Abrahám 
v Šekemu a Bejt Elu (1M 12:7-8), Jákob 
v Bejt Elu (1M 35:1-7), Samuel v Micpě, 
Ramě, Gilgalu a Betlému (1. kniha Samue-
lova 7:9-17; 9:11-14, 10:8; 16:1-5) a Eliáš na 
hoře Karmel (1. kniha královská 18:20-46).

V rámci zjevení na Sinaji dokonce Bůh 
výslovně řekl: „Na každém místě, kde 
nechám připomínat své jméno…“ (2M 
20:24) Kniha Devarim zpochybnila toto 
starší přikázání tím, že obětování „na kaž-
dém místě“ zakázala a omezila jej pouze na 
jediné místo – Jeruzalém (5M 12,13-14). 
Zde vidíme typický příklad zakrytí absolutní 
změny pomocí fikce kontinuity. To všechno 
proto, že lidé potřebují mít pocit spojení 
s těmi nejstaršími věcmi, i když se v nábo-
ženství i v životě vše neustále mění 
a upravuje.

Přiměřeně tomu kniha Devarim odráží 
přání zachovat kulturní a náboženskou iden-
titu židovství. Její tvůrci byli přesvědčeni, že 
staré konvence bohoslužeb a společenský 
řád se přežily. Pokud měli Izrael a Juda pře-
konat krizi plynoucí z ohrožení Asýrií, bylo 
zapotřebí obnovy a přizpůsobení se novým 
podmínkám. Soubor právních předpisů 
z knihy Devarim (5M 12-26) proto nabízí 
obsáhlý program kulturní obnovy. Zabývá se 
bohoslužbou, kalendářem svátků, důležitými 
případy veřejného života (soudy, králov-
stvím, kněžstvím, proroctvím), otázkami 
trestního, rodinného a civilního práva, stejně 
jako etickými otázkami.

Stejně jako král Josiáš stojíme i my znovu 
a znovu před úkolem nově se orientovat 
a držet své židovství při životě. Na 200 let 
tohoto úsilí se budeme ohlížet v prosinci 
v Hamburku.

Podobně jako Izraelité v 7. století př. o. l. 
jsme i my byli před dvěma stoletími posta-
veni před úkol obnovit své židovství. Na této 
konferenci přezkoumáváme to, čeho bylo 
dosaženo za 200 a za 20 let, sdílíme infor-
mace o aktuálních projektech a plánech, 
pokoušíme se zastavit chybný vývoj a kout 
nové koalice. Naše budoucí plány jsou vel-
kolepé a chceme ukázat, kam nás mohou 
přivést. Přitom si často povzdechneme, že 
my sami nebudeme sklízet plody našeho 
angažmá. Tím spíš je ještě důležitější něco 
dělat pro mladé lidi.

V našem oddílu Tóry koná Mojžíš velmi 
podobně. Vyprávění Tóry o zaslíbení země 
na   šim předkům, zotročení v Egyptě, Exodu 
a putování na poušti končí smrtí Mojžíše. 
Mojžíš nedosáhl plného vlastnictví Zaslí-
bené země, ale mohl ji spatřit zdálky.

Tak jako u Abraháma a u Mojžíše zůstává 
i v nás všech bdělé toužení, které nás popo-
hání a motivuje ne k tomu zůstat stát na poušti, 
ale k tomu podržet si cíl před očima. Volker 
Beck3 měl včera pravdu, když citoval rabína 
Tarfona: „Není na tobě, abys dílo dokončil, 
ale nemůžeš si dovolit od něj odejít.“

Tak jako Abrahám, tak jako, zajisté, 
Mojžíš.

Amen.
◗ rabín prof. Dr. Walter Homolka, úvodní 

komentář a překlad: David Maxa, foto: osobní 

archiv rabína prof. Dr. Waltera Homolky

3 Volker Beck, nar. 12. prosince 1960 ve 
Stuttgartu, německý politik, poslanec Bundestagu. 
Angažuje se v otázkách náboženské svobody 
v Německu. 

Draša rabína prof. Waltera Homolky k výroční 
konferenci německé Unie progresivních Židů v Bonnu
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„S nadcházejícím židovským no -
vým rokem Roš hašana bývá zvy-
kem uskutečnit nějaký dobrý sku-
tek, i kdyby jen malý,“ říká Zuzana 
Veselá, vedoucí sociálního stře-
diska Becalel. Jednou z možností 
je koupě výrobku z dílny Becalel 
nebo její podpora.

Komu je dílna určena? 
Zaměstnáváme nyní asi 15 lidí. Projekt 

podporují Evropské strukturální a investiční 
fondy, operační program Praha – pól růstu 
ČR a samozřejmě pražská židovská obec. 
Naši zaměstnanci jsou lidé s různým 
znevýhodněním.

Co všechno se považuje v tomto 
případě za znevýhodnění, kdo se 
může přihlásit jako potenciální 
zaměstnance?

To spektrum je hodně široké. Někdo má 
zdravotní hendikep, někdo třeba přišel už 
před časem o práci a je v předdůchodovém 
věku a těžko hledá uplatnění. Zaměstnáváme 
také matky samoživitelky nebo třeba nově 
příchozí azylanty. Pro všechny tyto lidi je 
těžké uplatnění na současném pracovním 
trhu. Pokud byl někdo dlouho doma třeba 
kvůli nemoci nebo s malými dětmi, je pro 
něj obtížné naskočit do běžného pracovního 
rytmu. Stíhat tempo, stres, někdy vypjaté 
vztahy na pracovišti. V Becalelu dostane čas 
a prostor se znovu rozkoukat a zvyknout si. 
Někteří zaměstnanci zůstávají a někdo po 
roce odejde a najde si už běžnou práci.

Musí být členy Židovské obce 
v Praze?

Prioritně je sociální středisko určeno čle-
nům komunity nebo jejich blízkým, ale jsme 
otevřeni všem a vždycky záleží na dohodě. 
S každým zájemcem mám schůzku a přesně 
se domluvíme, co kdo potřebuje, očekává 
a co můžeme nabídnout.

Co dílna vyrábí?
Dílny jsou v současnosti už dvě. Jedna je 

vitrážová a zde vznikají vitráže, šperky, ale 
i drobná keramika, ozdoby ze skla i kovu. 
Vyrábíme také keramiku, maluje se na por-
celán. Většina předmětů má židovskou 

tématiku. Takže se vyrábějí chanukové 
svícny, drobné vitráže do oken s náměty 
z Tóry, sederové talíře a podobně. Nová je 
dílna kartonážní a knihařská, která se zamě-
řuje na práci s papírem. Vyrábí se krabičky, 
diáře, obaly. Ale umí zde i renovovat hřbety 
knih nebo opravovat staré mapy. Navrhu-
jeme a tiskneme přání k židovským svát-
kům, ale můžeme zajistit i návrhy a výrobu 
podle jakéhokoliv zadání. Na svatbu nebo 
narozeniny. Součástí projektu je také kavárna 
Na balkoně v prostorách židovské obce. Ta 
vznikla jako podporované zaměstnávání 
a zároveň komunitní projekt, aby se měli 
lidé kde potkávat.

Cílem dílen je především poskyt-
nout znevýhodněným osobám 
jakýsi azyl, nebo mají i profesio-
nální potažmo komerční ambici?

Původně se jednalo hlavně o chráněné 
zaměstnávání, ale stále víc se profesionali-
zujeme. To se týká mistrů v dílnách, zruč-
nosti zaměstnanců i rychlosti zpracování 
zakázek. Rozšiřujeme stále i místa, kde se 
výrobky prodávají. Na obci, na e -shopu, 

v showroomu v Jáchymově ulici, ve stáncích 
na Židovském Městě a různých akcích. Pře-
devším knihařská a kartonážní dílna by měla 
přijímat co nejvíc zakázek zvenčí. Renovo-
vat knihy, vyrábět třeba pro firemní večírky 
speciální krabičky, krabice na víno 
a podobně. Nechceme být také zcela závislí 
na grantech a další podpoře. Je to také větší 
motivace pro zaměstnance, pracují vlastně 
v běžné firmě a práce má jasné výsledky.

Podporované zaměstnávání je v České 
republice stále dost neobvyklé. Přitom je 
lepší lidem poskytnout menší úvazek, využít 
možnosti grantů EU a naučit zaměstnance 
nové věci a umožnit jim vůbec do nějaké 
práce chodit. Jinak by byli jen na podpoře 
a brali sociální dávky a různé přídavky, 
seděli doma, a to nikoho k ničemu nemoti-
vuje a ve výsledku na tom prodělává stát 
i celá společnost. Vlastně se tímhle projek-
tem řadíme mezi progresivní evropské 
organizace.

 ◗ Ptala se Kateřina Mikulcová 

Více o středisku Becalel najdete na 
http://www.becalel.cz/ nebo na https://
www.facebook.com/dilna.becalel.

Dobré skutky
nejen na Roš hašana

Dílna Becalel funguje už bezmála pět let jako jeden z projektů Podporovaného zaměstná-
vání Sociálního oddělení Židovské obce v Praze.
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Druhý srpen byl vyhlášen Dnem připo-
mínky vyhlazení Romů a Sintů. Tzv. 

cikánský rodinný tábor v Auschwitz-
-Birkenau byl zlikvidován v noci z 2. na 
3. srpna 1944. Zavražděno bylo téměř tři 
tisíce lidí včetně malých dětí. Tábor existo-
val 17 měsíců (od února 1943 do srpna 1944) 
a vězněno zde bylo na 23 tisíc žen, mužů 
a dětí. Přibližně dvacet tisíc jich bylo v tábo-
ře zavražděno. Přes 4500 Romů a Sintů sem 
bylo deportováno ze zemí Protektorátu Čech 
a Moravy. Vyvražděna tak byla většina čes-
kých a moravských romských rodin a rodů. 
Česká společnost o této události stále mnoho 
neví, možná ani vědět nechce. Otázkou je, 
kolik vědí o romském holocaustu (romsky 
porajmos) dnešní čeští Romové, z nichž 
většina přišla ze Slovenska až po druhé svě-
tové válce.

Romové přicházejí
Obdobně jako se po staletí s diskriminací 

potýkali v Evropě židé, vznikaly od středo-
věku zákony omezující život Romů. Mnohdy 
měli zakázán vstup do měst či vesnic, 
nesměli vlastnit půdu, vstupovat do řemesl-
nických cechů. Protižidovská opatření byla 
„odůvodněna“ nábožensky, opatření proti-
romská měla sociální kontext. Kočovníci 
byli cizorodým prvkem už v raném středo-
věku. První Romové dorazili do Evropy 
pravděpodobně zhruba kolem roku 1000 
z Íránu a Blízkého východu (z čehož vznikla 
legenda o jejich egyptském původu), kam se 
vydali z Indie. Pravděpodobně byli jedni 
z původních obyvatel Indie a nově přícho-

zími kmeny Arijců byli zatlačeni do posta-
vení nejnižší kasty. Už v době Sasnovské říše 
v Persii (zhruba 4. století o. l.) zde působili 
potulní romští muzikanti, pěvci a baviči, ale 
též mágové a věštci. Ve 14. a 15. století často 
předváděli cvičené medvědy a vystoupení 
měla mnohdy magický či šamanský kontext 
(šátek, který měl medvěd na krku, byl léčivý 
a podobně). Sami se též často vydávali za 
poutníky z Egypta, aby tak snáze čelili nař-
čení z čarodějnictví a jiným perzekucím. 
Jako podané je nechtěla šlechta v Asii ani 
Evropě. Příliš jim nepomáhaly ani církve. 
Vznikl bludný kruh vyloučení a putování.

V roce 1322 je první zmínka o „potul-
ných Cikánech“ na Slovensku ve Spišské 
Nové Vsi. Na území Čech došly první rom-
ské rodiny zhruba o sto let později. Zhruba 
od 17. století mohli kováři a hudebníci při 
notné dávce štěstí, přímluv a sympatií získat 
i trvalý pobyt. Leopold I. však Cikány v roce 
1697 prohlásil za psance, a mohli tak být 
libovolně zabíjeni. Marie Terezie v roce 
1758 nařídila, aby se všichni Cikáni usadili 
a poskytovali své služby majitelům panství. 
Z roku 1773 pochází zákon o smíšených 
sňatcích. „Cikánka, která se chtěla provdat 
za gadžu, musela prokázat, že vede spořáda-
nou domácnost a je zběhlá v zásadách kato-

lického učení, pokud pak chtěl cikán uzavřít 
sňatek s místní ženou, musel dokázat, že je 
schopen ji i její děti uživit.“ Pokusy o asimi-
laci dále pokračovaly až do první republiky.

První kárné tábory
Zákon o potulných Cikánech schválil 

československý parlament v roce 1927. Na 
některá území měli zakázaný vstup a museli 
se prokazovat speciální legitimací s otisky 
prstů. Situace usazených Romů byla lepší, 
ale sociální vyčlenění platilo stále. Na 
základě zákona z roku 1927 pak českoslo-
venské úřady vracely zpět Romy prchající 
před nacismem z Německa a Rakouska.

Romští muži starší osmnácti let, kteří 
neprokázali „řádný způsob obživy“, mohli 
být posláni do kárného pracovního tábora. 
Od roku 1939 platil v protektorátu zákaz 
kočování a vznikly kárné tábory v Letech 
u Písku a v Hodoníně u Kunštátu. Kdokoliv, 
kdo byl označen za asociálního, mohl být 
zadržen v tzv. preventivní vazbě a následně 
poslán do koncentračního tábora. Toto opat-
ření se netýkalo jen Romů, ale propojovalo 
v sobě částečně také rasovou eugeniku. 
V Rakousku a Německu do této kategorie 
snadno spadly například děti prostitutek 
(a samozřejmě jejich matky), děti rodičů 

Židovská obec v Praze 
vyvěsila romskou vlajku
Židovská obec v Praze se přidala k dalším organizacím, které si vyvěšením romské vlajky připomněly 
likvidaci tzv. cikánského rodinného tábora v Osvětimi.

10
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Romové v koncentračním táboře Osvětim.

Romští hudebníci v Osvětimi.
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závislých na alkoholu nebo lidi s lehčím 
mentálním postižením

Nečiští Árijci
Romové byli do Norimberských zákonů 

zahrnuti později. Hitler se o Romy nijak 
nezajímal a pravděpodobně by je nechal 
zcela bez povšimnutí. Rozhodnutí o vyvraž-
dění Romů bylo pravděpodobně učiněno 
Himmlerem a „vědecké“ posvěcení museli 
dodat vědci z Ústavu pro rasovou hygienu. 
Romové vlastně nebyli oněmi indickými 
árijci, ale jen vzdálenými míšenci a spole-
čensky nebezpečnou rasou.

Romové byli deportováni do koncentrač-
ních táborů od roku 1942. Internováni byli 
také v lodžském ghettu a jednotky SS Ein-
satzgruppen na východě měly příkaz zachá-
zet s nimi jako se Židy. Stejně tak chybí 
jakákoliv evidence o vyvražďování Romů na 
Balkáně. První romský transport do Osvě-
timi odjel z Německa v zimě 1943. Tzv. 
cikánský rodinný tábor byl zřízen Himmero-
vým výnosem 16. prosince 1942.

Cikánský rodinný tábor 
a vzpoura

Tábor měl rozměry 150 × 170 m. Na 
tomto prostoru bylo postaveno 32 dřevěných 
baráků bez jakékoliv izolace. Baráky byly 
projektovány pro 300–400 osob, ale v prů-
běhu existence tábora se v nich tísnilo 1000–
1200 osob.

Po koupeli obdrželi vězňové černý troj-
úhelník, který označoval tzv. asociály a který 
museli nosit přišitý na oděvu, protože na 
rozdíl od ostatních vězňů si směli ponechat 
civilní ošacení. Dále jim bylo na levé před-
loktí vytetováno číslo, které začínalo velkým 
písmenem Z (něm. Zigeuner – cikán). Velkou 
část tvořili Romové z Německa a Rakouska, 
kteří se mnohdy považovali za plnohodnotné 
říšské občany, mnohdy to byli veteráni 
z první světové války, někdy i stoupenci 
nacistické politiky. Docházelo tedy i ke spo-
rům a bizarním situacím uvnitř tábora. Rom-
ská dvojčata byla v centru zájmu dr. Menge-
leho, který na dětských a dospělých vězních 
prováděl pseudovědecké pokusy.

Tábor měl být zlikvidován už v květnu 
1944. Díky upozornění se však 16. 5. 1944 
všichni obyvatelé tábora vzbouřili, odmítli 
vyjít z baráků, muži se ozbrojili noži, tyčemi 
a vedení tábora od likvidace odstoupilo. 
Měsíc na to bylo na 1700 vězňů i vězeňkyň 
převezeno do Buchewaldu, Flossenburgu 
a Ravensrucku. Díky těmto lidem se docho-
valo svědectví o dění v táboře a tato skupina 
tvoří většinu přeživších.

