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■  Krátce
Vždy musíme člověka posuzovat ne pod-
le jedné etapy jeho života, ale dle toho, 
co prožil a co vše jej během života potka-
lo. Jak se v mnoha etapách svého života 
choval a co za svůj život vykonal. Podob-
ně jako nově zasazený ovocný strom ne-
posuzujeme podle toho, kolik ovoce dal 
v prvních letech po zasazení, ale teprve 
až po dvaceti třiceti letech. 

Rabín Daniel Mayer

Židovství nezná větu, která by mohla 
zůstat pouhým výrokem; slovo je v něm 
„slovem, jež má být učiněno“. Tak se stá-
vá požadavkem: máš být bližní. Jednota 
všech se stává společnou odpovědností, 
povinností všech vůči sobě navzájem. Co 
poskytujeme druhému, to jsme mu dluž-
ni a on na to má právo. Když mu něco 
prokazujeme, konáme jen spravedlnost, 
„cedaku“. Když mu ji odepřeme, pak 
jsme mu upřeli něco, co mu náleží, nebo, 
jak staří učitelé vykládají biblický výrok: 
byla na něm spáchána loupež, byl olou-
pen o svá lidská práva.

Leo Baeck

Pod tlakem populistických medií a s vě-
domím agresivního islamismu a tlaku 
druhé a další generace muslimských 
přistěhovalců do Evropy, vznikl v obec-
né společnosti deformovaný pohled na 
islám jako náboženství a způsob života. 
Nesmyslné porovnávání neporovnova-
telného, tj. srovnávání hodnot západní 
demokracie s hodnotami islámské teo-
kracie. Všechny pokusy o „export demo-
kracie“ do muslimských zemí skončily 
nejen nezdarem, ale i totálním rozvra-
tem a devastací dosud fungujících systé-
mů a hodnot. 

Jan Neubauer

Foto: Pavlína Schulz ➤
rozhovor s Irenou Kalhousovou
čtěte na straně 4

Kam směřuje 
dnešní Izrael?
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➤

V biblické době se Tu bi-švat neslavil, 
a proto o něm též není zmínka v Tanachu. 
Původ tohoto svátku nalezneme v druhém 
oddílu Mišny (Moed), v traktátu Roš ha-šana 
1:1. Zde se uvádějí čtyři Nové roky a jeden 
z nich je ראש השנה לאילן (Roš ha-šana la-i-
lan) – Nový rok stromů. Teprve ke konci 
1. století př. o. l., kdy v Jeruzalémě působily 
dvě školy učenců – škola Hilelova a škola 
Šamajova, vznikla otázka, kdy se má slavit 
Nový rok stromů. Šamajova škola tvrdila, že 
1. dne měsíce švatu, ale Hilelova škola uvá-
děla 15. švat. Nakonec bylo přijato mínění 
Hilelovy školy slavit Tu bi-švat 15. dne 
měsíce švat. To svědčí o tom, že naši učenci, 
z nichž mnozí byli zkušenými zemědělci, 
byli též vynikajícími pozorovateli přírody. 
Učenci tak došli k závěru, že zhruba do polo-
viny měsíce švatu rostou stromy z vláhy, 
která se udržela v půdě ještě z minulého 
roku. Počínaje 15. švatem však rostou 
z vody, která napršela již v tomto roce. Proto 
se tento den stal Novým rokem stromů. Usta-
novení Nového roku stromů v polovině 
měsíce švatu tak, jak to učinila Hilelova 
škola, nám připomíná též Hospodinova 
slova uvedená v talmudickém traktátu Eru-
vin 13b: „Tato i tato jsou slova živého Boha, 
avšak halacha je podle Hilelovy školy.“

Tradice učí, že když stromy zjistily, že 
Všemohoucí daroval lidem Nový rok – Roš 
ha-šana, projevil se u nich pocit závisti. 
Vždyť v Tóře se člověk srovnává se stro-
mem (Dt 20,19). Stromy začaly prosit Hos-
podina, aby i jim věnoval Nový rok. Když se 
jich Bůh zeptal, kdy by chtěly mít Nový rok, 
stromy odvětily, že v měsíci švatu, neboť 
jejich život závisí na vodě a měsíc švat je tím 
nejpříhodnějším obdobím, kdy nejvíce prší. 
Hospodin se stromy souhlasil a stanovil 
jejich Nový rok na první den měsíce švatu. 
Stromy však nesouhlasily a poprosily přelo-
žit jejich Nový rok doprostřed měsíce. Vše-
mohoucí se jich zeptal na důvod a ony mu 
odpověděly, že první den každého měsíce je 
tak jako tak svátek – Roš chodeš, a kromě 
novoluní v měsíci švatu není žádný jiný svá-
tek, proto se rozhodly pro jeho patnáctý den. 
Možná že tento midraš také ovlivnil rozhod-
nutí Hilelovy školy.

Velmi důležitou roli v obyčejích svátku 
Tu bi-švat hrálo město Cfat –Safed, ležící 
v Horní Galileji. Nedaleko Cfatu, v Mejronu, 
je hrobka, v níž je pochován jeden ze žáků 
rabiho Akiby, rabi Šimon bar Jochaj (2. 
polovina 2. století o. l.). Bar Jochajovi připi-
suje židovská tradice autorství základního 

kabalistického díla – sefer Zohar (kniha 
Záře). Díky těmto skutečnostem se stal Safed 
v 16. století velkým střediskem kabalistů, 
z nichž mnozí byli potomky španělských 
Židů, vyhnaných roku 1492. Kabalisty zají-
maly otázky jako například – co bylo do 
stvoření světa, jaká je podstata Boží jsouc-
nosti a především skrytý smysl obsažený 

v každém písmenu a slovu Tóry. Tito učenci-
mystici se učili Tóru a přikázání – micvot – 
v ní obsažená podle tradičního postupu 
 פשט ,רמז ,דרש, סוד .tj ,(pardes) פרד“ס
(prostý význam, náznak, homiletické vy -
světlení a vysvětlení skrytého smyslu psa-
ného textu Tóry). Právě onen skrytý smysl, 
jenž ne každý je schopen z textu Tóry 

Patnáctého dne měsíce švatu, který letos připadá na 4. února, oslavíme Nový rok stromů 
neboli ט“ו בשבט (Tu bi-švat).

Strom i člověka
posuzujeme podobně
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STŘEDA 4. ÚNORA
od 18 hodin,

děčínská synagoga

Tu bi-švat
společná oslava svátku

se členy ŽO Děčín

PÁTEK 6. ÚNORA
od 18 hodin

Dětský Kabalat šabat
speciální Kabalat šabat

při příležitosti svátku Tu bi-švat – 
zkrácený a upravený pro děti

NEDĚLE 22. ÚNORA
od 16 hodin 

Výroční členská schůze
(viz pozvánka na str. 15)

PRAVIDELNÉ AKCE

Ivrit – hodiny hebrejštiny
pro začátečníky každé úterý od 18 h;

pro pokročilé ve čtvrtek od 18 h;
pro středně pokročilé ve čtvrtek od 19.30 h

Úvod do judaismu
každé úterý od 19.45 h

Kabalat Šabat 
každý pátek od 18 hodin

Bejt Simcha 
Maiselova 4, 110 00 Praha 1

Telefon: 603 393 558
E-mail: kehila@bejtsimcha.cz

Web: www.bejtsimcha.cz

JAK ZÍSKÁVAT MASKIL?
a)  v elektronické podobě 

na www.maskil.cz
b) v tištěné podobě za cenu 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.

➤ postihnout a pochopit, je tím nejhlubším. 
Jedním z nejvýznamnějších safedských 
kabalistů byl zakladatel tzv. luriánské kabaly 
Jicchak Luria Aškenazi (1534–1572), zvaný 
 náš svatý – אדוננו רבי יצחק הקדוש) אר“י הקדוש
pán Jicchak). Jedním z nových zvyků a oby-
čejů, kterými kabalisté obohatili oslavu Tu 
bi-švatu, bylo v předvečer svátku zavedení 
zvláštní hostiny zvané סדר ט“ו בשבט – seder 
Tu bi-švat. Ne nadarmo se tato slavnostní 
hostina nazývá seder – velmi totiž připomíná 
sederovou večeři, kterou zahajujeme Pesach. 
Tento obyčej byl zaveden v kabalistických 
kruzích v 17. století. Celý seder Tu bi-švat 
nalezneme v knize חמדת ימים – Radost dní, 
kterou poprvé vydal roku 1731 v Izmiru rabi 
Izrael Jakob Algazi. Podobně jako během 
pesachového sederu postupně pijeme čtyři 
poháry vína, činíme tak i během sederu Tu 
bi-švat. Seder zahajujeme kidušem nad prv-
ním pohárem bílého vína, symbolizujícím 
stromy a celou přírodu v zimním období, 
spící pod sněhovou pokrývkou. Poté proná-
šíme požehnání „bore minej mezonot“ 
a jíme třeba krekr, který je vyroben z pše-
ničné mouky, neboť pšenice – חיטה je první 
ze sedmi druhů plodů, jimiž se pyšní země 
Izraele (Dt 8,8). Postupně pak jíme různé 
druhy ovoce, pijeme zbývající tři poháry 
vína a mezi tím čteme výňatky z Písma, Tal-
mudu a Zoharu, v nichž se zmiňují stromy 
a jejich plody. Tento původně kabalistický 
obyčej – seder Tu bi-švat – během staletí 
postupně přijaly mnohé židovské obce. Dnes 
je seder Tu bi-švat téměř neoddělitelnou 
součástí oslav Nového roku stromů.