2. srpna 1944 byl tábor zlikvidován. 
Bojeschopných mužů zde zbylo málo, ženy, 
děti a staří lidé byli nahnáni do plynových 
komor. Přesto ještě v plynových komorách 
křičeli, snažili se dostat ven a dle vzpomínek 
dozorců byla „likvidace Cikánů o mnoho 
těžší než Židů“.

Romové v protektorátu
Osmého března 1943 odjel romský trans-

port z Brna, následně z Prahy a Olomouce. 
V prvních transportech odjeli Romové žijící 
na svobodě a v dalších Romové z „cikán-
ských táborů“, které už ale existovaly před 
nástupem nacismu jako výše zmiňované 
kárné tábory. Byly sem umisťovány celé 
rodiny a úmrtnost zejména malých dětí byla 
velmi vysoká.

Přece jen však zákony na území protek-
torátu rozlišovaly mezi Židy a Romy. 
Romové se mohli i z koncentračního tábora 
vyplatit. Vyreklamovat z transportu je mohl 
například starosta obce, zaměstnavatel nebo 
jiná důvěryhodná osoba. Reklamace musela 
být samozřejmě doplněna finančním obno-
sem. V několika zejména moravských 
obcích lidé své romské sousedy vykoupili. 
Naopak jinde se obyvatelé nadšeně seběhli 
a rozebrali majetek romských spoluobčanů 
ještě dřív, než transport odjel. Na majetek 
Romů se na rozdíl od židovského nevztaho-
vali žádné arizace, oficiální nacistická evi-
dence a podobně. Byl tedy volně přístupný 
Čechům.

Přes 5500 českých a moravských Romů 
v Osvětimi zemřelo. V tzv. cikánském 
rodinném táboře zůstávaly rodiny pohro-
madě podobně jako v českém židovském 
rodinném táboře. O vnitřním fungování 
cikánského tábora víme velmi málo. Vzpo-
mínky hrstky pamětníků nebyly skoro 
vůbec zaznamenány. O romském holo-
caustu se začalo mluvit mnohem později 
než o židovském a dodnes je to velmi okra-
jové téma. Přeživší nedostali žádné finanční 
kompenzace. Romové nemají vlastní stát, 
netvoří jednolitou skupinu, potýkají se stále 
s mnoha aktuálními problémy, a to vše 
komplikuje jak výzkum, tak případný boj 
za odškodnění nebo vůbec zviditelnění 
tématu.

Možná přes milion obětí
V Osvětimi bylo internováno 23 000 

Romů a Sinthů z Evropy. 20 000 zde zahy-
nulo. Největší skupinu tvořili Romové 
z Německa a Rakouska, protektorátu, 
z Francie, Holandska a Belgie. Celkový 
počet romských obětí za druhé světové války 
se odhaduje od 220 000 až po 1 500 000. 
Dění na východní frontě a Balkánu není 
v tomto ohledu zmapováno skoro vůbec. Do 
Československa se po osvobození vrátilo 
583 bývalých vězňů. 

Vláda České republiky se v srpnu 2017 
konečně dohodla s vlastníky vepřína v Letech 
u Písku, v místě bývalého lágru, na jeho 
odkoupení.

◗ Kateřina Mikulcová

➤

Romské děti v lágru Hodonín.
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Jonathan Wootliff je rodilý Brit, 
narozený v Londýně. Původní 
profesí novinář, poté odborník 
na komunikaci s veřejností. 
Později se stal vedoucím 
odboru komunikace Greenpe-
ace International. Založil 
i vlastní konzultační kancelář. 
Poskytoval služby velkým spo-
lečnostem, které jsou kritizo-
vány neziskovými organizacemi 
pro životní prostředí či lidská 
práva. Pomáhal jím nalézt 
pochopení i řešení v morálních, 
etických, environmentálních 
i sociálních oblastech, jako je 
dětská práce, dopady změn kli-
matu. I nyní pomáhá firmám 
dodržovat pravidla udržitel-
ného rozvoje a dělat správné 
věci, aby vyhověly požadavkům 
aktivistů a staly se odpověd-
nými firmami. Věnuje se rozvo-
jovému světu, problémům kraji-
notvorby, zemědělství, 
využívání lesů, dobývání 
nerostů, využívání surovin, aniž 
by se celé oblasti zdevastovaly.
Bydlí v Praze, kde se cítí jako 
doma… Z Prahy vyráží do světa 
za pracovními úkoly a sem se 
i vrací. Je aktivním členem pro-
gresivních židovských komunit 
v Praze a také členem Židovské 
obce v Liberci. Je štědrým 
sponzorem společenských, 
náboženských i studijních akti-
vit komunit a jejich členů. Polo-
žili jsme Jonathanovi pár otá-
zek, protože nás zajímá pohled 
člověka, který sice žije v Praze, 
ale dívá se na naši každodenní 
realitu pohledem člověka 
odjinud.

Odkud pocházíš, jaké jsou tvoje 
židovské kořeny?

Narodil jsem se v Londýně a byl jsem 
vychováván v židovské rodině. Žili jsme 
v židovské čtvrti na severu Londýna. Do 
tohoto nového předměstí mí rodiče přišli, 
protože tu byla postavena nová synagoga. 

Moji rodiče patřili ke druhé generaci Židů 
procházejících ze střední a východní Evropy, 
kteří na konci devadesátých let 19. století 
zakládali nové židovské obce.

Naše synagoga se řadila mezi ortodoxní, 
ale spíš bych řekl, že byla tradiční, kon-
venční. Kousek vedle stála reformní syna-
goga, ale jediný rozdíl spočíval v tom, že 
ortodoxní Židé parkovali svá auta ve vzdále-
nějších ulicích a zbytek došli pěšky, zatímco 
ti reformní nechávali svá auta na přilehlém 
parkovišti. Naše obec měla zhruba dva tisíce 
členů, ale většina z nich na bohoslužby 
nechodila. Přicházeli obvykle jen na Vysoké 
svátky. Obec ale organizovala i spousty dal-
ších aktivit, jako byla výuka hebrejštiny 
nebo skautský oddíl.

Proč jsi přišel právě do Prahy?
Po většinu svého života jsem, vzhledem 

ke své práci, žil v zahraničí. Nejdříve v New 

Yorku, pak jsem se vrátil do Londýna, pak 
jsem odjel do Nizozemí a do Dillí v Indii. 
Rok jsem žil v Izraeli, pak jsem se přestěho-
val do Belgie. Když však moje žena skončila 
svou práci u Evropské komise, rozhodli jsme 
se přestěhovat. Zvolili jsme si Prahu, protože 
odsud je všude blízko. A je to pro život moc 
hezké místo.

Jsi znám jako velký podporovatel 
progresivních židovských komunit. 
Jaká je tvoje zkušenost ze 
zahraničí?

Brusel nebyl nic moc, ale židovský život 
tam byl vynikající. Několik rodin expatů, čili 
lidí pocházejících z jiných zemí, založilo 
vlastní progresivní komunitu. Bylo nás 
zhruba dvě stě a patřili k nám Američané, 
Britové i další Evropané. Ovšem poprvé 
jsem tam zažil něco, co v Londýně nebo 
New Yorku nebylo – státní podpora nábo-

Židovská obec 
není golfový klub

➤
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ženství. Pokud jste dosáhli určitého počtu 
členů, pak jste obdrželi příspěvek od státu. 
Zjistil jsem však, že to zcela změnilo psy-
chologii nábožens   kého života. Bylo obtížné 
vybrat od lidí další peníze. Na to jsem před-
tím nebyl zvyklý. V New Yorku jsme platili 
za čtyřčlennou rodinu tři tisíce dolarů za rok. 
To ale zahrnovalo všechny možné služby. 
Stále je mnohem snadnější přesvědčit Ame-
ričany nebo Brity, aby na činnost obce při-
spěli. Tady však tato kultura není. Češi také 
spíš zaplatí za golfový klub nebo fitko, ale 
nikoli však za svojí obec. Od státu ale přitom 
obdržíte jen naprosté minimum, na rozvoj 
dalšího komunitního života to ale nestačí. 
Pokud chceme mít náročnější židovské akti-
vity, musíme prostě přispívat navíc.

Jak ale k takovému přístupu 
dospět, jak lidi přesvědčit?

Máme mnoho příležitostí, kdy o peníze 
své členy žádat. Například Jom Kipur. Pama-
tuji se ze svého dětství, že o těchto svátcích 
v naší synagoze ležely na každém místě 
kartičky se stužkou a jménem každého člena 
s otázkou, kolik peněz chce darovat. A byla 
možnost 10, 20, 50, 100, 1000 a 10 000 liber. 
A u příslušné sumy jste pak provlékli stužku, 
protože se nesmělo psát. A pak rabín pronesl 
procítěný proslov, jak svět potřebuje naši 
pomoc a že polovina peněz půjde na charitu 
a druhá polovina na naši komunitu. Každý 
pak byl dojat a něco věnoval. A my jako děti 
jsme pak kartičky těch, co nepřišli, označili 
stužkami na 10 000 liber. Takže ponaučení 
navíc spočívalo v tom, že pokud nepřijdete 
na bohoslužbu, přijde vás to draho.

Cedaka je ovšem pro židovství ústředním 
bodem. V Česku ale musíme ještě udělat 
hodně pro to, aby si to lidé uvědomili. 
V zahraničí také mnozí dělají práci dobro-
volně a zdarma – například šámes, drobné 
práce a podobně. Ale tady za to musí dostat 
zaplaceno, jinak by to nedělali. To, myslím, 
musíme změnit. Neznamená to ovšem, že 
bychom lidem brali plat, pokud třeba vyu-
čují. Ale měla by tu být nějaká rovnováha. 
Za peníze od svých členů ale obec musí pak 
poskytovat nějakou protihodnotu. Peníze 
jdou přeci na naši vlastní činnost, tedy jsou 
to naše invest   ice do vlastní komunity. Ale 
lidé na to tady psychologick   y nejsou zvyklí, 
takže bude obtížné toho dosáhnout.

Proč myslíš, že je to tak obtížné?
Myslím, že se jedná hlavně o demogra-

fickou příčinu. Třeba ve Velké Británii nebo 
jinde, ve více rozvinutých obcích, většinu 
komunity tvoří celé židovské rodiny. Tady je 
to aktivitou třeba jen jednoho člena rodiny, 
třeba maminky s dětmi nebo tatínka s dětmi. 
I tady ale můžeme vidět řešení. Měli bychom 

vítat i ty členy rodin, kteří nejsou Židé, a pak 
bychom mohli začlenit celé rodiny, takže 
z vyšších příspěvků by mělo prospěch více 
lidí. Židovská obec není golfový klub, kam 
dochází jen jeden z rodiny, do židovské 
komunity mohou, a měli by, chodit všichni. 
A nemusí přicházet pouze kvůli nábožen-
ským aktivitám, ale i sociálním, kulturním 
a dalším. Měli bychom dokázat, aby se 
všichni cítili komfortně a příjemně.

V čem tedy spočívá hlavní rozdíl 
v přístupu členů židovské komunity 
ve Velké Británii a u nás?

Víme z minulosti, že před druhou světo-
vou válkou Židé v Čechách věnovali na 
dobročinnost spousty peněz. Synagogy 
dodnes nesou jména dárců, celé ulice byly 
pojmenovány po židovských rodinách. Praha 
byla filantropickým centrem bohatých 
židovských rodin. Není náhodou, že i Židov-
ský kongres se po druhé světové válce konal 
tady. Holocaust nejdříve zdecimoval počty 
Židů v Česku a v padesátých letech minu-
lého století to ostatní. Nyní už židovská 
společnost není vůbec náboženská, je to 
společenství intelektuálních ateistů. Navíc 
mnozí Židé po celá léta svůj původ tajili, jiní 
o svém původu ani nevěděli. Židé jsou tu ve 
vnímání své identity zmatení.

Nemají ale problém s vnímáním své 
identity Židé i jinde?

Když se na to podíváte blíže, opravdu to 
není zase až tak rozdílné. Když jsem byl dítě, 
nerad jsem se v nežidovském prostředí zmi-
ňoval o tom, že jsem Žid. Teď s tím problém 
nemám. Ale moje dcera, která je už Britkou 
čtvrté generace a zapojila se do spousty neži-
dovských aktivit, se tam stále   cítí cizí. 
Všichni Židé, ať se narodili a žijí kdekoli, se 
cítí jako cizinci. Nevím, jak si s tím poradit. 
Myslím, že nežidé tomu nerozumí. Žid totiž 
může být typickým Čechem nebo typickým 
Britem, ale jak může být obojím? Z toho 
plyne vůči Židům určitá podezřívavost. Ale 
my můžeme být dobří Američané, Britové, 
Němci nebo Francouzi a naše další židovská 
identita není v rozporu s naší státní přísluš-
ností. Ale uvedu i jiný příklad. Můj syn žije 
v Izraeli a lidé říkají: vrátil se zpátky. My 
sice pocházíme z Izraele, ale vlastně nepo-
cházíme z Izraele. Ještě si musíme ujasnit 
pocit, kam patříme.

Myslíš, že u nás přežijí všechny ty 
malé židovské komunity?

V České republice žije několik tisíc Židů, 
ti se přitom sdružují do mnoha malých obcí. 
V Praze jsou čtyři progresivní komunity. 
Masorti, dále Bejt Praha a pak máme dva 
členy Evropské unie progresivního judai-

smu – ŽLU a Bejt Simcha. Ty poslední dvě 
jsou nejzajímavější a v mnohém se překrý-
vají. A pak tu je hodně těch Židů, kteří stojí 
mimo. Naším úkolem je přivést ty, kdo 
dosud neví, co židovský život znamená. 
Musíme jim ho představit. Praha je pro Židy 
moc zajímavá, je jim nakloněná. Lidé tu 
o Židech smýšlejí příznivě. Opravdu. A to je 
velmi neobvyklé. Češi nevědí, co vlastně 
mají. Praha je město Židů, i když jich tu moc 
nežije. Chtěl bych obnovit a obohatit činnost 
židovské komunity. Myslím, že je to velmi 
důležité. Máme velkou odpovědnost ke své 
minulosti, ve které máme základ, ale musíme 
pohlížet do budoucnosti. Nyní k tomu opět 
máme svobodu a prostředky.

Nedávno jsi významně finančně 
podpořil účast některých delegátů 
na konferenci WUPJ v Jeruzalémě. 
Proč?

Podpořil jsem a podporoval jsem finančně 
účast členů pražských progresivních komu-
nit na několika těchto konferencích, protože 
si myslím, že je důležité, aby tito lidé 
poznali, že jsou součástí něčeho většího a že 
jsme v podstatě všichni stejní, ať už pochá-
zíme z Jižní Ameriky, Ruska nebo střední 
Evropy. Sejdeme se a zažijeme něco opravdu 
zvláštního. Všichni, z nejrůznějších koutů 
světa vidí, kolik toho mají společného 
a mohou se navzájem inspirovat. Letos 
v Jeruzalémě jsme měli velmi početné 
zastoupení. Vždy jsem chtěl, aby naše, česká 
delegace byla velká. I předloni jsme v Lon-
dýně měli největší delegaci z jediné země.

Ti lidé, které jsi podpořil, se tam 
dostali díky tobě? Hradil jsi jim 
cestovní výdaje?

Pokud si to někdo nemůže dovolit nebo 
nemůže najít jiný způsob úhrady, pak hle-
dám nejrůznější další zdroje – v rámci 
EUJP, charity nebo nadací. Obvykle ke 
každému dolaru přidám druhý a zdvojnáso-
bím tak příslušnou částku. Snad si lidé 
časem uvědomí, že by si mohli hradit 
všechny výlohy sami. Poskytovat peníze 
znamená, že chceme, aby to mělo nějaký 
obecný přínos. Ale je třeba počítat s tím, že 
vždy, když dáváme peníze, polovina z nich 
přijde nazmar. Ale my nevíme, která polo-
vina to je. Možná peníze někdy přijdou 
nesprávným lidem nebo nevhodným organi-
zacím, ale nechci být namyšlený, abych 
věděl odpovědi na všechny otázky. Nicméně 
myslím si, že když můžu dávat, tak dávat 
mám. Další dilematem je, že obdarovaní 
vědí, kdo jim přispívá. A ne vždy obdržíte 
kladný ohlas. Někdy se domnívají, že je tím 
chci ovládat a manipulovat s nimi. Ale 
pokud dáváte peníze, měli byste tak činit ➤
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s otevřenou myslí. Nedáváte peníze, abyste 
někoho ovládali, ale abyste mu pomohli. 
Dávat peníze je ovšem vždy těžké a složité. 
Domnívám se, že každý by měl dávat deset 
procent ze svého příjmu na charitu. Byl 
jsem tak vychován. A také bychom o tom 
měli více mluvit.