Jak je výše uvedeno, kabalisté zahajovali 
Tu bi-švat sváteční hostinou, podobnou 
pesachové sederové večeři, při níž se čte 
Hagada šel pesach. V hagadě se píše o čty-
řech typech synů, o moudrém, vzpurném, 
prostém a o tom, který se neumí zeptat, 
a těm jsme povinni objasnit podstatu svátku. 
Také Tu bi-švat můžeme spojit s motivem 
čtyř synů, tentokrát však z jiného úhlu 
pohledu, který nám umožní pochopit podob-
nost mezi stromem a člověkem. O tom 
vypráví následující příběh.

Byl jednou jeden člověk, který měl čtyři 
syny a přál si, aby věci a události, které je 
během života potkají, neposuzovali unáh-
leně a povrchně, ale naopak v klidu a s roz-
myslem, prostě moudře. Co udělal jejich 
otec? Postupně je poslal do velmi vzdále-
ného města, kde na jednom místě rostl osa-
moceně ovocný strom. Všem dal za úkol, 
aby strom dobře pozorovali, a až se vrátí, 
aby mu řekli, jak se jim strom jevil. Prvního 
syna tam poslal v zimě, druhého na jaře, 

třetího v létě a čtvrtého na podzim. Když se 
všichni vrátili, otec je shromáždil a každého 
z nich požádal, aby mu vylíčil, co viděl a jak 
se mu onen strom líbil. První syn mu vylíčil 
suchý strom s velmi zvrásněným kmenem, 
který byl též na mnoha místech poraněn. Jak 
otci řekl, vůbec se mu strom nelíbil, vypadal 
jako mrtvý. Druhý syn, kterého otec poslal 
na jaře, uvedl, že strom byl plný zelených 
pupenů, v nichž je jistě ukryto mnoho síly 
a krásy. Třetí syn, který pozoroval strom 
v létě, nemohl vynachválit jeho krásu. Roz-
plýval se nad jeho krásnými barevnými 
květy a nad jejich opojnou vůní. „Jeho nád-
hera mi učarovala,“ shrnul své dojmy třetí 
syn. Konečně čtvrtý syn, kterého otec poslal 
pozorovat strom na podzim, řekl, že jeho 
větve se prohýbaly pod ohromným množ-
stvím a tíhou krásných a dozrálých sladkých 
plodů. Otec poslouchal všechny své syny tak 
pozorně, jako oni předtím naslouchali jeho 
slovům. Poté, co skončili, jim řekl: „Všichni 
máte pravdu. Každý z vás viděl strom v jed-
nom jeho životním období. Sami však vidíte, 
že nemůžete posoudit kvalitu tohoto stromu 
pouze podle toho, co viděly vaše oči během 
jednoho jediného období jeho života.“

Podobné to je i s člověkem, neboť v Tóře 
stojí (Dt 20,19): כי האדם עץ השדה – což je 
strom na poli člověk. Pokud vyjmeme tato 
čtyři slova z biblického kontextu, můžeme je 
přeložit též ve smyslu: „neboť člověk je 
jako strom na poli“ či „neboť člověk je 
podobný stromu“. Proto lidský život a cha-
rakter člověka je možné objektivně zhodno-
tit a posoudit teprve poté, kdy tento prošel 
všemi etapami svého života. „Vynecháte-li 
zimu, tak ztratíte nejen naději ukrytou v jaru, 
ale i krásu léta a očekávání plodů podzimu. 
Nesmíme dopustit, aby těžkosti jedné etapy 
lidského života zničily všechny ostatní. 
Nelze posuzovat celý lidský život jen 
z pohledu jedné těžké etapy. Vždy, opravdu 
vždy po nelehké etapě přicházejí lepší dny, 
v nichž se naplní naše očekávání a naděje,“ 
pravil závěrem otec.

Z těchto moudrých slov otce, která pro-
nesl ke svým čtyřem synům, se můžeme 
poučit i my. Vždy musíme člověka posuzo-
vat ne podle jedné etapy jeho života, ale dle 
toho, co prožil a co vše jej během života 
potkalo. Jak se v mnoha etapách svého 
života choval a co za svůj život vykonal. 
Podobně jako nově zasazený ovocný strom 
neposuzujeme podle toho, kolik ovoce dal 
v prvních letech po zasazení, ale teprve až 
po dvaceti třiceti letech.

◗ Rabín Daniel Mayer
Foto: www.photos-public-domain.com

Sidur HEGJON LEV • Modlitby progresivního směru pro 
šabat, svátky a všední dny • Uspořádali: rabín Tomáš Kučera, Jan David Reitschläger, 
vydala: Bejt Simcha, formát: A5, 216 stran. Sidur je v pevné vazbě a na každé dvoustraně najdete hebrejský 
text, český překlad, transkripci do latinky a anglický (případně slovenský) text. Prodejní cena je 400 Kč při 
osobním odběru (po dohodě), 450 Kč na dobírku (včetně poštovného a balného). Zaslání na dobírku je možné 
i na Slovensko za celkovou cenu 570 Kč. • Objednávky na adrese olga@bejtsimcha.cz nebo 
na telefonu 603 393 558. • Sidur je nyní možné zakoupit rovněž v ŽO Děčín a ŽO Liberec.
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Poslední měsíce jsou v Izraeli plné 
událostí. Která je podle vás nejdů-
ležitější a čím?

Vyzdvihla bych dvě událo sti či spíše pro-
cesy, které jsou podle mě velmi významné. 

1) Debata o charakteru Izraele, tj. otázka, 
jak sladit, pokud to vůbec lze, stát demokra-
tický a židovský. Tato debata pod vlivem 
pravicových stran získala ostře nacionalis-
tický nádech a ukázala, že dnešní Izrael 
nemá ani zdaleka jasno v tom, jestli chce 
usilovat o rovnost mezi svými obyvateli na 
základě občanských práv, nebo o nerovnost 
na základě etnicity. Je třeba si přiznat, že 
kdyby se debata v podobném duchu vedla 
v jakékoliv evropské zemi (kde by koaliční 
strany volaly po omezení práv menšin ve 
prospěch většiny), tak by Židé byli první, 
kteří by se proti tomu ostře vymezili a připo-
mínali by Evropě její nedávnou minulost.

2) Po dlouhém období relativního klidu 
se velmi vyostřila bezpečnostní situace 
v Jeruzalémě. Tomuto městu trvalo mnoho 
let, než se vzpamatovalo z následků druhé 
intifády. Poslední roky ale opět začalo oží-
vat. Radnice se snažila přilákat prostřednic-
tvím podpory různých kulturních iniciativ 
mladé, sekulární Izraelce, ve městě se hodně 
investovalo do veřejného prostoru. Tramvaj 
spojující západní a východní, tedy židovský 
a arabský Jeruzalém a cyklostezka spojující 
židovské čtvrti s arabskými navíc dávaly 
pocit, že lidé v Jeruzalémě jsou schopni žít 
dohromady. Poslední měsíce ale ukázaly, že 
to byla spíše iluze. Jeruzalém zůstává rozdě-
len a mezi jeho židovskými a arabskými 
obyvateli přetrvává v lepším případě nedů-
věra, v horším nenávist. Bude zajímavé sle-
dovat, jak toto připomenutí reality ovlivní 
jednání mezi Izraelem a Palestinci o dalším 
osudu tohoto města. 

Mnoho analytiků upozorňuje na 
proměnu americko-izraelských 
vztahů (vy jste ostatně tomuto 
vývoji věnovala jednu Diskuzi 
v Maislovce). Čím je podle vás způ-
sobená? Jak moc se týká osobností 
izraelského premiéra Benajmina 
Netanjahua a prezidenta USA 
Baracka Obamy?

Na prvním místě je třeba říci, že americ-
ko-izraelské vztahy jsou na praktické rovině 
asi nejpevnější, jaké kdy byly. Skvěle fun-
guje spolupráce vojenská, mezi tajnými 
službami, ekonomická, kulturní. Amerika 
opakovaně zdůrazňuje, že bezpečnost Izra-
ele je jejím strategickým zájmem (to není 
zanedbatelné prohlášení). Problém je ovšem 

na politické rovině. Netanjahu se od začátku 
otevřeně netajil s tím, že si v Bílém domě 
nepřál Baracka Obamu, ale kandidáta repub-
likánů. Obamovi v jeho blízkovýchodní 
politice vyčítal nezkušenost a naivitu. První 
Obamova administrativa sice udělala něko-
lik takticky nešťastných kroků, jinak ovšem 
nebyla v požadavcích na Izrael nikterak radi-
kální. Právě naopak. I předchozí administra-
tivy odsuzovaly výstavbu osad na Západním 
břehu a snažily se o zprostředkování dohody 
mezi Izraelci a Palestinci. Netanjahuova 
vláda, ve které mají silné slovo pro-osad-
nické hlasy, a premiérova nevůle riskovat 

jednání s Palestinci se pak pochopitelně 
střetly s Obamovými záměry oživit mírový 
proces. Nemyslím si, že americko-izraelské 
vztahy jsou v bezprostředním ohrožení. Lze 
ovšem předpokládat, že bez mírového pro-
cesu a s pokračující okupací Západního 
břehu bude diplomatických střetů mezi USA 
a Izraelem spíše přibývat, což se dlouhodobě 
odrazí i na vztazích mezi oběma zeměmi.

V současnosti je velmi diskutova-
nou záležitostí nově navrhovaný 
zákon, který má zpřesnit status 
Státu Izrael. Vzhledem k tomu, že 
současný status, označující Izrael 
za židovský a demokratický stát, 
pochází z roku 1948, hrají v tom 
určitě roli historické souvislosti...? 
Proč ale takový zájem o změnu 
přes šedesát let starého zákona 
přišel právě teď?