Nenarazil jsi jako cizinec v Čechách 
někdy na projevy závisti?

Je pravdou, že tu ve společnosti je něco 
divného, co nemám rád a čemu moc nerozu-
mím. Vybral jsem si Prahu, abych se tu usa-
dil, ale tu závist zde nemám rád. Je to, mys-
lím, typicky české. U nás máme výraz, že se 
chceme vyrovnat Jonesům. Jones je v Anglii 
velmi běžné jméno. Pokud má soused bazén, 
chtějí ho taky. Ale v českém prostředí pokud 
má soused dvě kozy a on jen jednu, chce, 
aby mu jedna chcípla. Proč ale nechce Čech 
tři kozy, nechápu. I když závist není hezká, 
neodrazuje mne to. Pokud dáváte peníze 
anonymně, pak mnohdy nedokážete dosáh-
nout všeho, čeho tím chcete dosáhnout. Ale 
já chci, aby lidé věděli, že peníze dávám. Ne 
proto, že jsem Bill Gates, ale protože chci jít 
příkladem. To nemá nic společného s tím, že 
jsem cizinec. A ani nejsem bohatý. Jen 
dávám mnohem větší podíl ze svého příjmu 
než ostatní. Chci, aby to lidé věděli, protože 
takto by měli dávat i oni.

Nejsou třeba právě Vysoké svátky, 
které se blíží, příležitostí, kdy je 
dobré o tom mluvit? Kdy říci, že 
bychom měli něco věnovat, protože 
nemůžeme přežít jen z vnější pod-
pory? Že si můžeme dovolit jen 
takový program komunity, na který 
se složíme?

Dávání peněz – cedaka – je pro Židy 
naprosto ústřední. Být Židem znamená 
dávat. A dávat na věci našeho společného 
zájmu. Je to investice do naší budoucnosti. 
Jde o náš vlastní prospěch. Cedaka je důle-
žitá, není to jen dávání, je to také pocit, že 
jste součástí něčeho většího, širšího. Je to 
moc důležité, ale přitom o tom nemluvíme 
dost. Děláme například společné večeře pod 
organizací Or Tamid, které jsou ze 75 % 
dotované. Lidé si zvykli chodit na večeři 
v hotelu téměř zdarma. Téměř všichni jsou 
však schopni zaplatit mnohem více. Pokud 
ale nebudete večeři dotovat, nepřijdou. 
Pokud ano, přijdou všichni. Lámu si hlavu 
tím, jak to změnit…

Co by tedy mělo vlastně být 
pro Židy opravdu důležité?

Říká se tomu jidiškait. Židovské znalosti 
jsou jen částí židovství. Naprosto zásadní je 
židovské cítění. Je relativně snadné nabýt 

znalostí, ale je velmi těžké získat emoce, 
pocit sounáležitosti. Ten přichází ze zkuše-
nosti a z prožitků. A proto je tak skvělé také 
navštěvovat konference. Lidé tam ten pocit 
mohou zažít. Mohou tam získat tu emocio-
nální část. Můžete to vidět u mladých lidí, 
obzvláště u studentů, kteří jedou do Izraele 
a potkají další Židy z různých zemí a pak si 
tu sounáležitost přivezou zpět nebo tam 
dokonce zůstanou.

Při letošní konferenci proběhlo bat 
micva několika žen před Západní 
zdí. Nedlouho poté izraelský kabi-
net zrušil svůj slib vytvořit egali-
tární část u nově odkrytého „Robin-
sonova oblouku“. Jak vnímáš tuto 
skutečnost?

To není od izraelské vlády vůbec překva-
pivé, prostě nadále porušuje své sliby. Ale 
bylo pro mne skvělé vidět ženy před Západní 
zdí – progresivní judaismus je velmi 
vstřícný. Paradoxně je uznávaný všude, 
kromě Izraele. Pokud jsi progresivním 
Židem k   dekoli na světě, jsi přijímán jako 
Žid. Pokud jsi progresivním Židem v Izraeli, 
nejsi považován za Žida. To ale nemá nic 
společného se sionismem, jen s politikou 
současné koalice. Myslím, že předseda Neta-
njahu nemá v této věci žádný názor, ale 
pokud sedí ve vládě alespoň jeden ortodoxní 
ministr, drží celou zemi jako rukojmí. Je to 
velmi nešťastné a my proti tomu musíme 
protestovat. Když s protestem oslovíte izra-
elského velvyslance, ten s vámi bude samo-
zřejmě souhlasit.

Proč je tedy progresivní judaismus 
důležitý?

Protože je to způsob, jak obnovit a rozvi-
nout judaismus v této zemi. Nejde to jinak. 
Nelze to učinit pomocí ortodoxie, neboť ani 
Židé zde nejsou ortodoxní. Mnozí ani nejsou 
halachickými Židy. Progresivní judaismus 
poskytuje cestu do současného židovství 
pomocí tolerance a vstřícnosti, pomocí pří-
stupnosti. A tak i manželé a manželky, 
i pokud se nechtějí stát Židy, u nás budou 
vítáni. U ortodoxních tento pocit mít nebu-
dou. Sám pocházím ze středu ortodoxních 
Židů a nemám s ortodoxií problém, ale mám 
problém s politikou ortodoxie, která naři-
zuje, co musíte dělat, a když to dělat nebu-
deme, nejsme Židé. Židé však zaujímají 
široké spektrum od striktně ortodoxních až 
po naprosto sekulární. Ale pak ti ortodoxní, 
ať už ortodoxie znamená cokoli, začali vše 
ovládat. Přitom je to nesmysl. Máme tu 
například v Praze placeného vrchního praž-
ského rabína – ale čeho je vlastně vrchním 
rabínem, nevím. Určitě ne těch Židů, které 
znám. S ortodoxními můžeme mít dobrý 

vztah, pokud nám nebudou diktovat a pokud 
se s námi podělí o společné dědictví.

My se snažíme přijmout každého, jsme 
inkluzivní – vstřícní. Ortodoxní, stejně jako 
v Izraeli, jsou exkluzivní – elitářští. Myslím 
si, že v Izraeli nenastane žádný průlom bez 
konfrontace. Ale je to i způsob, jak Židé 
fungují. Mají své střety. Takže dříve nebo 
později nastane průlom, protože Izrael je 
demograficky stále více progresivní. Dříve 
tam byla jen velmi malá menšina ortodox-
ních, zbývající část zůstala sekulární. Nyní 
poté, co přišli Židé ruští, francouzští nebo 
třeba jihoameričtí, se vše změnilo. Patří mezi 
neortodoxní praktikující Židy, kteří tam 
dříve nebyli. Takže nyní už nemáme jen dvě 
skupiny, ale širokou škálu těch, co jsou jako 
my. A ti nakonec zvítězí.

Jsi zástupcem českých členů ve 
Výkonném výboru EUPJ, evropské 
sekce WUPJ? Protestujete?

Světová unie reprezentuje téměř tři mili-
ony Židů. Náš názor by měl něco znamenat. 
Změní se to ale až v dlouhodobé perspek-
tivě. A to kvůli populistickým hrátkám hlou-
pých politiků. A je špatné, že v Izraeli je 
méně náboženské svobody než kdekoli 
jinde. Proto je naší zodpovědností pozved-
nout svůj hlas. Pomůže i Světová unie pro-
gresivních judaismu, jehož důležitým čle-
nem je Izraelské reformní hnutí (IRM). 
Musíme si uvědomit, že být Židem kdekoli 
na světě, znamená podporovat Izrael. Podpo-
rovat jej zaníceně a vášnivě – například tím, 
že proti jeho praktikám protestujeme. Jsme 
proizraelští, ale zakázat ženám modlit se 
před Západní zdí je protiizraelské. ➤
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Zajímá se EUPJ i o dění u nás?
Ano a důvodem je už skutečnost, že 

téměř všichni mají v tomto regionu své 
kořeny. Lidé by měli být hrdí, že jsou čes-
kými Židy. Příští rok se tu bude konat velká 
mezinárodní konference. Bude to vzrušující 
a symbolická událost. Může to být největší 
setkání evropských progresivních Židů od 
roku 1948. Můžeme tak vyslat i silné posel-
ství státu Izrael o skutečnosti, že reprezentu-
jeme většinu.

Bude se zahraničním Židům Praha 
líbit?

Kdysi jsem mluvil s kontroverzním nizo-
zemským rabínem Lilienthalem, jehož 
výroky mne nutí stále k zamyšlení. Když 
jsem mu řekl, že budu žít tady, řekl: „Á, 
Praha! To centrum židovské nekrofilie!“ 
Divil jsem se, proč říká tak hroznou věc. Pak 
jsem pochopil. Se svými přáteli, kteří tu byli 
poprvé, jsem navštívil Židovské muzeum, 
synagogy a další židovské památky, jako 
jsou hřbitovy, Terezín a podobně. Pak jsem 
je vzal na bohoslužbu do sklepních prostor 
Bejt Simcha. Oni z toho byli dost zaraženi. 
Když tu máme tolik krásných synagog, proč 
používáme sklep ve stejné ulici?

Maiselova synagoga zůstává prázdná, 
a když jsme poprvé začali mluvit o nábožen-
ském využívání Pinkasovy synagogy, první 
poznámka zněla: „Vždyť je to muzeum!“

A pokud slyším některé turistické prů-
vodce mluvit o tom, co Židé kdysi dělávali, 
chce se mi vykřiknout: „Vždyť to dělají 
stále, jen ne tady!“ Mluví se o nás jako 
o vyhlazené rase. Nedává to smysl. V New 
Yorku nebo v Londýně turisté synagogy 
nenavštěvují, protože Židé v nich žijí.

Ale co s tím, jak dál? 
Proti takovému umrtvení židovských 

aktivit musíme bojovat. Znovu vytvořit pes-
trý židovský život v každém směru. A hlavně 
děti ho potřebují vidět. Před několika lety 
jsem byl na chanuce a nějaký starší muž si 
stěžoval, že děti dělají hluk. Ale proč si stě-
žoval? Vždyť chanuka je pro děti. Když děti 
rabína ruší, je to dobré znamení. Měli 
bychom děti povzbuzovat, aby do komunity 
přicházely od nejútlejšího věku. Protože 
když budou začínat od malička, nasají atmo-
sféru a přirozeně získají jidiškajt. Musíme 
ještě vykonat spoustu práce, jinak tu po nás 
zbyde jen krásné muzeum. Naší misí je 
zavřít muzea a synagogy vrátit je potřebám 
Židů. Každý z nás proto musí dát něco 
navíc – svůj čas i peníze. Nechceme se přece 
stát ztraceným kmenem.

Děkuji za rozhovor.
◗ Ptal se Michal Spevák

Nová 
šéfredaktorka – 
Kateřina 
Mikulcová
Co ještě děláš a čím 
se zabýváš mimo 
redakci Maskilu?

Kromě Maskilu se věnuji (asi v tomto 
pořadí) výchově dvouleté dcery, produkčně-
-propagační práci v Institutu intermédií 
ČVUT, občasné režii všemožných krátkých 
filmečků a videí, přípravě vlastního doku-
mentárního seriálu z Nové Guiney pro Čes-
kou televizi a všemu ostatnímu, co život 
přináší…
Jsi novou šéfredaktorkou, tedy oso-
bou nejpovolanější… Můžeš čtená-
řům prozradit, zda Maskil čeká 
nějaká změna? Případně na co 
nového se mohou těšit?

Maskil je sice časopis Bejt Simcha, ale 
dalece překračuje hranice této reformní 
komunity. Znají a čtou ho i lidé, kteří mají 
třeba i blíž k ortodoxii, nebo je naopak juda-
ismus z náboženského hlediska nezajímá 
vůbec. Čtou ho židé i nežidé, čtenáři různého 
věku i zájmů. A to se mi zdá skvělé a ráda 
bych tu pestrost podpořila.

Chtěla bych rozšířit spektrum zahranič-
ních dopisovatelů, abychom měli větší pře-
hled o dění mimo český rybníček. Pravidelná 
by měla být také anketa na aktuální téma, ve 
které budou odpovídat osobnosti židovského 
života, a to třeba i mimo okruh reformní 
komunity. Chtěla bych představovat čtená-
řům témata z více úhlů pohledu a nechat 
zaznít i protichůdné názory, aniž bychom 
někoho naštvali.
Jaký (izraelský) film jsi viděla 
naposled?

Ach, to je ostuda. Mám sice vystudova-
nou FAMU, ale poslední dva roky jsem díky 
dítěti film dost zanedbávala. Teď jsem na 
internetu viděla film Oklamaný od Sofie 
Coppoly. Její filmy mám ráda. Safra, musím 
začít zase chodit do kina.
Vzpomeneš si na první text, který 
jsi kdy v životě napsala?

To byl asi nějaký článek do školního 
časopisu na gymplu. Škoda, že se mi žádné 
číslo nedochovalo. Často to byla různá taju-
plná témata, legendy. To mě bavilo.
V tomto čísle uvádíme anketu, 
která se týká zřízení „rovnostář-
ského“ modlitebního sektoru 
u Západní zdi. Co si o celé záleži-
tosti myslíš ty?

Myslím, že celá kauza hlavně ukazuje 
silnou pozici charedi stran, voličů, poslanců 
i lobbistických skupin. Soud sice rozhodl, že 
ženy (Women of the wall) jsou v právu 
a měla by být i možnost společného mod-
lení, ale pak to politická moc zablokuje, 

odsune na neurčito. Na jednu stranu je 
skvělé, že díky ortodoxní části izraelské 
veřejnosti se mnoho tradic a vědomostí 
uchovává, oživuje, ovšem někdy to pak 
nabírá na můj vkus hodně extrémní styl. 
Fundamentalismus a fanatismus je vždycky 
hrozný, ať se týká jakékoliv víry. Nevidím 
důvod, proč by místo dosavadních dvou 
sekcí, větší mužské a menší ženské, nemohlo 
být i třetí smíšené a každý by si mohl vybrat, 
kde a s kým se chce modlit.

◗ Ptala se Ráchel Polohová

Nová 
redaktorka – 
Ráchel Polohová
Čím se zabýváš 
kromě redaktorování 
Maskilu (studium, 
hobby, práce…)?

Jsem stále studentkou… Studuju judais-
tiku a religionistiku a jsem v posledním roč-
níku magisterského studia. Vedle toho se 
věnuji hudbě. Sama hraju na klarinet, ale 
i učím. Vystudovala jsem konzervatoř a kla-
sickou hudbu, ale dnes se věnuji převážně 
židovské hudbě a především klezmeru.
Odkud pocházíš?

Z jedné malé vesnice pod horami…
Jaký by měl být Maskil a proč ses 
stala novou redaktorkou?

Vezmu to od konce: Proč jsem se stala 
novou redaktorkou, to je asi spíš otázka na 
výběrovou komisi…

Maskil je svým způsobem jedinečné peri-
odikum. Je to časopis židovské reformní 
komunity Bejt Simcha. Jako takový by měl 
informovat o její činnosti a přinášet zprávy 
ze života komunity. Nicméně jeho potenciál 
je jistě větší. Jakožto liberální či reformní 
periodikum by měl přispívat ke vzdělávání 
v oblasti judaismu a židovské kultury 
v mnoha směrech a pro nejširší okruh čte-
nářů. Jistě by v tomto ohledu neměl opomíjet 
obzvlášť svět reformního judaismu, který 
pro mnoho lidí není příliš známý a je třeba 
jen těžko uchopitelný.

A nakonec si myslím, že díky svým libe-
rálním kořenům a otevřenosti je Maskil 
výbornou platformou pro nejrůznější diskuse 
a dialog mezi různými směry v rámci judai-
smu. Byla bych ráda, kdyby se nám v redakci 
povedlo všechny tyto předpoklady naplnit.
Kniha, kterou jsi naposledy četla?

Nedávno jsem dočetla knihu Amose Oze 
Jidáš. Krásně se čte, Amos Oz je jednoduše 
výborný spisovatel. Zároveň jsem si ale uvě-
domila, jak může být čtení a porozumění 
takové knize kulturně podmíněné – Jidáš je 
rozhodně psaný pro izraelské čtenáře… 
Přesto (nebo možná právě proto) bych ji 
doporučila každému k přečtení.

◗ Ptala se Kateřina Mikulcová

➤ Představuje se vám nová redakce časopisu Maskil
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Představte si, že jste si koupili jedny 
z nejdražších vstupenek na koncert, 

který by měl být perlou celé hudební sezóny. 
Jdete do koncertního sálu, posadíte se a už 
netrpělivě očekáváte první tóny. Přichází 
dirigent, zaujímá místo u svého pultu, ale nic 
se neděje. Všichni hudebníci tam několik 
minut jen podivně čekají, smyčce se nedo-
tknou strun a náustky trumpet se nepřiblíží 
k ústům hudebníků. Následně koncert končí. 
Neozval se ani jeden tón. Co uděláte?

Jedním z nejvýznamnějších skladatelů 
20. století byl John Cage. Napsal více než 
250 skladeb, ale jenom jedna z nich ho pro-
slavila jako žádná jiná. Jmenuje se „4’33“ 
a někdy se jí říká Čtyři a půl minuty ticha. 
Skladba totiž trvá 4 minuty a 33 sekund, 
během kterých nezazní ani jeden tón. Asi ani 
není nutné zdůrazňovat, že premiéra způso-
bila obrovský skandál. Skladatel sám reakci 
obecenstva popisuje následovně: „Lidé si 
mezi sebou začali šeptat, někteří začali 
odcházet. Nesmáli se. Když si uvědomili, že 
se nic nestane, byli iritováni.“

Ještě zajímavější než skladba sama nebo 
její první uvedení je to, jak se ke skladateli 
dostal nápad k jejímu zkomponování. Jed-
noho dne totiž navštívil tichou komoru na 
Harvardské univerzitě. Tato komora je pro-
storem, který je zkonstruován takovým způ-
sobem, aby jeho stěny, strop a podlaha 
absorbovaly všechny zvuky vzniklé v pro-
storu samotném a aby je neodrážely jako 
ozvěnu. Prostor je také zvukově izolován 
vůči vnějšímu prostředí. Skladatel se tam 
nechal zavřít a očekával, že neuslyší vůbec 
nic. Později ale napsal: „Slyšel jsem dva 
zvuky, jeden vysoký a jeden nízký. Když jsem 
to popsal odpovědnému technikovi, vysvětlil 
mi, že ten vysoký byl způsoben prací mého 
nervového systému a nízký byl způsoben 
mým krevním oběhem.“

Součástí musafové bohoslužby na Roš 
ha -šana a Jom kipur je pijut U’netane tokef, 
který byl podle legendy složen rabínem 
Amnonem z Mohuče, který žil v 11. století.1 

Mohučský arcibiskup se jednoho dne roz-
hodnul, že jej přesvědčí ke konverzi ke 
křesťanské víře. Rabín Amnon požádal arci-

1 Legenda o vzniku U’netane tokef pochází od 
rabína Izáka z Vídně, který žil ve 13. století a který 
ji popsal ve svém halachickém průvodci Or zarua. 
Podle moderního výzkumu je však pijut U’netane 
tokef podstatně starší a je mnohými datován až do 1. 
poloviny 1. tisíciletí.

biskupa o tři dny na rozmyšlenou, ale pak 
okamžitě litoval toho, že tímto krokem 
naznačil, že by mohl uvažovat o opuštění 
židovství. Poté, co strávil tři dny na modlit-
bách, odmítl přijít do arcibiskupova paláce, 
jak původně slíbil. Když do něj byl přiveden 
násilím, požádal o to, aby mu za jeho hřích 
byl vyříznut jazyk. Namísto toho ale arcibis-
kup přikázal, aby byly rabínovi amputovány 
ruce a nohy, končetina za končetinou, jako 

trest za porušení slibu a odmítnutí konverto-
vat. Po každé amputaci mu znovu a znovu 
byla dávána šance své rozhodnutí změnit, 
ale rabín pokaždé odmítnul. Nakonec byl 
poslán domů na rytířském štítě, i se svými 
odseknutými končetinami. Toto se podle 
příběhu stalo krátce před Roš ha -šana. Právě 
v tento den si rabín přál být přinesen do 
synagogy, kde s posledním dechem vyřkl 
původní text U’netane tokef.

Text U’netane tokef vypočítává různé 
pohromy, které nám v příštím roce hrozí, 
a dává nám najevo, že není v naších rukou, 
jestli budeme žít, nebo zemřeme, jestli 
budeme zdraví, nebo nemocní, jestli budeme 
chudí, nebo bohatí a jestli budeme šťastní, 
nebo nešťastní. Pijut však také mluví o kol 
dmama daka, což do češtiny překládáme jako 
„hlas jemného ticha“. Tato zvláštní formu-
lace se poprvé objevuje v příběhu proroka 
Eliáše v První knize královské. Příběh zasti-
huje proroka Eliáše po dlouhém putování, na 
jehož konci se ocitá na hoře Chorevu, kde se 
na něj promluví Hospodinův hlas: „Vyjdi, 
postav se na té hoře před Hospodinovu 
tvář,“ a hle, Hospodin prochází, mocný 
a silný vichr, bořící hory a skály před Hospo-
dinovou tváří, ale v tom vichru Hospodin 
není. A po vichru zemětřesení, ale ani v země-
třesení není Hospodin. A po zemětřesení 
oheň, ani v tom ohni Hospodin není, a po tom 
ohni hlas jemného ticha. (První kniha králov-

ská 19:11-12) Text mluví jasně. Bůh není 
v mocném větru, ani v hrozivém zemětřesení 
a ani není ve spalujícím ohni. Bůh je příto-
men v kol dmama daka, „hlase jemného 
ticha“. Vítr, zemětřesení a oheň upoutávají 
Eliášovu pozornost, ale Boží hlas je slyšet 
teprve poté, co se zaposlouchává do ticha.

U‘netane tokef nám říká: „Velký šofar se 
rozezní a jemný hlas ticha bude slyšet.“ 
Zvuk šofaru symbolizuje jak slova U’netane 
tokef, která vypočítávají pohromy, které nás 
mohou potkat, tak i vítr, zemětřesení a požár, 
se kterými se setkává prorok Eliáš, tak 
neštěstí, které přemohlo autora U’netane 
tokef rabína Amnona z Mohuče. Upozorňuje 
nás na to, že po velkém hluku nastává ticho, 
do kterého se vyplatí zaposlouchat.

Pro moderního člověka je v tempu sou-
časné civilizace stále těžší vydržet pobyt 
v tichu. Mnohé aspekty naší kultury, včetně 
televizního vysílání a počítačových her ve 
virtuální realitě, podporují unikání od sebe 
samého a způsobují, že uctíváme hluk 
a váháme, jestli se podívat do svého nitra. 
Obávajíce se toho, že najdeme bolest, strach 
nebo prázdnotu, straníme se ticha.

V jednom z rozhovorů se skladatel John 
Cage podivoval nad tím, že lidé smysl jeho 
skladby nepochopili: „Neexistuje nic jako 
ticho. To, co si mysleli, že je ticho, protože 
nevěděli jak poslouchat, bylo plné náhod-
ných zvuků. Během první věty byl slyšet 
poryv větru zvenku. Během druhé začaly na 
střechu padat kapky deště a během třetí lidé 
sami produkovali všechny možné druhy zají-
mavých zvuků, když mluvili nebo odcházeli 
pryč.“ (John Cage o premiéře skladby 4’33.) 
Pro člověka je těžké čelit tichu, protože 
mluví pravdu. Pouze v tichu je možné ji 
uslyšet. Pouze v tichu je možné uslyšet hlas 
ostatních. Pouze v tichu je možné usly-
šet hlas Boží.

Právě proto potřebujeme uslyšet zvuk 
šofaru, který nás upozorňuje na to, že po 
něm přijde ticho, skrze nějž můžeme dosáh-
nout tešuvy. Toto slovo bývá často překlá-
dáno jako „pokání“, ale doslova znamená 
„návrat“. Tešuva je návrat k sobě samému, 
znovuzískáním sebe sama a vlastního života. 
Proto bych nám všem chtěl popřát, ať máme 
v novém židovském roce 5778 dostatek času 
a příležitostí, abychom měli čas na krátké 
chvíle ticha a abychom v nich našli cestu 
zpět k sobě samým.

◗ David Maxa

Kol dmama daka:
zamyšlení nad Vysokými svátky

S. Weinleis: Jom Kipur (dobová pohlednice).
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Romani Gili znamená v překladu romské 
písně. Tento festival se letos již po desá-

té konal v Hospodě U Žida na olomouckém 
Novém Světě, kde lze nečekaně narazit na 
malé kouzelné domečky, které již hodně 
pamatují a jejichž majitelé je vylepšují 
a o ně pečují. Předchozí ročníky festivalu 
stejně jako oslavy Mezinárodního dne Romů 
se většinou konaly v areálu letního kina 
v centru Olomouce. Letos se paní Jiřinka 
Somsiová ze Společenství Romů na Moravě 
(SRNM) nedohodla s novým majitelem are-
álu, a tak se všichni přesunuli k Židovi 
a určitě nelitovali času stráveného v příjem-
ném prostředí s příjemnou obsluhou a zají-
mavým programem.

S paní Somsiovou, energickou hlavní 
organizátorkou těchto setkání hlavně Romů, 
jsem se poprvé potkala na loňské oslavě 
Mezinárodního dne Romů. Věděla jsem, že 
se oslava koná, a tak jsem přijela ze Šum-
perka do Olomouce a pídila se po tom, kde 
a kdy. Jenže nevěděli to ani strážníci, ani 
v Informačním centru, což je škoda, protože 
veřejnosti by se romské tance a písně jistě 
líbily, ale plně chápu, že akce proběhla napůl 
v utajení.

Procházela jsem centrum Olomouce 
a přemýšlela a najednou jsem potkala kamsi 
spěchající romskou mladou rodinu s malými 
dětmi. Vydala jsem se za nimi a brzy mě 
dovedli tam, kam jsem se chtěla dostat. Ve 

dvě hodiny se rozezněla hudba a zpěv a pes-
tře oblečení tanečníci, ale hlavně tanečnice 
doslova zaplavili pódium. Všichni se začali 
pohupovat a kroutit do rytmu, včetně mimi-
nek. Tehdy se objevil v areálu kameraman 
České televize, ale také zástupci Olomouc-
kého kraje, města Olomouce a Palackého 
univerzity, kteréžto instituce Společenství 
Romů na Moravě podporují.

V sobotu 29. července vystoupily na fes-
tivalu Romani Gili zpěváci Gipsy Bacht, 
Gipsy Rytmus, Mix SRNM, Babylon, Náklo, 
Hodonín, Vyškov, Šternberk a taneční sku-
piny Láče Jilorka Charita Přerov, Karika 
a Jagori MMOL Olomouc, Terhore SRNM 
Olomouc. Pestré kostýmy, tanec a celkovou 
atmosféru dokazuje fotografie z festivalu.

◗ Text a foto: Lenka Hoffmanová

Když se koná pietní akt uctění památky 
obětí šoa, bývá často zvykem předčítat 

jména zemřelých. Jména těch, kteří nejen že 
nemají hrob, ale většinou ani nevíme přesně, 
kdy a jak zemřeli. Tímto způsobem si je 
můžeme připomenout a uvědomit si, že 
nejde jen o čísla, ale že za každým jménem, 
které zde necháváme zaznít, je konkrétní 
osud jednoho člověka a celý jeho život.

V neděli 10. září 2017 bude podobným 
způsobem uctěna památka zemřelých členů 
uhříněvské židovské obce, kteří byli odve-
zeni transportem Bg 12 v den svátku Roš 
ha -šana 12. září 1942 do Terezína. Toto 
datum znamenalo zároveň úplný konec 
uhříněvské židovské obce, neboť po druhé 
světové válce se vrátilo už jen pět jejích 
členů.

Vzpomínkovou akci připravil úřad měst-
ské části Praha 22 ve spolupráci s Občan-
ským spolkem Uhříněves, 162. základní 

organizací Českého svazu bojovníků za svo-
bodu, farním sborem Českobratrské církve 
evangelické a římskokatolickou farností.

Již tradičně přijedou památku zemřelých 
uctít také zástupci Finchley Reform Synago-
gue z Londýna. Tato komunita je spojena 
s historií uhříněvských židů skrze svitek 
Tóry z uhříněvské synagogy, který má zapůj-
čen do užívání od Memorial Scrolls Trust. 

I tímto způsobem tak aspoň symbolicky 
přežívá zmizelá židovská obec z Uhříněvsi.

Program vzpomínkové akce 
v neděli 10. září 2017 
v Uhříněvsi: 

14.30 h –  společné setkání a přivítání zahra-
ničních hostů v Husově modli-
tebně na Husově náměstí. Vystou-
pení učitelů a žáků ZUŠ Lyra (na 
programu jsou převážně tradiční 
židovské melodie a písně).

16.00 h –  pietní akt v obřadní síni (Husovo 
náměstí 380) se čtením jmen. 
Doprovázet bude pěvecký sbor 
Hlahol z Tábora.

Židovský hřbitov a budova synagogy 
na třídě Přátelství č. 79 budou v neděli 
10. září otevřeny od 9 do 19 hodin.

◗ redakce

Romani Gili v Olomouci U Žida

75. výročí transportu Bg 12

Synagoga v Uhříněvsi. Foto: Jitka Oltová.
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Většina návštěvníků dnes vstupní halou 
jen rychle projde, aby si mohla prohléd-

nout hlavní sál secesní synagogy, který září 
barvami. Brzy to ale bude stejné i ve vstupní 
hale. 

„Postupně musíme odkrýt asi čtyři vrstvy 
barvy, než se dostaneme na ty původní. 

Typická je krásná modrá,“ říká restaurátorka 
Anna Svobodová, která na opravách vstup-
ních prostor děčínské synagogy pracuje.

Ta spolu se svou spolupracovníci udělala 
již loni několik sond, aby odhalila barevnost 
podkladů. Židovská obec sice má plány ze 
stavby synagogy, plány na její výzdobu se 
ale nedochovaly. K dispozici je pouze něko-
lik fotografií. Vzhledem k době svého 
vzniku samozřejmě černobílých.

„Z toho jsme mohli částečně vycházet. 
Ale jednotlivé detaily jsme museli hledat 
vrstvu po vrstvě. Oproti bílému nátěru to 
bude veliký rozdíl. Na rozdíl od hlavního 
sálu bude ale tento prostor horizontálně čle-
něný,“ pokračuje Svobodová.

Některé části stačí pouze oživit, ale vel-
kou část barev je potřeba zrekonstruovat, 
protože v průběhu časů byly nenávratně 
poškozené.

Po dokončení restaurátorských prací tak 
bude vstupní hala vyzdobena podobně jako 
hlavní sál synagogy. Bude se v ní tedy mísit 

temně modrá a odstíny červené místy pře-
cházející do cihlové.

Oproti hlavnímu sálu ale nemá vstup 
vyzdobený strop. „Na obnově barevné 
výzdoby spolupracujeme s památkáři, se 
kterými jsme řešili, zda tam nemohl být 
původně jiný dekor. Nakonec jsme se domlu-

vili na podobě, která ve vstupní hale nyní 
vzniká,“ říká Miroslava Poskočilová ze 
Židovské obce Děčín.

Původně připravenou vizualizaci bylo 
nutné během odkrývání jednotlivých vrstev 

poupravit tak, jak vystupovala skutečná 
a historická barevnost.

Opravy vyjdou přibližně na čtvrt milionu 
korun a obci se podařilo získat na jejich 
financování dotaci.

Na dokončení restaurátorských prací má 
Anna Svobodová již jen několik týdnů. Na 
samém začátku září se totiž v synagoze 
uskuteční koncert Jaroslava Svěceného, kte-
rým židovská obec oslaví 110 let od výstavby 
synagogy, která jako zázrakem přežila dru-
hou světovou válku.

O výstavbě synagogy uvažovala židov-
ská obec v tehdejších Podmoklech již na 
konci devadesátých let 19. století. Další roky 
byly potřeba pro shromáždění peněz 
a sehnání vhodného pozemku. Nakonec 
padla volba na zahradní pozemek s malou 
tělocvičnou v Žižkově ulici, kde v roce 1907 
za 100 tisíc rakouských korun synagoga 
nakonec vyrostla.

Během druhé světové války byl v syna-
goze sklad vojenského materiálu nebo 
modelárna. Jako skladové prostory sloužila 
i po válce, když se do ní v šedesátých letech 
nastěhoval archiv.

Židovská obec byla v Děčíně obnovena 
na začátku devadesátých let a synagogu zís-
kala zpět až v roce 1996. Jen o rok později 
začala její rozsáhlá rekonstrukce, jejímž 
hlavním iniciátorem byl tehdejší předseda 
obce Vladimír Poskočil.

◗ zdroj: Děčínský deník

Poslední část děčínské synagogy přístupná návštěvníkům se opět brzy rozzáří barvami. Restaurátorky 
ve vstupní hale odstraňují přemalby původní výzdoby. Židovská obec si dokončením rekonstrukce 
dává dárek k 110. výročí postavení děčínské synagogy.

Děčínská synagoga
bude více zářit barvami
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Vidět Izrael je název výstavy, která je až 
do 15. října letošního roku k vidě ní 

v Galerii Slunečná na stejnojmenné šumav-
ské bio -farmě. Záměrem kurátora projektu 
Harryho Farkaše je ukázat Izrael v jiném 
světle, než jako ho lidé vnímají z médií, 
a přiblížit českému publiku česko -izraelské 
souvislosti, z nichž je patrné, že tyto dva 
národy k sobě mají blíž, něž bychom si 
mohli myslet.