Izraelská Deklarace nezávislosti v sobě 
obsahuje dva základní charaktery, které defi-
nují nový stát jako židovský a demokratický. 
Už se ovšem nezabývá tím, aby tyto charak-
tery dále definovala. Problém je, že se stále 
více ukazuje, že mezi těmito charaktery 
může být rozpor, tj. to co je židovské, ne-
musí být vždy demokratické a naopak. Ve 
straně Likud, která v posledních letech smě-
řuje více k nacionalisticko-náboženské ideo-
logii, se někteří rozhodli, že je na čase tento 
rozpor vyřešit tím, že Izrael bude jasně defi-
nován jako primárně stát židovský. V tomto 
Likudem navrženém zákoně se tak mluví 
o tom, že židovské právo bude inspirací pro 
izraelské civilní právo (v muslimských 
zemích je podobně šaría inspirací pro civilní 
právní řád). Dále tento zákon v podobě, 
v jaké byl předložen, upírá skupinová práva 
nežidovským menšinám, tj. individuálně si 
bude každý před zákonem roven, ale pouze 
Židé budou mít skupinová práva (připomíná 
to Evropu 19. století, kdy Židé jako jednot-
livci měli plná práva, ale Židé jako národ-
nostní menšina neměli práva žádná). Tento 
zákon byl navržen jako tzv. Základní zákon. 
V Izraeli, který nemá ústavu, jsou Základní 
zákony považovány za základ právního 
řádu.

Tento zákon v Izraeli vyvolal velmi ostré 
reakce. Prvním problémem je, jak zmiňuje 
odbornice na izraelské právo Ruth Gavison, 
že narušuje hlavní vizi izraelského národ-
ního státu, které se opírá o tři základní pilíře: 
židovství, demokracii a lidská práva. Nový 
zákon by demokracii a lidská práva odsunul 
na vedlejší kolej. Druhým problémem je to, 
že tento zcela zásadní zákon není výsledkem 

Kam směřuje dnešní Izrael?

➤

rozhovor s Irenou Kalhousovou

Irena Kalhousová je v současnosti dokto-
randkou na London School of Economics & 
Political Science ve Velké Británii. Specializuje se 
na současný Blízký východ, arabsko-izraelský 
konflikt a vztahy mezi EU a Blízkým východem. 
V Nadaci Forum 2000 působí jako hlavní analytič-
ka a členka programové rady. V roce 2014 praco-
vala jako analytička v Institutu pro národní bez-
pečnostní studia v Tel Avivu v Izraeli. Mezi lety 
2010 a 2013 pracovala jako hlavní analytička 
v Pražském institutu bezpečnostních studií. Jako 
lektorka působila na Anglo-American University 
a na Metropolitní univerzitě v Praze, kde vedla 
kurzy o Blízkém východě a EU. V minulosti pra-
covala v nadacích ADRA, Heinrich Böll Stiftung 
a také v Asociaci pro mezinárodní otázky. Jako 
analytička je pravidelně zvána do českých médií 
a publikuje v českém i zahraničním tisku. 
Vystudovala politologii na Hebrejské univerzitě 
v Jeruzalémě a Evropská studia na univerzitě 
v Cambridge ve Velké Británii. V roce 2013 půso-
bila jako Masaryk Distinguished Chair Fellow na 
Interdisciplinary Center v izraelské Hercliji.
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celospolečenské debaty o dalším směřování 
Izraele, ale spíše osobní politickou iniciati-
vou několik jednotlivců, kteří využili velmi 
rozhádané atmosféry v rámci Netanjahuovy 
koalice a celé izraelské politické scény. 
Důležitost tohoto zákona si nakonec uvědo-
mily středové politické strany, které odmítly 
v rámci koaličního handrkování ustoupit 
a raději souhlasily s předčasnými volbami. 
Každopádně tento zákon neskončí v šuplíku. 
Dříve či později se opět vrátí na stůl Knesetu 
a nezbývá než doufat, že se najde většina, 
která zabrání tomu, aby do izraelské legisla-
tivy pronikly prvky, které oslabují demokra-
tický charakter státu.

Sama v Izraeli často pobýváte. Vní-
máte nějaký přímý vliv situace na 
každodenní život?

Strávila jsem v Izraeli poslední dva roky, 
ale odjela jsem v červenci na konci války 
v Gaze. Izrael má za sebou několik let rela-
tivního klidu. Za hranicemi sice zuřily boje 
(Sýrie, Egypt atd.), ale ty nepronikaly ani na 
Palestinská území ani do Izraele. Mnoho 
Izraelců proto uvěřilo hlavní tezi, kterou jim 
předkládal Netanjahu a spol., že konflikt 
s Palestinci teď nemá řešení, ale je možné ho 
udržovat pod kontrolou do té míry, že neo-
hrožuje životy Izraelců. Válka v Gaze 
a útoky na civilisty nejen na Západním 
břehu, ale i na území Izraele v Tel Avivu 
a Jeruzalémě ovšem ukázaly, že tento Netan-
jahuův plán tak úplně nefunguje. Obava, že 
se navíc bezpečnostní situace může zhoršit, 
tak oživila vzpomínky na krvavou druhou 
intifádu. Bude proto velmi zajímavé sledo-
vat, jak dopadnou předčasné volby. Po 
mnoho let převládala v Izraeli velká skepse 
vůči možnosti mírového řešení konfliktu 
s Palestinci, a i proto se levice stala velmi 
minoritní politickou silou. Ovšem pravice se 
svojí politikou udržování statu quo také neu-
spěla. Po březnových volbách se dozvíme, 
kterému ze scénářů dávají Izraelci přednost. 

◗ Ptala se Ruth Jochanan Weiniger
Foto: Pavlína Schulz

➤
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Izrael přijal v roce 2014 
na 26 500 imigrantů 

V roce 2013 rekordně vzrostl počet 
nových izraelských občanů. Celkový počet 
imigrantů uplatňujících právo návratu se 
v roce 2014 vyšplhal na 26 500 lidí, což 
znamená nárůst o 32 procent oproti předcho-
zímu roku. Nejvíce přistěhovalců pochází 
z Francie a Ukrajiny. Počet francouzských 
přistěhovalců vzrostl z 3400 v roce 2013 na 
7000 v loňském roce a počet imigrantů 
z Ukrajiny z 2020 na 5840. Tento markantní 
nárůst o 190 procent je výsledkem přetrváva-
jící nestability ve východní části země. 
„Poprvé v historii je však počet imigrantů ze 
svobodných zemí větší než ze zemí v tíživé 
situaci. Je to důkaz, že Izrael je zemí přízni-
vou pro život, že naše snahy a investice do 
alije jsou přínosné,“ komentuje výsledky 
předseda Židovské agentury Natan Šaransky.

Většina příchozích jsou mladí lidé pod 35 
let. Nejmladší nový „občánek“ byl jen pár 
týdnů starý, Izrael však také přivítal muže, 
který se narodil v roce 1910, a na aliju se tak 
vydal v 104 letech. Nejčastěji se příchozí 
usazovali v Tel Avivu, přímořské Netanji 
a Jeruzalémě. Co se týče jejich profesního 
zaměření, z dostupných čísel je patrné, že 
technologické odvětví posílilo 2500 nových 
expertů, mezi imigranty je také tisícovka 
lékařů a zdravotníků.

Izraelské inovace 
ve zdravotnictví 

Prestižní americký magazín Forbes 
nedávno upozornil na to, že Izrael lze ozna-
čit za velmoc v oblasti technologických ino-
vací ve zdravotnictví. A doložil to na násle-
dujících příkladech:

ReWalk je speciální přístroj, umožňující 
paraplegikům a osobám ochrnutým po zra-
nění páteře znovu chodit. Vyvinul jej ochr-
nutý lékař Amit Doffer a jeho prvním uživa-

telem se stal bývalý americký voják Derek 
Herrera. Přístroj je připevněn na obě dolní 
končetiny a stimuluje pohyby pánve i obou 
končetin na základě senzorů. Pacient, který 
byl dříve trvale odkázán na invalidní vozík, 
je tak za pomoci ReWalk a berlí schopen 
dokonce i vyjít schody.

Totally Pregnant je aplikace, dostupná 
pro Android i iOS, která dává nastávajícím 
matkám možnost sledovat jejich zdravotní 
stav, vývoj dítěte či obdržet okamžitou 
odbornou pomoc podle toho, kde se aktuálně 
nachází.

Aplikace Telesofia nabízí odbornou 
lékařskou pomoc při užívání léků. Pokud si 
pacient po obdržení nového přípravku není 
něčím jist, Telesofia mu vysvětlí nejen 
postup užívání, ale i vedlejší účinky. Je 
dostupná v každém zařízení s internetovým 
připojením pro okamžitou pomoc v případě 
alergické reakce či srdečního selhání.

Technologie zvaná Surgical Theater 
umožňuje operovat za pomoci 3D snímků 
vytvořených na základě výsledků CT a MRT 
pacienta. Lékaři pak provádí operaci pomocí 
joysticku. Zařízení již využívají například 
fakultní nemocnice v New Yorku či Los 
Angeles nebo špičková minnesotská Mayo 
Clinic.

HelpAround pomáhá diabetikům v pří-
padě potřeby nalézt nejbližší osobu ochot-
nou poskytno ut jim glukózovou tabletu či 
inzulín. Pokud je případ akutní, nejbližší 
odbornou pomoc lze přivolat pouhým stisk-
nutím tlačítka.