Ukázku přátelství nalezneme téměř 
v každém izraelském městě, kde se nachází 
Masarykova ulice či náměstí. Názvy připo-
mínají návštěvu TGM v tehdejší Mandátní 
Palestině v roce 1927. Před dvěma lety se 
podařilo na tuto tradici navázat a v Jeruza-
lémě a v Haifě bylo pojmenováno náměstí 
po Václavu Havlovi a v kampusu telavivské 
univerzity byla umístěna Havlova lavička od 
Bořka Šípka. I Slunečná se teď těší symbo-
lem dobrých vztahů, a sice plastikou Přátel-
ství od izraelského sochaře Jojo – Yosefa 
Ohayona.

Izrael je zemí kontrastů. To se organizáto-
rům výstavy podařilo vystihnout společnou 
instalací fotografií od Pavla Štěpánka a Pav-
líny Schultz. Štěpánek ve své svých černobí-
lých fotografiích přibližuje tajemný svět 
ortodoxní náboženské ješivy v Jeruzalémě, 
zatímco Schultz představuje pestrobarevné 
obyvatele liberálního Tel Avivu, kteří pose-

dávají v různých obdobích a situacích na 
pouličních lavičkách.

Kuriozity a absurdity ulice v Izraeli 
dokonale ztvárňuje izraelský fotograf Alex 

Levac a jeho český protějšek Karel Cudlín. 
Oba autoři patří k předním street fotogra-
fům, kteří jako lovci vyčkávají na vhodnou 
chvíli, aby zachytili situaci, které kolem-

jdoucí často ani nevěnují pozornost. Oba 
ukazují Izrael i na nelehkých místech, jako je 
Hebron, s laskavým humorem a s jistou 
mírou naděje, že koexistence různých skupin 
je možná.

Izrael je přistěhovaleckou zemí, nejsou to 
ale jen Židé, kteří se sem stěhují. Každo-
ročně do Izraele migrují hejna nejrůznějšího 
ptactva, které hledá v teplých krajích úniku 
před krutou zimou. Tento fenomén láká 
i nadšené pozorovatele. Ti neváhají vstát 
před rozbřeskem, aby mohli v údolí Hula na 
severu Izraele pozorovat tisíce probouzejí-
cích se jeřábů při východu slunce. Během 
dne se budou předhánět, kdo první uloví 
strdimila či bramborníčka. Jejich lovecká 
vášeň je však mírumilovná – ptactvo loví 
očima či teleobjektivem fotoaparátu. O svoji 
kořist se na Šumavě s laickou veřejností 
podělil Martin Lazarovič, který Izrael navští-
vil v rámci ornitologické výpravy vedené 
Lukášem Viktorou z České ornitologické 
společnosti. Dalším, kdo Izrael (nejednou) 
navštívil, je poslanec a člen Skupiny přátel 
ČR–Izrael, Robin Böhnisch. Ve své sérii 
představuje nevšední pohledy na majestátný 
Jeruzalém, kterému tím skládá poctu. Foto-
grafie kromě zmíněné sochy Přátelství dopl-
ňují umělecké kvilty od Chedvy Meroz 
a obraz Magdaleny Chaji Rachel Rajnišové 
nazvaný Východ z Egypta.

Bio -farma Slunečná, která kromě ubyto-
vání nabízí i kosher mléčné produkty, se 
nachází u Národního parku Šumava. Kromě 
galerie může návštěvník obdivovat panora-
matické pohledy do okolí či svoji cestu spo-
jit s cyklistikou a poznáváním okolí. V sou-
sedních Volarech je židovský hřbitov 
založený v roce 1945. Je zde pochováno 
devadesát šest židovských žen, obětí 
pochodu smrti z koncentračního tábora 
v Ravensbrücku.

◗ Pavlína SchulzKarel Cudlín.

Pavel Štěpánek.

Vidět 
Izrael



Je nějak vysvětlitelné, že největší 
úmrtnost na rakovinu je u lidí ve 
středním věku?

Je to tím, že mutace, které způsobují 
nádorová onemocnění, jsou častější se stou-
pajícím věkem, ale u starších lidí, ačkoli 
teoreticky by to riziko nádorů mělo být 
z tohoto důvodu nejvyšší, to tak není, pro-

tože tam začínají převažovat jiné příčiny 
chorob, hlavně cévní. Tento člověk potom 
může umřít třeba na infarkt a nádor není pro 
jeho zdraví významným onemocněním, pro 
jeho zdraví je důležitý ten infarkt. Ta těžší 
choroba má větší význam.

Vy jste říkal, že ideální snídaně je 
brokolice a káva, ale na tom asi 
nelze žít celý život, existuje tedy 
nějaké doporučení ohledně jídla, co 
se dá reálně jíst a je to dobrá pre-
vence rakoviny?

Úplně nejnižší riziko mají lidé, kteří se 
nazývají peskovegetariáni. To jsou vegetari-
áni, kteří jedí ryby. Ti mají ještě nižší riziko 
nádorů než lidé, kteří jsou čistí vegetariáni 
nebo vegani. A to, čemu by se člověk měl ve 
stravě vyhýbat, jsou prokazatelně masné 
výrobky – klobásky, uzeniny, šunka a tak 
dále.

Dá se tedy rakovina nějak zařadit 
mezi civilizační choroby?

V podstatě ano, protože na nádorech se 
výrazně podílí prostředí, čili jednak stravo-
vání, jednak znečištěnost ovzduší, takže je to 
civilizační choroba, určitě.

A je tedy mezi věcmi způsobujícími 
rakovinu prokazatelně nějaké elek-
tronické záření, třeba když se říká, 
že telefon v kapse zvyšuje pravdě-
podobnost rakoviny prostaty?

Jistě. Na telefonu v kapse se to podle mě 
nikdy nedokázalo, nejsem si ani jistý, jestli 

se to někdy zkoumalo. Zkoumal se ale vztah 
mezi telefonováním a nádory mozku. 
Výsledkem bylo několik studií, některé to 
prokázaly, některé ne. Zajímavé ale je, že 
většina studií, které byly prováděny akade-
micky, to znamená nezávislými výzkum-
níky, tak to spíše prokázaly. A ty studie, které 
byly prováděny zejména za přispění právě 
telefonických firem, tak ty to víceméně 
neprokázaly. Takže je to trochu podezřelé. Já 
si ale myslím, že je to trochu zohledněno 
v tom, že nové telefony prý mají menší 
vyzařování než ty starší. Riziko tam ale 
klidně být může a my se s tím můžeme 
potkat třeba až za dvacet třicet let, protože 
masivní telefonování začalo teprve před 
deseti patnácti lety…

Ve kterém způsobu léčby vidíte nej-
větší potenciál do budoucna? Který 
z těch způsobů by mohl do 
budoucna pomoci v zastavení 
rakoviny?

Momentálně je velký boom imunotera-
pie. Je to velmi atraktivní metoda v tom, že 
chrání na mnoho let dopředu, jako když 
člověk dostane vakcínu, takže nemusí být 
stále na té léčbě. Pro nás by byla dobrá 
taková metoda, která by lidi chránila. Sice ne 
před vznikem, na to asi nikdy nebudou 
peníze, dávat vakcínu všem lidem. Ale byla 
by vhodná na podporu imunitního systému 
pro ty pacienty, kteří mají již třeba odopero-
vaný nádor, tak aby se jim už nikdy nevrátil. 
A toto se možná v nejbližších pěti až deseti 
letech uskuteční.

A co jeleni v Thomayerově nemoc-
nici, mají tam nějaký hlubší 
význam?

To nejsou jeleni, ale mufloni. Dostali se 
tam z Kunratického lesa přes díru v plotu 
a už si nenašli cestu zpátky. Nejsou tam 
záměrně, ale to stádo je tam zřejmě nějakým 
způsobem udržované a je to vlastně taková 
místní atrakce. Sice nechávají bobečky na 
chodnících, a když prší, tak to potom není 
úplná legrace, ale už jsme si na ně zvykli.

◗ Šimon Sládek, foto: Ondřej Polák

Přečtěte si článek na svém 
mobilním zařízení, stačí jen 
nahrát tento QR kód 
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Tomáš Büchler: Mufloni jsou 
atrakce Thomayerovy nemocnice

In medias res 2017: Rozhovor s Tomášem Büchlerem

Tomáš Büchler se narodil v roce 
1974 v Lučenci, promoval na 
Lékařské fakultě Univerzity 
Komenského v Bratislavě v roce 
2000. Po promoci pracoval čtyři 
roky na Interní hematoonkolo-
gické klinice ve Fakultní nemoc-
nici v Brně. Od roku 2004 až do 
poloviny roku 2006 pracoval ve 
Velké Británii na Oxfordské uni-
verzitě a poté jako onkolog 
v nemocnicích University College 
Hospital a St Bartholomew’s Hos-
pital v Londýně. Od konce roku 
2007 pracuje na onkologii Thoma-
yerovy nemocnice a na 1. lékařské 
fakultě Univerzity Karlovy, kde byl 
1. ledna 2013 jmenován docentem. 
Atestoval z klinické onkologie 
(2009) a radiační onkologie (2014). 
Od roku 2012 je přednostou Onko-
logické kliniky 1. LF UK a Thoma-
yerovy nemocnice v Praze. Od 
roku 2015 je vědeckým tajemní-
kem České onkologické společ-
nosti. Věnuje se především léčbě 
nádorů močové a trávicí soustavy. 
Je autorem nebo spoluautorem 
více než 150 odborných článků 
a kapitol. Je ženatý a má dvě děti.
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Elevace citů 

Elevace citů do ozónu 
Do vzácných plynů nad hlavami nás

Lovecký pes na konci honu
A už se křičí vanitas

V čas chmůry chvíle na rozkoše
Z obrazů Bosche poznáš okolí

A do soukolí vybroušených zubů
- náhrada šému - ráno rivotril

Víš, že jsi byl a nevíš, jestli budeš
Ach, pastore, já kašlu!

Krleš! Krleš!
Jdeš! Chátro ze sídlišť -

Hřišť z panelů, kde Spartakova banda
Pod lžící hlídá jazyk plamenný

By byla otročina sranda
A ráno v metru rameny...

Tak dávno davy znaveny a vědí
Že tohle město dědí

Litargii mysli.
Ne všichni vyšli

internát blahorodných děv -
Internet chtěl by vidět krev

Jak zrna od plév oddělují v tanku
Jak třímá říman nad kartágem slánku
Jak dřímá Slánský na konopném lanku

Johanku v Parku chytající bronz.
čistíš si zuby

- vodovodní vír
s fluorem se motá
Namotává vous

král Lear
a dcery poutá

každá chichotá
se z rádiových vln

pln nadějí tak tlumíš aparát
a stejně slyšíš hitparády hrát

Decibel Farad 
kiloWatt

a ještě zbývá pár let života
tak bloudíš městem

jen tak abys byl
a město tebou bloudí,

proudem dutých žil
quo, vadis?

je jen čas a datum
ztlum řeč a šeptej

vanitas
vanitatum

◗ Tim Postovit

Gimpel Beynish der shadkhen, tedy 
Gimpl Bejniš, dohazovač, to je název prv-
ního židovského komiksu v jidiš, který začal 
vycházet v roce 1912 v newyorském deníku 
Di varheyt. Samuel Zagat byl původně 
litevský Žid, který mluvil jidiš jako mateř-
ským jazykem a do Spojených států emigro-
val se svými rodiči jako dítě v roce 1893. 
Louis B. Miller, šéfredaktor deníku Di 
varheyt, ho najal v roce 1912 nejprve jako 
politického karikaturistu. Nicméně Zagatův 
talent se naplno projevil až tehdy, když 
dostal prostor vytvořit si vlastního komikso-
vého hrdinu – a tím byl Gimpl Bejniš.

Co začalo jako experiment, se stalo jed-
nou z nejoblíbenějších rubrik celého deníku. 
Komické příběhy dohazovače Gimpla, kte-
rého potkává jedna katastrofa za druhou, 
byly pevnou součástí stránek Di varheyt až 
do roku 1919, kdy deník zanikl. Samuel 
Zagat pak přešel jako karikaturista do jiného 
jidiš deníku Forverts, kde setrval až do své 
smrti, ale Gimpla už nevzkřísil.

Význam Gimpla Bejniše je v první řadě 
v tom, že je to vůbec první pravidelně vychá-

zející jidiš komiks na světě, a pak také v uni-
kátním zachycení dobové společnosti. Doha-
zovač Gimpl je ve svých příbězích 
konfrontován s americkou realitou, která se 
velmi odlišuje od reality židovských štetlů 
v Evropě, odkud instituce dohazovače po-
chází. V Americe se čím dál tím častěji sňatky 
obejdou bez předchozí domluvy a bez zpro-
středkování, někdy si dokonce – k hrůze 
dohazovačově – dívky své budoucí manžely 
hledají úplně samy. A nebohý Gimpl neustále 
naráží… a čtenář se baví. Není náhodou, že 
na stejné stránce, jako vycházel Gimpl, otis-
kovala Di varheyt i inzeráty na seznámení…

Jidiš komiks do češtiny pod titulem Gimpl 
Bejmiš (protože böhmisch = český) překládá 
redaktor Jew’s News Petr Jan Vinš, a proto 
se můžete již brzy těšit na další ukázky.

◗ Petr Jan Vinš

Přečtěte si článek na svém 
mobilním zařízení, stačí 
jen nahrát tento QR kód

Trampoty jidiš dohazovače
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Muze um Šimona Adlera v Dobré 
Vodě u Hartmanic představuje 
od 8. srpna až do konce roku 
nejnovější díla Rebeky Klou-
dové. Kromě fotografií je zde 
vystaveno i množství autor-
ských mezuz. O mezuzách i ži-
votě (nejen) na severu Čech jsme 
si povídali s autorkou.

Jak ses dostala k tvorbě mezuz?
První mezuzu (nebo pouzdro/domeček 

pro mezuzu) jsem vyřezala pro kamarádku, 
když odjížděla do Izraele. A první chanu-
kový svícen jsem vytvořila na podnět Dani-
ela Zisse. Takže první předměty vznikaly pro 
přátele. Líbí se mi, že to, co vytvářím, se 
v hebrejštině označuje jako „domeček pro 
mezuzu“. Vlastně architektura v malém. Má 
pouzdra na mezuzy odkazují k české archi-
tektuře 20. století.

Po přestěhování z Prahy na sever jsem se 
snažila být aktivní v životě klasické české 
vesnice i malého města. Pořádala jsem zde 
každoročně adventní koncerty staré hudby, 
ale i zábavy, např. s kultovním sklepovským 
MTO Universal Praha. S mým bývalým 
mužem jsme pořádali tematické zahradní 
slavnosti pro sousedy a přátele. Na různých 
kulturních akcích jsem hodně spolupraco-
vala s místními katolíky, ale stále mi zde 
něco podstatného chybělo. Po odchodu ze 
Bzí, kde jsme žili, a po rozchodu s manže-
lem jsem měla potřebu opět pracovat vlast-
níma rukama a s materiálem, a tak začaly 
dost přirozeně vznikat první mezuzy. Pro-
tože žiji několik let na severu Čech, kde se 
zpracovává sklo a vlastně jsme se sklem žili 
i u nás doma (můj muž brousil tavené skle-
něné plastiky např. pro Libenský -Brychtová), 
začala jsem vytvářet formy pro mezuzy 
skleněné. A přirozeně následovaly pokusy 
i s dalšími materiály, například s umělým 
kamenem, což se nyní konečně povedlo.

Teď se nejvíce věnuji mezuzám, ale vzni-
kají i další předměty. Např. jady a chanu-
kové svícny, jen zatím nejsou rozvedené 
v takové šíři jako mezuzy. Ale pracuji na 
nich a snad v budoucnu vzniknou i další 
židovské předměty.

Jak na to reaguje okolí? Přece jen 
není mezuza v Čechách moc 
obvyklý předmět a obecně se zde 

aktivní příklon k jakékoliv víře 
často setkává s rozporuplnými 
reakcemi.

To je různé. Většina lidí kolem mne na to 
reaguje vlastně dost pozitivně. Jsou zvědaví 
a zajímají se, proč takové předměty vytvářím 
a k čemu slouží. Někteří jsou rozpačití 
a někteří si asi ťukají na čelo. Ale mám 
kolem sebe i lidi, kteří mi třeba právě s pře-
vedením mezuz do skla a do umělého kamene 
pomohli. To ale neznamená, že se čas od času 
nesetkám i s negativní reakcí. To přirozeně 
k životu patří, ale je to naštěstí minimální.

Je pro tebe židovské téma 
důležité?

K židovskému tématu jsem se dostala asi 
jako většina mých vrstevníků z pražských 
židovských rodin. My jsme dlouho ani 
pořádně nevěděli, že jsme židé. Ta tematika 
mne však od dětství velmi přitahovala, pře-
četla jsem vše, co bylo v literatuře tehdy 
u nás dostupné. Jenže pak se postupně vyno-
řovaly útržky minulosti, člověk se o to 
neznámé začal zajímat a nakonec jsem byla 
téměř zavalena rodinou historií, kterou jsem 
se snažila nějak zpracovat. Hledala jsem 
v archivech a ještě asi chvíli budu. Člověk si 
především procházel bouřlivou krizí iden-
tity. Klade si otázky. To může a nemusí mít 
vliv na zájem o židovské náboženství. Mne 
to trochu zajímalo, ale jsem v jednáních 
obecně zdrženlivější a velký vliv na mne 
mělo studium uměleckých škol, SUPŠ 
a AVU. Tady se zajímáte o kulturu obecně, 
po  chybujete o všem a zároveň si přejete jít 
„svou“ cestou. Což je vlastně dost velká 
iluze, jak později zjistíte. Dobře jsem si však 
uvědomovala, že moje chápání Judaismu 
vždy bude „analfabetské“, protože jsem 
v něm prostě nevyrostla.

Až s postupem let jsem se přistihla, že ve 
vztazích k lidem, k rodině jednám jinak. 
Některé věci nikdy neuděláte a jiné naopak 
ano a jsou pro vás (z hlediska nežidovského 
okolí) nepochopitelně důležité. Objevíte to 
ve svém jednání. A nechci to vlastně nijak 
hodnotit. Je to vlastně úsměvné. ➤

Fotografie a mezuzy 
v Dobré Vodě

Rebeka Kloudová se 

narodila v roce 1974 

v Praze. Je absolventkou 

pražské AVU (ateliér Jana 

Hendrycha, Karla Nepraše 

a Jitky Svobodové). V sou-

časné době se věnuje kresbě a fotografii. Po 

letech se vrací k designu judaik. Vyrábí mezuzy 

a jiné židovské sakrální předměty ze dřeva, ze 

skla a z betonu. Vyučuje na SUPŠ sklářské 

v Železném Brodě na oboru produktový design. 

Pro prodej mezuz připravuje vlastní e -shop 

www.mezuzot.cz, ale zatím lze mezuzy zakou-

pit na jewish e -shopu nebo v obchodech židov-

ského muzea.
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kultura

Takže ano, tradice i židovské téma mne 
dost baví a zajímá. Mám úctu k náboženství, 
avšak nejsem praktikující. Některé tradice 
dodržuji. Myslím, že jsou pro život důležité. 
V mé tvůrčí práci se to asi přirozeně proje-
vuje. Kromě užitých předmětů se věnuji 
fotografii a kresbě. Fotografie je pro mne 
především relax vznikající na cestách se 
synem. V kresbě mám načatý nový soubor 
vztahující se k rodině, který, doufám, brzy 
vystavím.

Co pro tebe znamenají Hartmanice 
a Šumava a proč je výstava právě 
zde?

S výstavou v Hartmanicích je to náhoda. 
Oslovil mne Dani Ziss. Chystala se slavnost 
k dvacetiletému výročí založení Muzea Dr. 
Šimona Adlera v Dobré Vodě a Dani navrhl, 
aby se tam při té příležitosti vystavila sou-

časná judaika. Jsem ráda, že byla příležitost 
ukázat, že se zde někdo tímto tématem 
zabývá. A mít na vernisáži v Dobré Vodě na 
Šumavě izraelskou ministryni sociálních 
věcí paní Gilu Gamliel s padesáti členy 
Adlerovic rodiny patří trochu do science 
fiction českých možností. Paní Gila Gamliel 
byla velmi přímá, a o to víc mne těší, že se jí 
výstava líbila. Přijeli i další hosté, které jsem 
na vernisáži ráda viděla.

Na Šumavu jezdím od tří let. Hodně času 
jsem v dětství strávila v okolí Kolince, kde 
jsme měli chalupu i příbuzné, později jsem 
prošla celé pohraničí, zajímaly mne zmizelé 
královácké osady. A dnes jezdím na léto 
k rodičům na Hamry pod Hojsovou Stráží. 
Takže se na Šumavu stále vracím a toulám se 
zde, když to jde. Je tu spousta neuvěřitel-
ných míst. Je tu mnoho zmizelých synagog, 
obludně přestavěných, ale i dnes dobře udr-

žovaných židovských hřbitovů. Mezi ty nej-
lepší počiny patří třeba rekonstrukce hartma-
nické synagogy a těší mne probíhající 
rekonstrukce podmokelské. Smutná je ale 
i historie vysídlení německých obyvatel 
a zmizelých králováckých osad, které větši-
nou najdete už jen podle starých ovocných 
stromů zarostlých v lesích. Ta místa jsou 
velmi tísnivá.

Prostor k výstavě na Dobré Vodě je malý, 
jedna místnost v chaloupce s množstvím 
dveří a oken, ale snažila jsem se vytvořit 
příjemnou instalaci složenou z černobílých 
fotografií a dvou vitrín s mezuzami. Je to 
nakonec velmi čisté a jednoduché, v harmo-
nii s místem i prostorem. Takže pro tento-
kráte jsem spokojena a těším se na další pří-
ležitost. Pokud přijde, bude výstava zase 
úplně jiná!

◗ Ptala se Kateřina Mikulcová 
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V posledních letech pozorujeme zajíma-
vý fenomén: téměř všechny pěvecké 

sbory zařazují do svého repertoáru i židov-
ské písně. A řada hudebních souborů se 
cíleně věnuje v menší či větší míře židovské 
hudbě. Pozoruhodné je, že v absolutní větši-
ně jsou tyto soubory tvořeny nežidovskými 
hudebníky. Jedním z takových seskupení je 
i pozoruhodná slovácká muzika, která vystu-
puje pod prostým názvem Capella.

Nedávno vydané CD tohoto souboru 
obsahuje z osmnácti nahraných skladeb dva-
náct skladeb židovských. A svojí strukturou 
kopíruje typický program koncertů této sku-
piny: úvod tvoří židovské skladby, pak 
následují písně slovácké a v závěru se opět 
vracejí písně židovské.

Martin Trávníček, zpěvák, kontrabasista 
a vedoucí souboru říká, že se kombinováním 
židovských a slováckých prvků snaží připo-
menout a uctít velkou roli židovské komu-
nity, kterou tato hrála před druhou světovou 
válkou na Slovácku. Při rozhovoru s inter-
prety je patrné, že si uvědomují velký 
význam židovského vlivu v jejich slováckém 
kraji a mluví o něm s velikou úctou.

Zajímavé je pozorovat, jak členové sou-
boru, kteří zjevně nejsou odborníky v heb-
rejštině a judaismu, se svojí velkou muzikál-
ností dovedou vcítit do charakteru židovské 
hudby a velice věrohodně a přesvědčivě ji 
interpretovat. Hudebnost a nadšení tak může 
překračovat hranice mezi odlišnými kultu-
rami. A zároveň tyto kultury i vědomě či 
podvědomě kombinovat.

Takovéto mísení kultur jistě nemusí být 
na škodu. A kdokoliv se pokusil definovat, 

co to je židovská hudba, tak narazil na realitu 
toho, jak se už jen ve východoevropské 
židovské hudbě mísí prvky balkánské, ruské 
a mnohé jiné.

A tak je zajímavé slyšet např. známou 
hebrejskou píseň „Ura, ura“ provedenou 
v podstatě jako slovácký verbuňk – slovácký 
zrychlující se tanec s improvizačními prvky, 
který se typicky hrál a zpíval před nástupem 
na vojnu. 

A na tuto píseň pak organicky navazuje 
píseň „Ja keď sa Janoško“. Je to píseň o lou-
čení před odchodem na vojnu. A protože je 
provedena pouze instrumentálně, mohla by 
být nezasvěceným posluchačem snad i pova-
žována za hudbu židovskou.

A konzervativcům, kteří rigidně trvají na 
svých představách, jak by se měla jediným 
způsobem provádět hudba slovácká či židov-
ská, je dobré připomenout takové skuteč-
nosti, jako že cimbál má původ v Mongol-
sku nebo že před sto padesáti lety nebyl 
klarinet vůbec typickým nástrojem klezme-
rové hudby.

K charakteru tohoto CD patří i to, že 
obsahuje i píseň Mikulecké pole v půvabné 
instrumentální úpravě vynikajícího rom-
ského hudebníka Ĺ. Daniela.

Přestože jako první skladba zazní chasid-
ský slogan Nachmana z Braslavi: Velkým 
přikázáním (micvou) je být stále veselý, tak 
se CD nese ve vážném až teskném tónu. 
A při jeho poslechu si můžeme uvědomit, 
jak všelidskou zkušeností jsou bolest, utr-
pení, smutek, loučení a touha. 

Recenze by měla také zmínit, že řada 
hebrejských písní je přejata z repertoáru 
vokálního souboru Noach, což není vůbec 
na závadu. Škoda však, že nebyly odstra-
něny drobné nedostatky v hebrejské 
výslovnosti.

Za nedostatek tohoto CD je však možné 
považovat to, že součástí CD nejsou pře-
klady hebrejských písní, které by jistě obo-
hatily posluchače, kteří neovládají tento 
jazyk.

Celkově je vokální i instrumentální 
složka souboru na vysoké úrovni, a tak tyto 
nahrávky působí velice příjemným dojmem.

A pro ty, kdo mají předsudky vůči lidové 
či specificky cimbálové muzice, uvedu na 
závěr to, co nás učil na skladatelském oddě-
lení Pražské konzervatoře profesor Josef 
Bartoš. Tento pedagog neměl rád kastování 
hudby na zábavnou a vážnou, lidovou a kla-
sickou apod. a tak vždy zdůrazňoval, že 
existují jen dvě kategorie hudby: hudba 
dobrá a hudba špatná.

A hudba cimbálové muziky Capella jistě 
patří do kategorie první.

◗ Tomáš Novotný

Židovské písně na Slovácku
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Hebrejština patří mezi semitské jazyky a čte se zprava 

doleva. Píší se jen souhlásky (ačkoliv existuje systém 

naznačování samohlásek). 

Prvních 11 písmen abecedy:

 je souhláska, která se dnes nevyslovuje, ale v podstatě předznačuje  – א
samohlásku, která ji následuje. Často je to „a“, ale stejně tak může 
naznačovat e, i, o nebo u.
zajímavost: název písmene „alef“ pochází od označení vola. 
A znak se vyvinul z původního obrázku býčí hlavy.

 čte se jako „b“ nebo „v“. Za určitých okolností se píše dovnitř  – ב
písmene tečka (tzv. dageš) a v tom případě se vždy čte jako „b“.
zajímavost: název písmene je odvozen od starého názvu pro dům.

 ‘ čte se jako „g“. V cizojazyčných slovech může být u něj značka  – ג
a pak se čte jako „dž“.
zajímavost: název písmene označoval dřív velblouda.

.“čte se jako „d  – ד
zajímavost: název písmene znamenal „vchod“ a znak se vyvinul 
z obrázku dvířek do stanu.

 na začátku a uprostřed slova se čte jako „h“. Na konci slova se  – ה
obvykle nečte, ale naznačuje samohlásku „a“ případně „e“.

 v některých ,(וו někdy se píše „v“ jako dvě vav) “čte se jako „v  – ו
případech jen naznačuje samohlásku „o“ nebo „u“. 

 ‘ čte se jako „z“. V cizojazyčných slovech může být u něj značka  – ז
a pak se čte jako „ž“. 

 .“čte se jako „ch  – ח
(nevyskytuje se v cizojazyčných slovech)

.“čte se jako „t  – ט

 v některých ,(יי někdy se píše „j“ jako dvě jud) “čte se jako „j  – י
případech jen naznačuje samohlásku „i“, případně „e“.

 čte se jako „k“ nebo „ch“. Za určitých okolností se píše dovnitř  – כ
písmene tečka (tzv. dageš) a v tom případě se vždy čte jako „k“. 
(na konci slova se píše jinak – viz tabulka).

Minikurz hebrejského 
jazyka pro samouky:
1. lekce

* koncová podoba písmene
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Hebrejská písmena jsou zároveň také znaky pro číslice. 
Prvních devět písmen tedy odpovídá číslům 1 až 9.

Pro procvičení hebrejských písmen je výbornou pomůckou sudoku. Proto je 
vracíme na stránky našeho časopisu (písmena, která jste se právě naučili, vám 
bohatě stačí pro jejich vyluštění):

א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ח  ט

Četbu právě naučených hebrej-
ských písmenek si můžete pro-
cvičit na následujících slovech.

Ta jsou speciální tím, že jsou stejná 
v češtině i hebrejštině:
(A nezapomeňte, že hebrejština se píše 
a čte zprava doleva!)

Akce v obcích:

Židovská obec Liberec

13. září v 17 h: přednáška Sylvie Wittman-
no vé na téma „Abrahám a Jicchak“
25. září v 17 h: přednáška Karla Hrdličky 
na téma „Židé na Podkarpatské Rusi“

Židovská obec Olomouc

22. října: vnášení bývalé olomoucké 
tóry, která se vrací opravená a košer z USA.
Uskuteční se též Dny židovské kultury 
v Olomouci.

Židovská obec v Praze

4. září v 17 h: Jeruzalémská synagoga. 
Vernisáž výstavy fotografií  Jan Dobrov-
ského „Tváře ulice“ (do 31. 10. 2017)
6. září v 18 h: 5. ročník cyklu varhan-
ních koncertů v Jeruzalémské synagoze. 
Jitka Chaloupková  – varhany. Program: 
Ženy skladatelky tří století.
28. září od 19 h: Večerní komentovaná 
prohlídka Jeruzalémské synagogy. Na 
úvod prohlídky se rozezní unikátní varhany 
pod rukama varhaníka Václava Petera.

Klíč k řešení najdete na straně 29.
◗ připravila Ráchel Polohová
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K rozhodnutí pracovat na tomto tématu 
jsem dospěla na základě několika fak-

torů: převažoval pocit, že jsme svým židov-
ským sestrám a bratrům zůstali hodně, ne -li 
všechno dlužni, a práci na „objevování zapo-
menutého“ jsem tedy brala (a nadále beru) 
jako pokus o částečné umazání tohoto dluhu. 
Židovští skauti a sionističtí činovníci zapla-
tili během druhé světové války strašlivou 
cenu. Obrovské množství jich zahynulo 
v nacistických vyhlazovacích táborech 
a zůstalo jen málo takových, kteří o své čin-
nosti mohli podat svědectví. Následně větši-
na těch, kteří přežili, odešla v mezidobí 
1945–1949 do Palestiny/Izraele. Výsledek? 
Díra v historii československého skautingu.

Dalším důvodem byly události z přelomu 
let 1938 a 1939, kdy na tzv. slučovacích 
sněmech byla diskutována otázka vzniku 
jednotné organizace skautů lépe odolávající 
německému tlaku; pozvány ke spolupráci 
byly všemožné skautské organizace u nás, 
ale ani jedno z hnutí skautů sionistických. 
Proč tomu tak bylo? Přiznám se, že odpověď 
na tuto nejednoduchou otázku hledám 
dodneška. To, co se tehdy dělo, byla sebe-
klamná politika vršících se ústupků, zalo-
žená na principu obětování potenciálních 
menších hodnot a ve jménu většího „dobra“. 
Dopadlo to tak, že jsme bojovali malé bitvy 
o malé zisky a stejně jsme 28. října 1940, 
zrovna na státní svátek (toto datum bylo, 
domnívám se, velmi pečlivě vybráno), 
dostali od Němců „napráskáno“ v podobě 
zákazu veškeré skautské činnosti.

Jednotlivé organizace sionistické mlá-
deže, tj. Tchelet Lavan (Modrobílí), Hašo-
mer Kadimah (Strážci vpřed), Hašomer 
Hacair (Mladý strážce), Makabi Hacair 
(Mladý Makabejec), Bnei Akiva (Děti Aki-
vovy), Brit Trumpeldor nebo také Betar 
(Trumpeldorův svaz), Brit Masada (Svaz 
Masada), Sbor židovských junáků -skautů, 
Hanoar Hacioni (Sionistická mládež), El Al 
(Vzhůru) a Hacofe (Sk aut) se až na výjimky 
začlenily do dvou největších čs. skautských 
celků, Svazu junáků skautů RČS a Federace 

čs. skautů. Důvody přihlášení ke skautským 
ideálům byly u jednotlivých hnutí různé: 
Tchelet Lavan měl vůči skautingu baden-
-powellovského, tj. vojenského typu, zpo-
čátku přímo odpor, a tak v roce 1924 zamířil 
do levicověji orientované Federace čs. 
skautů. Naopak Hašomer Kadimah a později 
Hašomer Hacair se stal od roku 1926 korpo-
rativním členem Svazu junáků skautů RČS 
právě proto, že jim vyhovoval zde uplatňo-
vaný styl výchovy. V roce 1931 následoval 
vstup Brit Trumpeldoru, poté Brit Masady 
a roku 1932 do Svazu vstoupili Bnei Akiva. 
Členové zmiňovaných sionistických hnutí 
často absolvovali lesní a vůdcovské školy 
pořádané Svazem, byli jim poskytováni sva-
zoví instruktoři a veškerá možná podpora. 
Styk se skautským ústředím zajišťovali 
pověření zpravodajové. Hnutí Makabi 
Hacair – zřejmě pod tlakem okolností – 
odsouhlasilo autonomní vstup do SJS RČS 
až v červnu 1938. Dost pozdě na to, aby šlo 
v této věci cokoliv udělat.