Za revoluční je možné označit také apli-
kaci uMoove. Její program je schopen roz-
poznávat lidská gesta na mobilních telefo-
nech a umožňuje tak uživatelům hrát hry 
pouhou mimikou. Vynálezu se teď dostává 
i lékařského využití – monitoring očních 
pohybů by mohl odhalit poruchy, jako je 
autismus, ADHD či Parkinsonova choroba.

Ulpan uvádí... 

Izraelci v Americe:

glokalizace izraelských seriálů

a proč je svět tak miluje

17. 2. 2015 | 19 h | Langhans – Centrum

Člověka v tísni, Vodičkova 37, Praha 1

Úspěch izraelských seriálů jako 
Terapie či Chatufim (Homeland) 
daleko přesáhl hranice země i konti-
nentu. Jak se liší původní izraelské 
předlohy a jejich adaptace? Jak fun-
guje adaptace seriálového děje do 
jiného prostředí a kontextu? Co je 

v ději podstatné pro jednotlivé země? Těmito a dalšími otázkami se 
bude zabývat přednášející Asya Meytuv. Přednášku doplní ukázky 

původních izraelských seriálů 
i jejich cizojazyčných verzí.

Asya Meytuv je absolventkou 
hebraistiky na FF UK. Její diplo-
mová práce byla zaměřena na téma 
zastoupení a prezentace homosexu-
álů v moderním izraelském filmu. 

Zajímá se o moderní  Izrael a jeho sociální a kulturní reálie, o moderní 
hebrejštinu, židovské vzdělávaní a česko-izraelskou kulturní výměnu. 
Mimo jiné příležitostně píše pro internetový magazín Protisedi.cz.

Ulpan uvádí... je projekt pražského Ulpanu určený široké veřej-
nosti. Série přednášek přiblíží posluchačům izraelskou kulturu 
i různé aspekty života v Izraeli. Každý měsíc jiné téma a jiný před-
nášející. Přednášky ohlášené na tento semestr budou věnovány mimo 
jiné izraelské literatuře, filmu a společensko-politickým tématům. 
Přednášky proběhnou v českém jazyce.

Projekt je realizován díky grantu NFOH. Vstup zdarma.

Vybráno z novinek izraelského 
velvyslanectví
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Veškerá jistota našeho života a tím i naše 
největší radost z něj závisí na tom, že 

život pro nás nabývá smyslu, jenž překračuje 
okruh všednosti. Teprve když jsme uchopili 
tento smysl, stává se naše bytí celkem, tepr-
ve pak není lidský život pouhým sledem dní 
a jako by bylo příkazem: Žij! Také zjevení, 
jehož se Izraeli dostalo, přichází společně 
s tím, že byl odhalen význam života. Mezi 
Bohem a člověkem byla uzavřena „smlou-
va“, a ta dává smysl, v němž se propojil 
jeden den s druhým a počátek s koncem, 
takže se bytí stává celistvým a jediným – od 
Boha a u Boha. Teprve tím byl stvořen lid-
ský život. 

Otázky bytí byly tím větší, čím více bytí 
znamenalo. Ti, které nazýváme muži Božími, 
naši proroci, na to dávali odpovědi, zákon, 
jímž se vše formovalo a určovalo. Stali se 
tvůrci lidského života. Na myšlenkách, které 
uvedli v existenci, se pak prokázal onen 
výrok o požehnání stvořeného: „Ploďte 
a množte se a naplňte zemi!“ (Gn 1,28) Vze-
šla z nich celá pokolení myšlenek. Učinili 
svět života širým a bohatým. Síla síly Izraele 
působí dál a dál v tom nejlepším, co lidstvo 
má.

Dnes proto svědčí zvláště jedna myš-
lenka, která přišla na svět v Izraeli a v sou-
časnosti se vítězně rozšířila: idea člověka. 
Stojí zde jako jedna z prvních a počátečních 
mezi těmi, které dávají životu jeho místo, 
a může se zdát, jako by musela z myšlení 
vyplynout dříve než kterákoli jiná. Ale jed-
noduché a původní se neukazuje vždy před 
vším ostatním. Představy lidu a jeho úkolů, 
státní a stavovské cti se na mnoha místech 
uchytily a utvořily tehdy, když tam ještě 
nebyla známa lidská práva ani lidská důstoj-
nost. Vytvoření těchto představ bylo mno-
hem větším dílem.

Řecké filosofii se podařilo přiblížit svými 
pojmy člověku. Poté co dlouho zkoumala 
přírodu, dospěla konečně i k němu. Poznala 
jej v jeho protikladu ke světu, v jeho vlast-
ním bytí, pochopila, co mu náleží a čím je 
obdařen. Lidská individualita dospěla k se-
bevědomí a požadavku svobody, získala 
i své opodstatnění a touhu po onom sebezdo-
konalení, jež skýtá štěstí. Ale toto vlastní já, 

toto pouhé já1 zde 
označuje vše, nebo 
přinejmenším to nej-
podstatnější; je zde 
cílem a mezí. Člověk 
zde stojí ve své osobi-
tosti, ale jen v ní; lid-
ská práva jsou jen 
vlastními právy osob-
nosti, která často platí 
jen proto, že pravdu 
má jen silný a chytrý. 
Bližní dosud objeven 
nebyl; není o něm do-
sud ponětí a není na 
něj tedy brán ohled. 
Poznal jej právě duch 
Izraele, dávno před 
počátkem filosofie 
řeckého národa.

Izraelskému myš-
lení, jak je zformovali 
proroci, je vlastní to, 
že smysl hledá přede-
vším v jednotě. Vše 
pomíjivé se proto 
vztahuje k trvalému, 
všechno pozemské 
k věčnému. Spinozův 
výrok, že vše lze 
pochopit jen sub spe-
ciae eternitatis – „pod 
zorným úhlem věč-
nosti“ – je ve své pod-
statě výrokem ryze 
židovským. Učili 
tomu již proroci: význam všeho otevírá až 
myšlenka jednoho Boha. Světu rozumí jen 
ten, kdo ví, že jeho dílo i svět patří Věč-
nému. Člověk pochopí, až když sám sebe 
pozná jako muže Božího, nebo, jak říká staré 
biblické přirovnání, jako dítě Boží, coby 
odraz Věčného. Teprve to mu dává místo 
a úkol, jedině to ho určuje jako člověka. 
Jediný Bůh učí, jak chápat jednotu světa 
i jednotu lidského života.

1  „Aber dieses Selbst, dieses bloße Ich (...)“ – Pro 
ty, kdo rádi sledují vývoj pojmů, zde máme pojem 
selbst krátce před C. G. Jungem... (pozn. překl.)

Tak je dosaženo základního výroku lid-
ství, jeho podstaty. Boží odraz je tím, co 
každému přísluší, každého určuje; mne 
o nic více, ale ani o nic méně než kohokoli 
jiného. Všichni patříme k Bohu, jsme 
všichni titíž. V tom nejdůležitějším a roz-
hodujícím jsme stejní, všichni bez rozdílu; 
to největší je v každém člověku. Hranice 
rozdělující národy a rasy, stavy a kasty, síly 
a nadání, překonává jednota a vznešenost 
lidského. Ten, kdo je jiný, ať už je mi 
vzdálený nebo cizí nebo dokonce nepřá-
telsky naladěný, náleží ke mně, jakožto 
podstata mé podstaty, je se mnou spojený 

Leo Baeck: 
Stvoření bližního (Die Schöpfung des 
Mitmenschen)

➤

6 Leden/Únor 2015

Známku s portrétem Leo Baecka vydala německá pošta v roce 1957 u příležitosti 
prvního výročí jeho smrti.

y

„Ten, kdo je jiný, ať už je mi vzdálený nebo cizí nebo dokonce nepřátelsky naladěný, náleží 
ke mně, jakožto podstata mé podstaty, je se mnou spojený Bohem. (...) Ve svůj život mohu 
věřit jen tehdy, když věřím v ten jeho.“
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Bohem. Řečeno biblickou metaforou, je to 
můj „bratr“, můj „bližní“. Ve svůj život 
mohu věřit jen tehdy, když věřím v ten 
jeho. Jen když mám úctu k němu, mám 
úctu před tím nejlepším a nejlidštějším 
v sobě samém. Teprve tím je stvořen bližní 
a s ním je teprve stvořen veškerý lidský 
život: já a ten druhý coby nerozlučná, etická 
jednota.

Klasicky je to vyjádřeno ve větě Tóry, 
obvykle překládané: „Miluj svého bližního 
jako sebe sama.“ (Lv 19,18)2 V úplné věr-
nosti smyslu a vlastnímu obsahu výroku to 
znamená: „Miluj svého bližního, on je jako 
ty.“ Veškerý důraz spočívá právě na tomto 
„jako ty“. Vyslovuje se tím ona jednota 
všeho lidského, jež otevírá smysl pozem-
ského života a znamená mnohem víc nežli 
nejasný výrok o lásce. Tuto větu vytvořila 
sociální myšlenka jednoho lidského rodu 
a jedněch lidských práv, nikoli pouhý 
prchavý pocit.

Šimon ben Azaj, jeden z velkých učitelů 
generace po zboření Chrámu, který zřetelně 
pociťoval, jak na této myšlence závisí vše 
ostatní, postavil učení o Božím odrazu v člo-
věku ještě před onu větu o lásce k bližnímu. 
Ben Azaj řekl: „Miluj svého bližního jako 
sebe! To je největší výrok, ale ještě větší je 
jiný: ‚Toto je rodopis člověka: když Bůh 
stvořil člověka, učinil jej ke svému obrazu‘ – 
tato věta nese celou Tóru.“ Přesvědčení 
o jednotě všeho co má duši, tato myšlenka 
bližního, představuje ve skutečnosti pevný 
základ Tóry a náboženství, které tuto jednotu 
vyžaduje. Ben Azaj dává lásce k bližnímu 
sociální určitost a brání tomu, aby se rozply-
nula v jímavou sentimentalitu.