Skauting byl tehdejšími vedoucími 
židovskými činiteli shledán jako vhodný 

doplňující program a prostředek na cestě 
k dosažení tzv. „uskutečnění“; přičemž ono 
uskutečnění znamenalo aliju, odchod do 
Země izraelské a budování státu, ve kterém 
Žid nebude považován za méněcennou 
bytost.

Všechna sionistická hnutí mládeže inspi-
rovaná Herzlovou ideologií aliju považovala 
za prioritu, které byla přizpůsobena hlavní 
stránka programu. Mezi zastánci jednoho či 
druhého proudu nicméně docházelo k velmi 
ostrým diskusím, protože mnozí sionisté se 
obávali, že „uniformovanému“ skautingu 
bude obětována vlastní sionistická myšlenka 
a mládež bude vedena k tzv. vnitřní asimi-
laci. Zastánci skautingu naopak argumento-
vali tím, že skautské hnutí pomáhá vychová-
vat nového člověka, což je zvláště důležité 
pro ty, kteří nemají možnost odchodu do 
Palestiny. A těm, kteří odejít chtějí a mohou, 
je skauting dobrou přípravou na podmínky, 
které je v Palestině čekají. V různých hnu-
tích během času převažoval ten či onen 
směr, na konci třicátých let (20. století) se 
pak z pochopitelných důvodů jednoznačně 
prosadil směr sionistický.

Od svazového skautingu se ten sionis-
tický kromě programu (ve kterém se vedle 
skautské klasiky objevovala výuka hebrej-
štiny a židovských dějin, stejně jako činnost 
ve prospěch nejrůznějších sionistických pro-
jektů) odlišoval mimo jiné také rozdílnými 

O sionistickém skautingu
aneb Pomocnou ruku najdeš 
na konci svého vlastního ramene

S tímto heslem jsem před léty vstupovala do projektu, který měl mít za výsledek získání alespoň mini-
málního množství konkrétních informací o činnosti a působení oddílů a skupin hlásících se k různým 
židovským sionistickým mládežnickým hnutím v období první Československé republiky. Šlo o ty, 
které ve svých stanovách zmiňovaly slovo „skauting“. A jak jsem časem pochopila, bylo to nejspíš také 
heslo, kterým se řídila sionistická mládež až do hořkého konce, ba dokonce i po něm.

Vůdcovská škola hnutí Brit Trumpeldor v Dargově, 
1932. (archiv Jabotinského institutu, Tel Aviv)

Obal kroniky oddílu Nemarim (Tygři). Pod skautskou 
lilií oddílové heslo „Síla a odvaha“. (archiv kibucu 
Kfar Masaryk)

➤
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stejnokroji, odznaky a hesly, pozdravy 
a hymnami. Svazové vedení považovalo za 
samozřejmé, že přistupující hnutí se v akcep-
tačním protokolu či přístupové smlouvě 
zaváže jak k přijetí skautského zákona tak 
slibu, ale do ostatních záležitostí nemluvilo. 
Takže mládež v Makabi Hacair se většinou 
zdravila pozdravem „Chazak ve -hagšem“ 
(Buď silný a uskutečňuj) a jako hymnu pěla 
„Kadimah Makabi“ (Kupředu Makabi). 
V jiných hnutích používali sousloví „Chazak 
ve -emac“, což znamenalo „Buď silný 
a odolný“, a Brit Trumpeldor si pozdravem 
„Tel Chaj“ připomínal osobnost Josefa Trum-
peldora, ideologickou ikonu tohoto hnutí,1 
a jeho hymnou byla píseň „Šir Betar“, „Píseň 
Betaru“. Většina sionistických mládežníků za 
svou hymnu považovala také píseň „Tech-
zakna“, což v překladu znamená „Nechť 
posilněny jsou“ (míněny „paže našich bra-
trů“), známá též pod názvem „Požehnání 
lidu“. Dost často se zpívala „Hatikva“ 
(Naděje), dnes hymna Státu Izrael.

Když prvorepublikový židovský skaut 
skládal slib nebo přísahal, přidával si někdy 
biblický dodatek: „Radši ať mi uschne pravá 
ruka, než bych zapomněl na tebe, Jeruza-
léme!“ Také v tomto dodatku byl obsažen 
závazek ze zmíněného hesla „Uskutečni“, 
tedy přesvědčení, že prvořadou povinností 
sionisty je odejít do Země izraelské.

V pojetí židovských skautů se lišil 
i pozdrav: pravá ruka zdvižená a palec pod-
pírající malíček znázorňoval podporu slab-
šího, tři prsty směřující vzhůru pak zname-
naly tři pilíře bytí Židovstva: lid, zemi a řeč. 
Zde je patrný odklon od skautské klasiky, 

1 Josef Trumpeldor přišel o život v roce 1920 na 
kopci Tel Chaj v Palestině při obraně židovské osady 
proti arabským nájezdníkům.

kde palec malíček nepodpírá, nýbrž překrývá 
a znamená ochranu, nikoliv podporu slab-
šího a tři vztyčené prsty znázorňují tři body 
skautského slibu a tři skautské principy.

Stejnokroje nosila sionistická mládež ve 
většině případů modré v různých obměnách, 
výjimku tvořil Makabi Hacair anebo Brit 
Trumpeldor s tmavohnědou košilí symboli-
zující barvu půdy v Zemi izraelské, černou 
kravatou s modrobílou stužkou a šedými 
kalhotami. Po druhé světové válce se vedení 
Betaru rozhodlo ke změně: hnědý stejnokroj 
příliš připomínal svou barvou nacistické 
uniformy, a tak přednost i v tomto případě 
dostaly národní barvy, bílá košile a modré 
kraťasy.

Přešla druhá světová válka a sionistické 
oddíly či skupiny s notně zdecimovanou 
členskou základnou se pokusily o obnovu. 
Úspěšná byla jenom část z nich: Hašomer 
Hacair, který v Bratislavě otevřel Ústředí 
hebrejských skautů, Makabi Hacair, Brit 
Trumpeldor a Bnei Akiva. Poté ještě jednou 
židovská mládež požádala o vstup do skaut-
ských řad: na jednání o dalším působení 
skautských organizací dorazila na podzim 
1945 k Edvardu Benešovi skautská delegace 
včetně zástupců hnutí Hašomer Hacair. Na 
dotaz, jak se prezident staví ke znovuobno-
vení tohoto hnutí, se židovští skauti dočkali 
překvapivé odpovědi: s obnovením religióz-
ních skautských korporací a tedy ani s homo-
genními židovskými organizacemi tohoto 
typu se nepočítá, vše bude fungovat pod 
jednotnou značkou Junák a nic jiného se 
nepřipouští. Zástupci Hašomer Hacair toto 
rozhodnutí považovali za diskriminační, 
a tak tímto neslavným způsobem skončily 
poválečné „námluvy“ sionistických hnutí 
s Junákem.

V rozmezí let 1945–1949 židovské orga-
nizace postupně omezovaly činnost, většina 
členů odcházela do Palestiny/Izraele. Po 
nástupu komunistů k moci tento trend nabral 
na rychlosti a posléze byl v Československu 
zakázán skauting jako takový, coby „nositel 
buržoazních tradic“. K tomu židovskému se 
přidalo ještě epitetum „sionistický“ v deho-
nestujícím slova smyslu a na dlouhá deseti-
letí se rozhostilo ticho.

Zbývá dodat, že jedním z posledních, 
které v roce 1949 opustily republiku, byl 
oddíl Nemarim (Tygři) z hnutí Hašomer 
Hacair. Pátrání po dokumentech sionistic-
kých skautských hnutí mě dost často přivádí 
do Izraele – v Čechách a na Slovensku 
mnoho materiálu na toto téma není, zatímco 
v izraelských archivech nebo u pamětníků 
jsou k nalezení úplné poklady. Během jedné 
takové cesty jsem v archivu kibucu Kfar 
Masaryk narazila na kroniku tohoto oddílu; 
kluci si ji vedli od roku 1947, takže dnes 
máme poměrně přesnou představu o činnos-
tech předcházejících jejich odjezdu: zimní 
tábor v Orlických horách na konci prosince 
1947, výpravy, hry, letní tábor v Ronově 
nad Sázavou v roce 1948, poslední v Česko-
slovensku; tohle všechno bylo chápáno jako 
fyzická a také ideologická příprava na cestu 
do Erec Jisrael, Země izraelské. Do dneš-
ních dnů žijí v Kfar Masaryk dva členové 
oddílu Nemarim, Eli Stahl a Avri Fischer. 

Určitě stojí za zmínku skutečnost, že Avri se 
vypracoval na pozici lídra celosvětového 
hnutí Hašomer Hacair, zahrnujícího jedna-
dvacet zemí, dlouhodobě v této funkci půso-
bil na ústředí hnutí v USA.

Rozsáhlá neprozkoumaná oblast, kterou 
československý sionistický skauting předsta-
vuje, byla výzvou od samého začátku. Dnes 
děkuju Bohu za tuto úžasnou zkušenost, 
protože práce na tématu mě přivedla do Izra-
ele, země, kde pořád ještě žijí původní 
Čechoslováci. Země, která je v každém 
směru hodná respektu – jak svými dějinami, 
tak moderní současností.

◗ Jitka Radkovičová

➤

Oddíl Nemarim. Eli Stahl v horní řadě druhý zleva, 
Avri Fischer v dolní řadě třetí zleva. Nedatováno. 
(archiv kibucu Kfar Masaryk)

Stejnokroj členů hnutí Tchelet Lavan. Na snímku Kurt Frank, člen skupiny „Bárak“ (Blesk) z Ústí nad Labem, 
1938. (archiv autorky)
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Oddíl Tuvia, rok první

Je to tady. Náš maličký Tuvia už to skoro 
zvládl. Chodit, učit se a vůbec přežít 

skoro celý skautský rok. Na poslední schůz-
ce jsme vzpomínali, co všechno nás za ten 
rok potkalo. Není toho málo.

Přespání v klubovně a výprava na hvěz-
dárnu. Návštěva amerických skautů. Zákon 
světlušek. Rybičky, rybičky, rybáři jedou! 
Výprava do Poděbrad. Uzlování. České 
státní symboly. Výprava do Divoké Šárky. 
Zombík*. Losos*. Košerování hrnečků do 
klubovny. Vlče se nikdy nepoddá samo sobě, 
vlče se vždy poddá starému vlku. Mapové 
značky. Vinnetou.

Jeli jsme na několik jednodenních výprav: 
ještě na podzim na Velké Ameriky a do 
Divoké Šárky. V zimě jsme pak byli v Podě-
bradech a přespávali v klubovně. A z jara 
jsme vyrazili na Okoř. Kromě přespávání 
jsme vždy vyjížděli jen v neděli, abychom se 
nedostali do sporu s šabatem. Ale dali jsme si 
za cíl zvládnout na výpravě i ten. A tak jsme 
se na poslední výpravu v roce vydali na cha-
lupu tatínka jedné naší světlušky. Byl to jeden 
velký experiment. Když jsem popisovala naše 
omezení skautům a skautskou výchovu 
židům, nesetkávala jsem se moc s pochope-
ním, jak vlastně celou misi skautský šábes 
provést. Musí splňovat ortodoxní pravidla 
šabatu, žádná práce, vaření, přenášení, uzlo-
vání, rozdělávání ohně (tedy dost skautské 
věci) a tak dále, ale neměl by to být šabat jako 
každý jiný – pořád jsme přece hlavně skauti. 
Jak to zkombinovat? Recept nikomu nedám, 
sami ho pořád hledáme, ale pár zajímavých 
kombinací přes víkend vzniklo.

O čem se budeme bavit? Uzlovat nemů-
žeme, luštit šifry taky ne, nebudeme budovat 
přístřešky… Ale nakonec pověst o Bruncví-
kovi a poznávání českých státních symbolů 
šabat rušit nemusí. Jedeme dál.

Jak se dočkat konce šábesu? Bojovkou 
v sešeřelém okolí vesnice na motivy zvědů 
z parašy toho týdne. Bezva.

Čím zakrýt chalu při kiduši? Světluškov-
ským šátkem, čím jiným?

Se zvládnutým rokem za námi jsme se 
první prázdninovou neděli sešli na nádraží. 
Naložili jsme krosny do vlaku, rodiče mávali 
z perónu a my z vlaku, ale jakmile byli 
rodiče z dohledu, byli táborově zapomenuti 

a začali jsme hrát karty. S jedním přestupem 
jsme dojeli až do Sedlčan, kde nám vedoucí 
tábora Lilek vzala batohy a pak už to bylo na 
našich nohou. Na konci Sedlčan na nás 
z prostředka silnice mžourala toulavá kočka. 
Pak se zvedla, připojila se k našemu oddílu 
a šla za námi. Pojmenovali jsme ji Ema 
a začali vymýšlet, jak jí seženeme malý kroj, 
malý šátek a bude součástí našeho oddílu. 

Šla s námi dál a dál a já už začínala přemýš-
let, co na to Lilek řekne, až budeme mít na 
táboře toulavou kočku. A pak se u prvních 
domů v Osečanech usadila zase doprostřed 
silnice a dál nešla. Trochu jsem to se světlu-
škami oplakala, ale nesmělo nás to zastavit 
na cestě na tábor. Začali jsme vyhlížet stožár 
s vlajkou.

Tábořili jsme společně s dívčími oddíly 
našeho střediska. Vedli jsme dvě oddělené 
kuchyně, košer a nekošer, na jedněch vel-
kých kamnech. Náš oddíl slavil šabat, 
zatímco zbytek tábora neděli. Ale jinak jsme 
byli spolu, hráli jednu etapovou hru, spo-
lečně řezali dřevo a vztyčovali vlajku. 
Letošní etapová hra byla na téma Řady 
nešťastných příhod. Světlušky a vlčata 
pomáhaly třem sourozencům, které posti-
huje jedna tragédie za druhou, zatímco 
skautky se staly členkami organizace Dobro-
volní požárníci, kteří hasí požáry skutečné 
i metaforické. Nakonec se jim všem dohro-
mady povedlo polapit zloducha Olafa a sou-
rozenci se konečně dočkaly hodného 
opatrovníka.

Dva týdny našeho prvního tábora nako-
nec uběhly jako voda. Slavnostním ohněm 
neskončil jen tábor, ale také celý náš spo-
lečný skautský rok. Povedl se, jak jen se 
povést mohl a v září nás už čeká druhý. 
Vzhůru do něj!

◗ Hana Šiková

V listopadu 2016 oficiálně zahájil svou činnost židovský skautský oddíl Tuvia, který vznikl při Lauderových školách v Praze. 
O události jste se mohli dočíst v čísle Maskilu 5777/2. Oddíl je zatím určen nejmladším skautkám a skautům, tedy světluškám 
a vlčatům. V budoucnu by se měl rozšířit i o oddíly určené starším dětem. Oddíl nabízí klasické skautské činnosti: výpravy 
do přírody, uzlování, orientaci v mapách, dobrodružství s přáteli. Chod oddílu je však uzpůsoben židovským tradicím. Dodr-
žuje se tedy šábes a židovské svátky a jídlo na výpravách i na táboře je košer. Jak dodává vedoucí Hana Šiková: „Nejsme 
levicoví sionisté, ale řádní členové Junáka – českého skauta, tedy oddíl jako každý jiný. Židovský je v zásadě jen praktickými 
záležitostmi. Jsme součástí střediska, kde jsou kromě nás i ‚normální‘ oddíly, nosíme kroj a slavíme skautské svátky.“ red

Židovský skautský oddíl Tuvia 
slaví první narozeniny



Stává se již dobrou tradicí, že poslední kabalat šabat v měsíci je 
v Bejt Simcha vyhrazen pro rodiny s dětmi. Nejinak tomu bylo 

poslední červencový pátek, na který připadl šabat chazon – šabat vize. 
Šabat, který nás má připravit na 9. av, nejsmutnější den v celém roce, 
jsme proto využili, abychom děti seznámili se základním významem 
tohoto smutečního dne. Prostřednictvím midraše o Kamcovi a Bar 
Kamcovi se děti poučily o tom, co je to zbytečná nenávist a jak Bar 
Kamcův případ vedl až ke zničení Druhého Chrámu. Liturgických 

úkonů, jako zapalování svíček a požehnání chleba, se opět ujaly děti. 
Kabalat šabat a večerní bohoslužba byly zkráceny úměrně dětskému 
věku a byly doplněny o výklad s obrázky.
Po kiduši následovala výuka, která se tentokrát nevěnovala týden-
nímu oddílu Tóry, ale jeruzalémskému Chrámu. Děti se dozvěděly, 
jak přibližně Chrám vypadal a jak byl zařízen. Společnými silami se 
nám poté podařilo najít několik paralel, které spojují Chrám se 
synagogou.