Avšak sociální myšlenka opět získává 
veškerou svou jistotu a šíři jedině tímto 
náboženským základem, kterou jí dalo 
židovství. Nepřipouští žádné zúžení, nedo-
statky či dodatky. To, že je naším bližním, 
nedaruje druhému naše blahovůle nebo 
ochota, nedává mu je ani společenské zřízení 
či státní uspořádání, ale Boží moc. Jediný 
Bůh jej učinil ke svému obrazu, a nikdo jiný 
to nemůže zrušit ani umenšit. Teprve tím je 
člověk postaven na pevnou zem, na půdu 
trvalých lidských práv.

Z toho pak vyplývá další. Každé poznání, 
praví židovské učení, se rovná příkazu, 
každé právo v sobě zahrnuje úkol. Židovství 
nezná větu, která by mohla zůstat pouhým 
výrokem; slovo je v něm „slovem, jež má 
být učiněno“.

Tak se stává požadavkem: máš být bližní. 
Jednota všech se stává společnou odpověd-
ností, povinností všech vůči sobě navzájem. 
Co poskytujeme druhému, to jsme mu dlužni 
a on na to má právo. Když mu něco prokazu-
jeme, konáme jen spravedlnost, „cedaku“. 

2  Nebudeš se mstít synům svého lidu a nezane-
vřeš na ně, ale budeš milovat svého bližního jako 
sebe samého. Já jsem Hospodin.

Když mu ji odepřeme, pak jsme mu upřeli 
něco, co mu náleží, nebo, jak staří učitelé 
vykládají biblický výrok, byla na něm spá-
chána loupež, byl oloupen o svá lidská 
práva.

Mravní souvislost tak spojuje všechny 
a poskytuje všem skupinám lidí a celkům 
smysl jejich života, jejich hodnotu a cíl. 
Pojem lidské společnosti vystupuje do 
popředí ve veliké společnosti, v níž má mít 
každý od počátku své místo. Nezbývá už nic, 
co by se týkalo a postihovalo jen jednotlivce: 
žádné bezpráví, které by se dělo jen jemu, 
a žádná nouze, kterou by měl nést jen sám 
pro sebe. Každé provinění vůči jednomu je 
zločinem vůči všem lidem a každá potřeba 
jednotlivce je požadavkem vůči všem. 
Teprve to je „cedaka“, sociální spravedlnost, 
tato jistota mravní povinnosti, která nás vede 
nad neurčitost pouhé blahovůle, která může 
darovat nebo odepřít.

To všechno ovšem znamená zároveň cosi 
většího. Tato spravedlnost byla poznána 
v židovství, a teprve tím se ukázal celý její 
smysl, její jednota v rozličnosti. Máme slou-
žit Bohu, dávat Bohu ze svého; ale, jak učí 
židovství, jediné, co z vlastního můžeme 
Bohu dát a co tedy od nás Bůh žádá, je dob-
rota a spravedlnost, toto naplnění Božích 
příkazů; jen v ní je Bůh pro naše jednání také 
dosažitelný. Tak je cestou k Bohu to, že hle-
dáme svého lidského bratra; neboť v něm 
nachází naše povinnost plnost úkolů, v něm 
nachází svůj nejvlastnější cíl. Bohu můžeme 
a máme sloužit skrze bližního, přinášet Bohu 
to naše, co vychází z naší svobody a našeho 
vlastnictví. Jen ten, kdo koná spravedlnost, 
cadik, je zbožný.

Zde se objevuje charakteristický rys 
židovského náboženství: na prvém místě 

v něm není zaslíbení, nýbrž požadavek; člo-
věk je svobodná mravní osobnost, od níž je 
požadován první krok, spravedlnost. V tom 
spočívá zásadní rozdíl oproti těm věroučným 
směrům, pro něž je tím podstatným spása, 

v nichž je tím velkým a rozhodujícím milost, 
která na člověka sestupuje, to, co jej vede 
k Bohu a poskytuje mu vše. Jak řekl Augus-
tin, „Bůh a duše a nic dalšího“, je v nich 
obsahem náboženství a zbožnost v nich tedy 
existuje i bez bližního. Poustevník, který žije 
jen v zanícení mysli a nedělá nic pro bližní, 

ale věnuje celé své bytí starosti o svoji 
malou či velkou duši, může být skutečně 
zbožným, světcem.

Pro židovské náboženství je život osamo-
ceného člověka, třebaže plyne ve vzneše-
ných myšlenkách a citech, vždycky neúplný; 
k tomu, aby osvědčil svoji lidskost, mu 
chybí bližní. Zbožnost toho, kdo žije sám 
pro sebe, je zde protimluvem; bez bližního 
není ani zbožnosti. Jistě i židovství zná 
výrok – vždyť je vyslovil jeho žalmista: 
„A na zemi kromě Tebe v ničem nemám 
zalíbení!“ (Ž 73,25). Ale ten je zde silnou 
útěchou toho, kdo umí svůj život naplnit, jen 
když hledá lidi, a proto, když jej nedoceňují 
a odvrhují, je vždy jisté, že mu zůstává Bůh, 
k jehož obrazu, přese všecko, jsou všichni 
posláni na zem. Je to „přesto“ spravedlnost, 
která ve jménu Božím zůstává věrna smyslu 
života.

Pro židovství je sociální požadavek pod-
statnou a nezbytnou částí náboženství, ces-
tou k tomu, aby byl život chápán ve svém 
významu. Není náhodou, že myšlenka této 
úlohy bytí (Daseinsaufgabe) čerpala vždy, 
ať zprostředkovaně či bezprostředně, právě 
z židovství. Tato myšlenka dlouho sdílela 
svůj osud s židovstvím, byla neznámá či 
podceňovaná. Současná doba jí otevřela 
cestu. Všude, kam proniká, působí duch 
Izraele, který stvořil bližního.

Článek byl publikován ve sborníku Sozi-
ale Ethik im Judenthum (Sociální etika 
v židovství), jenž vyšel u příležitosti valné 
hromady Svazu německých Židů, konané 
v Hamburku roku 1913.

◗ Překlad Ruth Jochanan Weiniger
Foto: Wikipedia

➤
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Stolperstein před domem Leo Baecka na adrese Fritz-
-Elsas-Strasse 15 v berlínském Schönebergu.

y p

Leo Baeck se narodil roku 1873 
v tehdy německém, dnes polském Lesznu 
do rodiny rabína Samuela Baecka. 
Vystudoval rabínský seminář v Breslau. 
Jako rabín působil v Opole, Düseldorfu 
a Berlíně, kde rovněž vyučoval na 
Hochschule für die Wissenschaft des 
Judentums. V lednu 1943 byl deportován 
do Terezína, kde byl jedním z představite-
lů rady starších a dožil se zde i osvoboze-
ní. Po válce se přestěhoval do Londýna, 
kde dále působil jako rabín a pedagog. 
Stal se rovněž předsedou Světové unie 
progresivního judaismu. Napsal řadu knih 
a pojednání, angažoval se v mezinábožen-
ském dialogu. Zemřel v Londýně roku 
1956.

vzdělávání
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1. část

Evropa je společností předsudků 
v kulturních, sociálních a hlavně 
náboženských otázkách. Zejména ve 
vztahu k islámu. 

Pod tlakem populistických médií 
a s vědomím agresivního islamismu a tlaku 
druhé a další generace muslimských přistě-
hovalců do Evropy vznikl v obecné společ-
nosti deformovaný pohled na islám jako 
náboženství a způsob života. Nesmyslné 
porovnávání neporovnovatelného, tj. srovná-
vání hodnot západní demokracie s hodno-
tami islámské teokracie. Všechny pokusy 
o „export demokracie“ do muslimských 
zemí skončily nejen nezdarem, ale i totálním 
rozvratem a devastací dosud fungujících sys-
témů a hodnot. Mosambik, Afghánistán, 
Libye, Irák, Sýrie… Podle paušálně užíva-
ného tvrzení „u nás to děláme takhle, to je 
jediné správné. A kdo to dělá jinak, je 
padouch.“

Pro muslimy existuje překvapivě jen 
velmi málo společně akceptovaných a inte-
grujících prvků. Jednoznačně, napříč islám-
skými státy, je přijímaný jen Korán. Tzv. 
islámské schizma – rozdělení na sunnity 
a šíity kolem roku 661 – otevřelo mezi 
vyznavači Koránu dosud nepřekonatelnou 
propast. A má na svědomí miliony mrtvých 
ve vzájemných bojích.

V sedmdesátých letech 20. století ote-
vřela západní Evropa svůj pracovní trh děl-
níkům ze zemí Maghrebu i z Blízkého 
východu. Následné uplatňování pseudohu-
manistické politiky a multikulturalismu při-
neslo Evropě největší ohrožení od dob, kdy 
Turci stáli před Vídní (r. 1683). Smutné 
plody tohoto stromu budou sklízet další 
generace již v roce 2030.

Následující zamyšlení se nepřimlouvá za 
liberální pohled na muslimské přistěhovalce 
a jejich (dnes již dospělé a neintegrované) 
děti. Ani neomlouvá neomluvitelné. Jen 
předkládá z jiného úhlu některá fakta a sou-
vislosti k lepšímu vhledu do části dotčené 
problematiky.

Mezi proroky žádná žena?
Všichni proroci a poslové Boží, Adamem 

počínaje a Muhammadem konče, byli muži. 

Proč nebyly tímto atributem obdařeny také 
příslušnice něžného pohlaví?

Náboženské autority, bez ohledu na gen-
derové přání a požadavky, došly v této otázce 
ke konsensu: plán realizace Boží vůle na 
zemi nezahrnoval, co do činností vykonáva-
ných ženami, prorocké poslání.

Jak se tento předpoklad projevil v inter-
pretaci biblických a koránských pravidel 
upravujících práva a postavení žen ve stře-
dověké a současné společnosti?

Žena a Stvoření (světa)
Abrahámovská náboženství se shodují 

v jednom základním bodě: ženy i muži jsou 
stvořeni Bohem, Stvořitelem celého ves-
míru. K názorovým rozporům dochází po 
stvoření prvního člověka, Adama, a první 
ženy, Evy.

Starozákonní stvoření Adama a Evy je 
popsáno v knize Genesis. Bůh oběma 
zakázal jíst ovoce ze zakázaného stromu. 
Had Evu zlákal, aby ochutnala, Eva přesvěd-
čila Adama. 

Když Bůh káral Adama za to, co udělal, 
ten odpověděl: „Žena, kterou jsi mi dal, aby 
při mně stála, ta mi dala z toho stromu a já 
jsem jedl.“ (Genesis 3:12) 

Bůh k Evě: „Velice rozmnožím tvé trá-
pení i bolesti těhotenství, syny budeš rodit 
v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale on 
nad tebou bude vládnout.“ (Genesis 3:16) 

Korán popisuje Stvoření na několika 
místech, například:

„A ty, Adame, obývej s manželkou svou 
ráj! Jezte, z čeho se vám zachce, ale nepři-
bližujte se k tomuto stromu, abyste se nestali 
nespravedlivými!“ Však satan jim oběma 
našeptal, aby odhalili to, co dosud před nimi 
bylo skryto z nahoty jejich, a řekl: „Pán váš 
zakázal vám tento strom jen proto, abyste se 
nestali anděly či nesmrtelnými!“ (Korán, 
súra 7 – Rozpoznání, 7:19-20) 

A když oba ochutnali ze stromu, odhalila 
se jim nahota jejich a jali se šíti na sebe 
oděvy z listí rajského. A zavolal na ně Pán 
jejich: „Což jsem vám dvěma nezakázal 
tento strom a neřekl vám, že satan je vaším 

nepřítelem zjevným?“ Odpověděli: „Pane 
náš, věru jsme sami sobě ukřivdili; jestliže se 
nad námi neslituješ a neodpustíš nám, 
budeme věru z těch, jež ztráta postihla.“ 
(Korán, súra 7 – Rozpoznání, 7:22-23)

Dvě podání příběhu Stvoření, s jistými 
rozdíly: Korán na rozdíl od Tóry/Starého 
zákona dává stejný díl viny Adamovi i Evě. 
V Koránu nenajdeme tvrzení, že by Eva 
Adama svedla. Eva v Koránu není vykres-
lena jako pokušitelka nebo svůdkyně. Adam 
i Eva spáchali hřích společně.

Většina muslimů zastává názor, že Bůh 
stvořil Evu z Adamova žebra. V Koránu 
tento názor oporu nemá. Žena v Koránu patří 
k obecnému schématu párovitosti tvorstva, 
nelze ji pokládat za ontologicky druhotnou. 
V Koránu Bůh první lidský pár oslovuje 
vždy společně dvojným číslem příslušných 
arabských sloves. 

Pouze na dvou místech tomu tak není:  
,,Lidé, bojte se Pána svého, jenž stvořil vás 
z bytosti jediné a stvořil z ní manželku její ➤

Leden/Únor 2015

Práva a postavení

ženy
z pohledu abrahámovských náboženství

8

Maskil_leden_2015.indd   8Maskil_leden_2015.indd   8 29.1.15   12:2429.1.15   12:24



téma

a rozmnožil je oba v množství velké mužů 
i žen.“ (Korán, súra 4 – ženy, 4:1) 

,,A patří k Jeho znamením, že vám z vás 
samých manželky stvořil, abyste u nich klid 
nalezli...“ (Korán, súra 30 – Byzantinci, 
30:21) 

Zákaz jíst ovoce ze zakázaného stromu je 
v Koránu popsán. Svůdcem je satan Iblís, 
který oslovuje muže i ženu společně: „Však 
satan jim oběma našeptal, aby odhalili to, co 
dosud před nimi bylo skryto z nahoty jejich, 
a řekl: „Pán váš zakázal vám tento strom jen 
proto, abyste se nestali anděly či nesmrtel-
nými!“ (Korán, súra 7 – Rozpoznání, 7:20) 

Avšak satan jim dal zhřešit a způsobil 
vyhnání jejich z místa, kde žili. I pravili 
jsme: ,,Odejděte! Jeden druhému budete 
nepřáteli; země bude místem pobytu vašeho 
a užívání dočasného! Adam přijal pak od 
Pána svého slova a On mu odpustil, vždyť 
On odpouštějící je i slitovný.“ (Korán, súra 
2 – Kráva, 2:36-37) 

Biblický obraz Evy – pokušitelky nega-
tivně ovlivnil ženy v židovsko-křesťan-
ské tradici. Věřilo se, že ženy zdědily po 
své matce, biblické Evě, její vinu i lstivost. 
Ženy byly popisovány jako nedůvěryhodné 
a proradné. Menstruace, těhotenství a porod 
byly považovány za spravedlivý trest pro 
prokleté ženské pohlaví.

„A přicházím na to, že trpčí než smrt je 
žena, je-li léčkou, je-li její srdce síť a ruce 
pouta. Kdo je Bohu milý, unikne jí, hříšník jí 
však bude lapen.“ (Kazatel1 7:26)  

„Každá špatnost je malá proti špatnosti 
ženy; ať ji stihne úděl hříšníka! ... Hřích 
začal od ženy, a proto všichni umíráme.“ 
(Sírachovec2 25:19,24) 

1  Kniha Kazatel patří do třetí části hebrejského 
kánonu Bible, do Spisů. V rámci Spisů patří mezi 
tzv. pět svátečních svitků (kam dále patří knihy: 
Píseň písní, Rút, Ester a Pláč) a čte se v rámci 
židovské liturgie o svátku Sukot. V křesťanském 
kánonu je Kazatel řazen mezi knihy naučné. 
Kniha je psána biblickou hebrejštinou.

2  Kniha Sírachovcova, zkráceně Sírachovec, je 
jednou z deuterokanonických knih Starého záko-
na, v Českém ekumenickém překladu označována 

Z novozákonních textů lze usoudit, že 
„prvotní hřích“ je přenášen z matky Evy na 
všechny její dcery: „Žena ať přijímá poučení 
mlčky s veškerou podřízeností. Učit ženě 
nedovoluji. Žena nemá mít moc nad mužem, 
nýbrž má se nechat vést. Vždyť první byl 
stvořen Adam a pak Eva. A nebyl to také 
Adam, kdo byl oklamán, ale žena byla okla-
mána a dopustila se přestoupení.“ (1. list 
Timoteovi3 2:11-14) – apoštol Pavel 
v Novém zákoně

Rozdíl mezi biblickým a koránským 
postojem vůči ženskému pohlaví se proje-
vuje již při narození ženy. Tóra/Starý zákon 
uvádí, že doba rituální nečistoty matky 
(rodičky) je dvojnásobná, když se narodí 
děvče, než když se narodí chlapec. (Leviti-
cus 12:2-5) 

Kniha Sírachovcova ženy nešetří a přísně 
soudí: „Je hanba být otcem nevychovaného 
syna; narození dcery znamená újmu.“  (Síra-
chovec 22:3) 

Dcera je považována za jisté břímě, pro 
otce znamená potenciální zdroj hanby. 
U žádného člověka nehleď na krásu a nevy-

zkratkou „Sír“. Původní hebrejský text, známý 
z Káhirských zlomků, nesl název Moudrost Ješuy, 
syna Eleazara, syna Sírachova.

3  List Timoteovi je součást Nového zákona, jeden 
z tzv. pastorálních listů, připisovaných apoštolu 
Pavlovi. Byl napsán řecky, patrně v letech 63–67 
ve vězení v Římě. O autorství listu však někteří 
pochybují, hlavně na základě jazykových důvodů.

Korán coby svatá kniha islámu je jeho primární autoritou a stěžej-
ním zdrojem.  Muslimové z něj čerpají náboženské předpisy, uží-
vají jej také jako právní vodítko a zdroj morálky. Morální předpisy 
v Koránu obsažené mají podobu závazné právní normy. Svatost 
Koránu jako takového uznávají všichni muslimové bez výjimky. 
Korán je přijímán jako záznam božího slova a ortodoxní učení islámu 
jej chápou jako doslovnou a věcnou pravdu. Korán není jednoznačný 
text a výklad jednotlivých veršů je často účelový.

Sunna (tradice) tvoří společně s Koránem systém závazných naučení 
a norem. Obecně panuje názor, že Korán a jeho předpisy představují 
obecnou formu, kterou sunna rozpracovává a upřesňuje. Sunna 
vychází a komentuje soubor výroků a činů Muhammada od té doby, 
kdy se ve čtyřiceti letech stal prorokem. 

Odůvodnění využívání sunny jako dalšího pramene lze nalézt 
přímo v Koránu. Např. verše:

„A věru máte nyní v poslu Božím příklad překrásný pro každého, 
kdo doufá v Boha a v den poslední a kdo Boha hojně vzpomíná.“ 
(Korán, súra 33 – Spojenci, 33: 21) 

„…Věřte tedy v Boha a posla Jeho, proroka neučeného, jenž věří 
v Boha a Jeho slova, a následujte jej – snad se octnete na cestě 
správné!“ (Korán, súra 7 – Rozpoznání, 7:158) 

Citované koránské texty vybízejí věřící, aby následovali Proroka 
jako příklad vhodného chování. První zprávy o tom, co Muhammad 
udělal a řekl, začaly vznikat po jeho smrti. Zpráva o jeho výroku nebo 
činu se nazývá hadís.