◗ Kamila Špinarová, foto: Jiří Kroupa
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z obcí

Bar Kamca v plamenech:
Bejt Simcha opět ovládly děti

Minikurz hebrejštiny – klíč k řešení

1. óda 
2. idiot
3. dieta
4. víza
5. video
6. ghetto
7. jóga
8. idea
9. vádí
10. jazz
11. ego
12. duet

1. Sudoku 2. Sudoku Čtení mezinárodních slov
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KULTURNÍ PROGRAM – ZÁŘÍ 2017

➤

Židovské muzeum 
v Praze, Oddělení pro 
vzdělávání a kulturu

Maiselova 15, Praha 1, 
tel. 222 325 172, 
education@jewishmuseum.cz, 
www.jewishmuseum.cz

Maiselova synagoga,

Maiselova 10, Praha 1: 

čtvrtek 7. 9. v 19 h: 
Sen o Rudolfově Praze / Victoria Ensem-
ble & CONCERTO AVENTINO. Koncert 
souborů Victoria Ensemble (um. vedoucí 
Viktorie Dugranpere) a CONCERTO AVEN-
TINO (um. vedoucí Jakub Kydlíček), které 
se zaměřují na historicky poučené provozo-
vání evropské hudby 15. až 18. století. Na 
programu jsou díla oblíbených autorů rudol-
finské Prahy – mezi nimi Orlando di Lasso, 
Hans Leo Hassler, Jakob Handl Gallus, 
Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, Jan 
Campanus Vodňanský a další. Vstupenky na 
koncert možno zakoupit v předprodeji 
v Maiselově synagoze, v Informačním 
a rezervačním centru ŽMP (Maiselova 15, 
Praha 1), v síti Ticket Art a na webových 
stránkách ŽMP, kde naleznete i kompletní 
program koncertu. Konání koncertu podpo-
řil v rámci dotace Magistrát hlavního města 
Prahy. Vstupné 230 Kč/150 Kč.

úterý 12. 9. v 18 h: 
Veliká novina o hrozném mordu Šimona 
Abelese. V roce 1694 proběhl v Praze dneš-
ními slovy senzační proces sledovaný širo-
kou veřejností. Židovský obchodník Lazar 
Abeles byl obžalován z vraždy svého syna 
Šimona. Důvodem mělo být, že chlapec 
chtěl údajně přestoupit ke křesťanství. Pro-
ces doprovázel nátlak úřadů i letáková kam-
paň. Spisovatel Marek Toman ve svém 
románu Veliká novina o hrozném mordu 
Šimona Abelese (Argo, 2014) předložil 
vlastní představu o této události. Do dneš-
ních dnů se dochovaly obrazové materiály 
spojené s Abelesovým příběhem: propagan-
distické tisky, výslechové protokoly, pitevní 
zprávy apod. Vystoupení Marka Tomana 
nabízí osobitý pohled na tyto materiály, 
stejně jako na celý výjimečný případ. Vstup 
volný.

čtvrtek 14. 9. v 19 h: 
L. L. Zamenhof: Od esperanta přes hileli-
smus k homaranismu. Letos si připomí-
náme sté výročí úmrtí tvůrce esperanta, 
polsko -židovského lékaře a myslitele, Lud-

víka Lazara Zamenhofa (1859–1917), 
o jehož významu svědčí i fakt, že organizace 
UNESCO vyhlásila rok 2017 jako „Zamen-
hofův rok“. Esperanto vznikalo jako část 
větší humanisticko -náboženské agendy sjed-
nocení lidstva. S touto ideou se Zamenhof 
nejprve obrátil na své bezprostřední židov-
ské okolí v podobě formulace „hilelismu“, 
univerzalistické podoby judaismu, kterou 
později nábožensky neutralizoval na svou 
vizi humanismu – „homaranismus“. O životě 
a myšlenkovém světě Ludvíka Zamenhofa 
ve své přednášce pohovoří přední český 
esperantista Petr Chrdle. Vstup volný.

úterý 19. 9. v 19 h: 
Židé v Českých zemích po šoa: Identita 
poraněné paměti. Představení stejnojmenné 
knihy etnoložky a historičky Blanky Souku-
pové (Marenčin PT, 2016) z Fakulty huma-
nitních studií Univerzity Karlovy, která 
představuje první syntetickou práci zabýva-
jící se tématem identity českých Židů po 
holocaustu. Nad knihou a s ní spojenými 
tématy bude s její autorkou Blankou Souku-
povou rozmlouvat publicista a pracovník 
Českého rozhlasu Plus Jan Fingerland. Vstup 
volný.

Auditorium OVK ŽMP,

Maiselova 15, 3. patro:

neděle 3. 9. v 18 h: 
Naivné sny? Stejnojmenný dokumentární 
film Petera Scheinera (30 min, 2013) zachy-
cuje snahu o obnovu života židovské komu-
nity v Komárně, která dnes čítá pouhých 
několik desítek členů. Po projekci bude 
o filmu, židovském životě v Komárně 
i o židovství na Slovensku s tvůrcem filmu 
Peterem Scheinerem a slovenským sociolo-
gem Fedorem Gálem rozmlouvat publicista 
Petr Brod. Program se koná v rámci 18. 
ročníku Evropského dne židovské kultury, 
jehož letošním tématem je Diaspora. Vstup 
volný.

úterý 5. 9. v 18 h: 
Židovská odborná škola Masada v Darm-
stadtu 1947–1948. Vernisáž výstavy věno-
vané historii Židovské odborné školy 
Masada v Darmstadtu, která byla vybudo-
vána a vedena Samuelem Milkem Batalio-
nem v letech 1947–1948. Škola nabízela 
odborné vzdělání v oboru řemeslné práce 
přibližně šedesáti přeživším holocaustu. 
Všechna povolání měla být užitečná pro 
budoucí život v nově založeném Státě Izrael. 
Výstava dává možnost nahlédnout do života 
přeživších před, během a po válce. Tato 
škola byla důležitou součástí v procesu zno-

vuzrození židovského života v poválečné 
době. Večer bude zahájen přednáškou Ley 
Dror -Batalion z Univerzity v Haifě. V ang-
ličtině s konsekutivním tlumočením do češ-
tiny. Vstup volný.

pondělí 18. 9. v 18 h: 
Vykoupení a problém zla v kabale rabína 
Izáka Lurii. Po vyhnání Židů ze Španělska 
roku 1492 se jejich značná část usídlila 
v městě Safed v Galileji. Vůdčí osobností 
židovské mystiky se brzy stal rabín Izák 
Luria (1534–1572). Ačkoliv jeho učení pro-
niklo do značné části židovského světa, jeho 
nauka o vykoupení nebyla až do konce 
minulého století příliš známa. V posledních 
dvaceti letech se však stala významným 
předmětem zkoumání zejména mezi akade-
miky v Izraeli a ve Spojených státech. Téma 
a obrysy současného výzkumu představí 
přednáška judaisty Josefa Blahy. Vstup 
volný.

Nedělní program pro děti 
a jejich rodiče 17. 9. ve 14 h: 
Lvíček Arje vypráví o stvoření světa. Lví-
ček Arje dětem vysvětlí, jak se slaví židov-
ský Nový rok (Roš hašana) a bude jim 
vyprávět o stvoření světa a prvních lidech. 
Naučí se k tomu písničku a ochutnají tra-
diční sváteční pokrmy. Prohlídka: Jeruza-
lémská synagoga. Jednotné vstupné 50 Kč.

pobočka Brno:
třída Kapitána Jaroše 3, 
602 00 Brno, 
tel. 544 509 651, 544 509 652

čtvrtek 7. 9. od 17 h:
Komentovaná prohlídka židovského hřbi-
tova v Brně -Židenicích. Výklad Kateřiny 
Suchánkové z OVK ŽMP se zaměří na 
rituály spojené s pohřbíváním a na osudy 
zde pochovaných příslušníků význačných 
továrnických a průmyslnických rodin. Maxi-
mální počet účastníků prohlídky je 30 osob, 
při větším počtu osob by nebylo možné 
zajistit potřebnou kvalitu výkladu. Rezer-
vace na e -mailu: katerina.suchankova@
jewishmuseum.cz. Poplatek za komentova-
nou prohlídku ve výši 30 Kč se hradí na 
místě.

pondělí 11. 9. od 17 h:
Rituální pomůcky a jejich využití v životě 
praktikujících Židů. Přednáška Chaima 
Kočího, předsedy společnosti Chevra Ka-
diša, se bude věnovat širokému spektru ritu-
álních pomůcek, jejich smyslu, duchovnímu 
pozadí a praktickému využití v tradičním 
židovském rituálním rámci. Posluchači se 
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Konference FUTURE PORT PRAGUE
7. 9. Pražská tržnice
Součástí konference zaměřené na moderní 
technologie Future Port Prague bude i samo-
statný pavilon věnovaný umělcům a vizioná-
řům moderních technologií z Izraele. Svou 
účast potvrdil Tamir Plachinský ze společ-
nosti Griiip, která představí závodní formuli 
G1 spolu s příspěvkem technologie, která 
změní sport a to zejména automobilové 
závodění. Svou práci také představí Matan 
Berkowitz, interdisciplinární umělec, pracu-
jící s hudební technikou a rozšířenou reali-
tou. Dále vystoupí The Vision Dojo, perfor-
meři, kteří propojují moderní technologie 
s uměním a mnoho dalších.

Vernisáž výstavy HNĚDÁ SLOŽKA
14. 9. předsálí kina Muzea ghetta 
Terezín
Ve čtvrtek 14. září proběhne v předsálí kina 
Muzea ghetta v Terezíně vernisáž výstavy 
Hnědá složka – Pocta Felixu Blochovi. Ruth 
Lubin, kurátorka výstavy, byla ohromena 
dílem Felixe Blocha (1898–1944), který 
zachytil běžný život v terezínském ghettu. 
Ruth se rozhodla oslovit vybrané izraelské 
umělce, aby svým dílem uctili Felixovu 
památku. Jako základní materiál si tak jako 
Felix vybrali kartonový papír. Svá díla před-
staví mimo jiné Šalom Neuman a Rafi Baler. 
Výstava je pořádána ve spolupráci s Bejt 

Terezín. Bejt Terezín byl založen roku 1975 
v kibucu Givat Cajim Ichud a slouží jako 
místo setkávání, muzeum a vzdělávací cent-
rum zasvěcené památce vězňům terezínského 
ghetta, kteří zahynuli během holocaustu.

FOREST: 20. 9. až 23. 9. Plzeň
Největší český festival pouličního umění 
Pilsen Busking Fest přivítá letos spolu s dal-
šími muzikanty, tanečníky, performery 
a divadelníky z celého světa také izraelskou 
kapelu Forest. Svoji tvorbu charakterizují 
Forest jako spiritual post folk. Forest se 
pohybují v širokém rozmezí od meditativ-
ního, temně folkového projevu až po odvá-
zané rytmy navazující na motivy romské 
hudby či tradičního klezmeru, a často tento 
záběr obsáhnou v jediném songu – jak uka-
zuje například záznam z telavivského baru 
Hoodna, kde předvedli svou píseň Prayer.

GALAVEČER: 25. 9. Centrum Sion 
Hradec Králové
Již 21. ročník kuturně -společenského pro-
jektu Dny pro Izrael pořádaném Centrem 
Sion v Hradci Královém bude tradičně zahá-
jen galavečerem dne 25. 9. V následujících 
dnech do konce měsíce proběhne řada 
doprovodných akcí, počínaje vzpomínko-
vým pietním aktem JOM HA -ŠOA na Masa-
rykově náměstí, vystoupením klezmerové 
kapely Trombelnik či řízené degustace izra-

elských vín na Baťkově náměstí. Chystají se 
také besedy a promítání izraelských filmů.

Technické muzeum LIBEREC
Technické muzeum Liberec připravuje ote-
vření nového pavilonu, kde bude instalovaná 
výstava věnovaná poválečné přípravě izrael-
ského pozemního leteckého personálu, který 
se školil na libereckém letišti a v liberec-
kých kasárnách.

➤ mimo jiné dozvědí, co je talit, tefilin či 
mezuza, odkud a proč se vzal zvyk nosit 
kipu a mnoho dalších informací z židovské 
náboženské praxe. Vstupné 30 Kč.

úterý 12. 9. od 17 h:
Prohlídka bývalé věznice na Cejlu. Areál 
bývalé věznice v Brně na Cejlu je místem, 
které je spojeno s aktéry prvního, druhého 
i třetího odboje. Z politických vězňů a inte-
lektuálů zde zadržovaných nelze opomenout 
Jana Zahradníčka, Zdeňka Rotrekla, Vác-
lava Renče nebo Zdeňka Kesslera. V období 
druhé světové války zde byl vězněn také 
Peter Demetz pocházející z významné 
česko -německo -židovské rodiny, který se po 
válce usadil v USA, kde se stal uznávaným 
literárním vědcem a germanistou. Komento-
vaná prohlídka k výstavě Tváře Cejlu 
zájemce seznámí s životními osudy vybra-
ných osobností, které spojuje věznění 
v neblaze proslulé brněnské káznici. Pro-
hlídku povedou Miroslav Kasáček a Luděk 
Navara z PAMĚŤ, o. s. Maximální počet 
účastníků prohlídky je 30 osob. Rezervace 
předem na e -mailu: katerina.suchankova@
jewishmuseum.cz. Program se koná ve spo-
lupráci KVC RF při ŽOB. Poplatek za 

komentovanou prohlídku ve výši 30 Kč se 
hradí na místě.

neděle 17. 9. od 10.30 h:
Pro děti – O svitku. První dětská dílna 
z nového cyklu nazvaného Příběh Tóry bude 
věnována samotnému svitku. Dříve než se 
malí návštěvníci v následujících měsících 
vydají poznávat postavy, místa a události 
Pěti knih Mojžíšových, čeká je vyprávění 
o samotné koruně moudrosti. Zjistí, proč je 
Tóra pro židovské náboženství tak důležitá, 
jak vypadá a kde ji mohou nalézt. Dílna pro 
rodiče s dětmi od pěti let se uskuteční v pro-
storách sálu Turistického a informačního 
centra ŽOB na brněnském židovském hřbi-
tově. Vstupné 30 Kč.

úterý 19. 9. od 17 h:
Židé ve Francii, od Ludvíka Svatého po 
dnešek. Publicistka Ladislava Chateau se 
ve své přednášce zaměří na předválečný 
francouzský nacionalismus a antisemitismus 
a jejich hluboké historické kořeny. Vedle 
významných historických událostí majících 
odezvu i v českém prostředí (Gobineau, 
Dreyfusova aféra, Fort Chabrol) autorka 
zmíní i méně známé skutečnosti z doby oku-

pované Francie. Zvláštní pozornost pak 
přednášející bude věnovat období vichistic-
kého režimu, který rozvířil ve francouzské 
společnosti názorovou nejednotu, jejíž 
dozvuky jsou patrné dodnes. Program se 
koná ve spolupráci KVC RF při ŽOB. 
Vstupné 30 Kč.

úterý 26. 9. od 17 h:
Romantika a Židé. Epocha německé lite-
rární romantiky je z hlediska evropských 
duchovních dějin jednou z nejzajímavějších, 
ale také nejkontroverznějších. Jedná se 
o dobu vzniku nových ideových proudů, 
které následně ovlivňovaly myšlení a dějiny 
Evropy po další dvě staletí. Je to také doba 
prvních kroků židovské asimilace, a zejména 
té bude věnována přednáška profesorky 
Ingeborg Fialové z Katedry germanistiky 
Univerzity Palackého v Olomouci. Vstupné 
30 Kč.

V měsíci září můžete v sále OVK Brno 
zhlédnout výstavu Tváře Cejlu připravenou 
občanským sdružením PAMĚŤ. Výstava je 
přístupná ve dnech programových akcí a po 
předchozí telefonické domluvě. Vstup volný.
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Roš hašanové blahopřání od Zehavy a Jacoba Lichthoise z roku 1927 
z Erec Jisrael (tehdejší britské mandátní Palestiny). 

Manželé udělali aliju v roce 1920 a usadili se v Haifě. 

Nahoře čteme: „5688 šťastný a blažený rok 1927“, 
v dolní části přání pak: „Vřelé pozdravy z Haify Erec Jisrael“.

A to samé vám přejeme i my do roku 2017/2018 z Prahy. Vaše redakce.