Hadís je označení pro původně ústně uchovávanou výpověď o činech 
a skutcích proroka Muhammada. Hadísy tvoří hlavní pramen sunny. 
Hadís se skládá ze dvou částí, a to z řetězu tradentů (těch kteří zprávy 
slyšeli, navzájem si je vyprávěli a předávali je dál) a samotného 
výroku. První část, tedy řetězec tradentů, se nazývá isnád, a má zaru-
čit pravdivost následující výpovědi. Isnád někdy může tvořit i dlouhý 
řetězec o mnoha tradentech. Druhá část hadísu se nazývá matn a tvoří 
samotný příběh hadísu. 

Al-Hummajdí vyprávěl, že slyšel od Sufjána a ten od Jahji ibn 
Sacíd al-Ansárího, že mu Muhammad b. Ibrahím at-Tajmí řekl, že 
slyšel od Alqamy ibn Waqqás al-Lajthího, že ten slyšel Umara ibn 
al-Chattába (nechť je s ním Bůh spokojen (NBS)) říci z kazatelny, že 
slyšel Posla Božího (nechť mu Bůh žehná a dá mu mír (NBŽM)) jak 
říká: „Činy budou posuzovány vždy jen podle záměrů. Každý bude 
odměněn podle toho, co zamýšlel učinit. Tomu, kdo přesídlil do 
Medíny proto, aby získal nějaký pozemský statek, nebo aby se oženil, 
bude jeho hidžra započítána podle cíle, který hledal.“ 

Šaría je systém islámského náboženského práva. Zabývá se vztahem 
člověka k Bohu a vztahem člověka k člověku, tj. běžnými záleži-
tostmi života včetně politiky, ekonomie, bankovnictví, obchodu, 
smluv, rodiny, sexuality, hygieny a sociálních věcí.

Šaría je založená na výkladu islámských náboženských textů, 
zejména Koránu, ze své podstaty svatých a neměnných. Konkrétní 
aplikace práva na jejich základě ale může být různá; zabývá se jí 
islámská právní věda – fiqh.

Švat 5775

➤

Adam a Eva, olejomalba Lucase Cranacha mladšího, 
16. století

Zdroje islámu – korán, sunna, hadís a šaría
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Jižní Libanon 
Boje mezi našimi jednotkami a OOP pod 

vedení Jásira Arafata v západním Bejrútu 
pokračovaly. Jednou jsem zasahoval u izra-
elské jednotky na sever od bejrútského 
letiště, kde měli řadu čerstvě raněných. 
Během práce za námi přišel libanonský plu-
kovník s tím, že chce mluvit s naším velícím 
důstojníkem, protože pro něj má důležitou 
zprávu. Šlo o to, že falangistické jednotky se 
prý chystají zmasakrovat palestinské uprch-
líky v blízkém táboře El Huzai. Řekl jsem 
mu, že všichni uprchlíci už z tábora odešli. 
Šli jsme se společně přesvědčit, že je tábor 
skutečně zcela opuštěný. Setkali jsme se pak 
ještě s generály Drorim a Eitanem (Rafulem), 
ale oba mi potvrdili, že v táboře skutečně 
nikdo nezůstal. V tom duchu jsem se snažil 
i uklidnit onoho libanonského plukovníka. 
Když jsme se pak doslechli o vražedném 
útoku falangistů na tábory Sabra a Šatila, 
které byly vzdálené jen pár kilometrů, 
pochopil jsem, že zřejmě došlo k omylu, a že 
se varování mělo týkat jich. Dodnes jsem 
přesvědčen, že kdybychom bývali dostali 
správné varování, mohli jsme neprodleně 
informovat ministra obrany a masakru 
zabránit.1

Jednoho dne přinesly západní noviny 
znepokojující zprávu, podle níž naše jed-
notky ostřelovaly a bombardovaly palestin-
ský sirotčinec v západním Bejrútu a mnoho 
dětí bylo zabito nebo zmrzačeno. Proslý-
chalo se, že se ve věci angažuje Matka 
Tereza, která chce zraněné děti evakuovat do 
Spojených států, kde jim má být poskytnuta 
potřebná lékařská péče. Byl jsem požádán, 
abych Matku Terezu vyhledal a nabídl jí, že 
děti mohou být léčeny v Izraeli. Nikdo neměl 
ani tušení, kde ty děti jsou a jestli je vůbec 
Matka Tereza skutečně v Libanonu. Říkal 
jsem si, že informace nejspíš seženu v bejr-
útských kostelech. Byla neděle a já jsem se 
sanitkou Magen David Adom objížděl kos-
tely zaplněné věřícími a vyptával se. Nako-
nec mi jeden kněz řekl, že slyšel, že Matka 
Tereza je u Milosrdných sester v Becharre, 

1 O několik let později byl generál Šaron souzen 
za to, že nezabránil masakrům v těchto táborech. 
Izraelský soudní vyšetřovací výbor ho shledal 
vinným z nedbalosti a Šaron musel odejít z vlády. 
Článek, publikovaný v časopise Time, mu dával 
přímou zodpovědnost za vraždění. Šaron časopis 
žaloval a soudní pře, která probíhala v New Yorku, 
byla mediálně velmi sledovaná. Byl jsem pozván 
jako svědek Šaronovy strany a ve své výpovědi 
jsem svědčil o tom, jak se zajímal a staral o pales-
tinské civilisty. 

vesnici nedaleko Bejrútu. Nabídl, že s námi 
pošle jednoho chlapce jako průvodce. Když 
jsme dorazili do vesnice, chlapec nám uká-
zal plotem obehnaný dům. Když jsem vystu-
poval ze sanitky, všiml jsem si, že za námi 
stojí taxi s libanonskou poznávací značkou, 
které za námi jelo už z Bejrútu. Řidič s dlou-
hým černým plnovousem vypadal velmi 
arabsky. Pokynul mi, abych k němu přišel. 
Šel jsem, ale nejdřív jsem řekl svému řidiči, 
aby byl připravený střílet. Když jsem přišel 
k taxikáři, oslovil mě perfektní hebrejštinou: 
„Nebojte se, doktore, jsme tady pro vaši 
bezpečnost.“ U vstupu do domu stála nepří-
stupně se tvářící stráž. Řekl jsem jim: 
„Vyřiďte Matce Tereze, že za ní přišel doktor 
Adler, který s ní pracoval v Kalkatě.“ Ve 
skutečnosti jsem se s Matkou Terezou nikdy 
předtím nesetkal, ale předpokládal jsem, že 

v Kalkatě musela pracovat se stovkami dok-
torů a že si je nemůže všechny pamatovat. 
Za pár minut se stará dáma objevila a pozdra-
vila mě vřelým objetím: „Můj drahý dok-
tore, jaké potěšení se s vámi znovu setkat.“ 
Tlumočil jsem jí nabídku izraelské vlády, že 
zraněné sirotky převezeme do Izraele 
a poskytneme jim potřebnou zdravotní péči. 
Matka Tereza mě pozvala do domu a tam mi 
řekla: „Můj milý doktore, není v lidské moci 
těm dětem pomoct. Všechny jsou retardo-
vané a jejich rodiče je opustili. Nepotřebují 
žádnou lékařskou péči, jen Boží milosrden-
ství a lásku!“ Hrdě mi ukázala všechny děti, 
které byly čisté, a očividně o ně bylo u Milo-
srdných sester, jimž Matka Tereza vydávala 

rozkazy jako generál, dobře postaráno. 
Nakonec jsem rozhodl, že alespoň dodáme 
centru dětskou výživu a léky a že jeden 
z našich doktorů je každý týden navštíví.

Jednoho dne si mě předvolal ministr 
zdravotnictví Šostak. Ukázal mi fotografii, 
na níž zdravotní sestra krmí malé dítě se 
zřejmě amputovanou ručičkou. Ministr 
dostal fotografii od premiéra Šamira, který ji 
zase dostal od amerického prezidenta Rea-
gana během své předchozí návštěvy USA. 
Reagana velmi rozčílil text, vydaný agentu-
rou AP, podle níž toto neznámé dítě přišlo 
o ruku během izraelského náletu na západní 
Bejrút. Ministr Šostak mi nařídil: „Jákove, 
najdi to dítě a přivez jej na rehabilitaci do 
Izraele.“ Nikdo ovšem netušil, kde žije 
rodina toho dítěte, ani nebyla známa identita 
fotografa, který snímek pořídil. Rozhodl 
jsem se tedy pokusit se vyhledat onu zdra-
votní sestru. Obešel jsem s fotografií několik 
bejrútských nemocnic, až jsem nakonec 
dorazil do velké nemocnice Hotel Dieu 
v západním Bejrútu, poblíž frontové linie. 
Boje stále pokračovaly a do nemocnice byli 
denně přiváženi noví ranění. Vyhledal jsem 
vrchní sestru a ta okamžitě poznala sestru na 
fotografii. Jmenovala se Hanna Hilu 
a zrovna měla službu na dětském oddělení. 
Zavolali ji a já jsem jí ukázal fotografii. „To 
dítě nemělo amputovanou ruku!“ vykřikla, 
když snímek uviděla. Mělo zlomeninu, fixo-
vanou bandáží typu Velpeau. Ruka nicméně 
nebyla na snímku vidět a to, co vypadalo 
jako pahýl po amputaci, byl ve skutečnosti 
plastový obal od mléka. Sestra nám také 
řekla, že dítě mělo povrchové popáleniny na 
horní části těla, k nimž přišlo během izrael-
ského leteckého útoku, k němuž došlo 
během svatební hostiny v západním Bejrútu, 
přímo na frontové linii. Věděla i to, že otec 
dítěte během útoku zahynul. Svatební hosté 
oslavovali podle arabského zvyku střelbou. 
Tu zaznamenala izraelská hlídka, která 
zalarmovala letectvo, jež provedlo útok na 
místo střelby… Sestra věděla dokonce i to, 
že dědeček dítěte žije na druhé straně fronty 
a byla ochotná nám s ním sjednat schůzku. 
Hned následujícího rána jsem se s ním 
setkal. Byl to falangista a stranil Izraeli. 
Navrhl, že mě svým autem zaveze za rodi-
nou dítěte, která v té době pobývala v křes-
ťanské vesnici v Kašruánských horách. 
Vydat se sám s cizím člověkem směrem 
k syrské hranici bylo celkem riskantní, ale 
vzhledem k hrozící mezinárodní blamáži 
jsem se rozhodl do toho jít. Asi po hodině 
jízdy do hor, severovýchodně od Bejrútu, 
jsme dorazili do bohatě vyhlížející vesnice, 

VZPOMÍNKY JAKOVA ADLERA

➤
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10. část – Osmdesátá léta

V Libanonu se Jakov Adler setkal s proslulou Matkou 
Terezou, která se zde angažovala v péči o palestinské 
sirotky. V roce 1997 se objevila na palestinských 
poštovních známkách.

Leden/Únor 2015
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vzpomínky
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kde bylo mnoho krásných vil. Jedna z těch 
nejhonosnějších, na vrchu kopce, patřila 
úspěšnému podnikateli z Bejrútu, který byl 
v minulosti libanonským ambasadorem 
v Libérii. Přijal mě přátelsky a zavolal matku 

zraněného dítěte. Rodina tu žila v bytě pro 
služebnictvo. Žena okamžitě poznala na 
fotografii svoje dítě a běžela pro něj. Zlome-
nina i popáleniny byly zcela zahojené a já 
jsem pořídil několik snímků dítěte, které 
vypadalo velmi zdravě a spokojeně. Přizvali 
jsme právníka, který na rub původní fotogra-
fie potvrdil, že na „jednoruké“ dítě na foto-
grafii je totožné s dítětem, které jsem měl 
možnost vidět. Poděkoval jsem hostiteli 
i celé rodině dítěte a vrátil se domů. Sepsal 
jsem zprávu a společně se všemi fotogra-
fiemi ji předal ministrovi zdravotnictví, 
který vše zase prostřednictvím našeho vel-
vyslance ve Washingtonu poslal do Bílého 
domu. Tím ovšem příběh neskončil…

Když se příběh objevil v izraelských 
novinách, ozval se fotograf z Bejrútu, maro-
nitský křesťan, podle nějž byl příběh zfalšo-
ván, a který se hlásil k autorství původní 
fotografie s tím, že dítě skutečně mělo jednu 
ruku amputovanou. Jeho reakce byla publi-
kována následujícího dne na titulních stra-
nách a já jsem se znovu vypravil do Bejrútu, 
abych fotografa našel a věc si s ním vyjasnil. 
Nakonec se mi ho podařilo vypátrat 
v kavárně poblíž fronty. Když jsem se mu 
představil jako lékař, který dítě našel a viděl, 
odmítl se mnou mluvit a obvinil mě, že jsem 
vrah a lhář. Já jsem se ale nedal odbýt 
a nakonec ho přesvědčil, aby se mnou zajel 

do nemocnice Hotel Dieu. Znovu jsme mlu-
vili se zdravotní sestrou, která potvrdila moji 
verzi, a všichni společně jsme překontrolo-
vali záznamy o příjmech, abychom se pře-
svědčili, jestli ten den nepřijali na pohoto-

vosti ještě další zraněné dítě. Ale žádné 
takové dítě, které by připadalo v úvahu, 
nebylo přijato ani ten den, ani v průběhu 
celého inkriminovaného týdne. Také jsme 
prošli záznamy rentgenu, kde měli založený 
snímek zlomené ruky dítěte. Fotograf 
konečně uznal svoji chybu a příběh se znovu 
dostal do novinových titulků.

Ale to pořád ještě nebylo všechno… 
V Izraeli se rozběhla fundraisingová kam-
paň, během níž se vybralo několik tisíc 
dolarů na pomoc dítěti, které ve válce přišlo 
o svého otce. Ministr Šostak mě zaúkoloval, 
abych peníze uložil do svěřeneckého fondu 
na jméno dítěte v Anglo-libanonské bance 
v západním Bejrútu. Jediný problém byl, že 
naše jednotky se mezitím ze západního Bej-
rútu stáhly, a ten byl nyní v rukou extremis-
tických muslimských milicí. Požádal jsem 
o pomoc jednu přítelkyni, dámu ze švýcar-
ské nevládní organizace, která měla švýcar-
ský pas a pěkné auto se švýcarskou pozná-
vací značkou. Ochotně souhlasila, že nám 
s uložením peněz pomůže, pokud s ní pojedu 
jako řidič. Oblékl jsem se tedy jako šofér, 
včetně čepice, všechny svoje doklady jsem 
nechal doma a vyrazili jsme. U vstupu do 
západního Bejrútu nás zastavili milicionáři. 
Dáma je natolik okouzlila, že nám nedělali 
žádné problémy a dokonce nám na cestu dali 
strážce s Kalašnikovem. Dorazili jsme do 

banky ve čtvrt na čtyři a zjistili, že je 
zavřeno. Po delším bušení na dveře se obje-
vil hlídač. Řekli jsme mu, že máme naléha-
vou zprávu pro ředitele banky a že s ním 
musíme osobně ihned mluvit. Když ředitel, 
křesťan, skutečně přišel, vůbec nemohl uvě-
řit, že jsme přijeli z izraelské strany. Uložili 
jsme šek, dostali potvrzení a bez dalšího 
zdržování se rychle vydali zpět podél pobřeží 
k mezinárodnímu letišti, které bylo zatím 
stále pod izraelskou kontrolou. Aby nikoho 
náhodou nenapadlo nás ostřelovat, vyvěsili 
jsme si na anténu auta bílý hadr.

Hladomor v Etiopii 
V letech 1983–1984 byla Etiopie zpusto-

šena katastrofálním suchem a hladomorem, 
který zapříčinil smrt stovek tisíc lidí. Nedo-
statek deště způsobil sucho, nebylo dost 
pastvy pro hospodářská zvířata, v zemi se 
nepodařilo zmodernizovat zemědělství 
a zavést zavlažovací systémy, obyvatelstvo 
zkonzumovalo i obilí, které bylo určené na 
osev. V důsledku vleklého válečného kon-
fliktu v severních provinciích Tigrai, Eritrea 
a Gondar utíkala značná část populace na jih, 
což dále zhoršovalo situaci. Televizní stanice 
denně vysílaly záběry vyhladovělých, 
vychrtlých dětí a svět si pomalu začal všímat 
počínající katastrofy.

Abie Nathan, známý izraelský humani-
tární aktivista, inicioval koncem roku 1984 
fundraisingovou kampaň v Izraeli a v USA. 
Nakoupil stovky rodinných stanů, kuchyň-
ské vybavení, zásoby vody a generátory 
elektrické energie, což bylo dostatečné vyba-
vení pro uprchlický tábor s kapacitou pět až 
šest tisíc lidí. Připojil jsem se ke skupině 
šesti izraelských dobrovolníků, kteří měli 
tábor zařídit.

Naší destinací byla vesnice Harbo v pro-
vincii Wollo, asi 400 km na sever od Addis 
Abeby. Celý tábor, spravovaný irskou huma-
nitární organizací Concern, v němž našlo 
útočiště pět tisíc uprchlíků, představovalo 
asi dvacet bambusových chatrčí se střechou 
z černého igelitu. Lidé spali na udusané holé 
hlíně, neměli matrace ani deky, přičemž tep-
loty se v noci pohybovaly jen kolem deseti 
stupňů, zatímco přes den šplhaly přes tři-
cítku. Místní studna poskytovala jen malé 
množství hygienicky nevyhovující vody. 
Nebyly tu žádné latríny a většina uprchlíků 
byla moc nemocná a zesláblá na to, aby byli 
schopni včas dojít do blízkého mangrovo-
vého porostu, takže celý tábor byl pokryt 
lidskými výkaly a mouchami.

„Nemocnice“ sídlila ve třech boudách. 
V každé z nich leželo na zemi padesát až 
osmdesát těžce nemocných pacientů. Byl to 
opravdu žalostný pohled. Irský tým, který se 
skládal z jednoho doktora a několika sester, 
se snažil, seč mohl. Abie, který umí být 
někdy docela agresivní, na ně začal křičet: 
„Provozujete tady koncentrák!“ Irové se 
nejdřív ani nezmohli na slovo, ale posléze ➤

➤
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Doktor Rick Hodes se poprvé dostal do Etiopie během hladomoru v osmdesátých letech. V Etiopii nakonec 
strávil dvacet let. (foto: www.ethiopianfamilyfund.org) 
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➤ nás z tábora vyhodili a řekli, ať se nikdy 
nevracíme.

To byla velká rána. Měli jsme vybavení, 
abychom mohli zlepšit podmínky uprchlíků, 
a oni naši pomoc opravdu velmi potřebovali. 
Navrhl jsem Abiemu, že pojedu zpátky do 
Addis Abeby a urovnám to přímo se šéfem 
Concernu otcem Finucanem. Dorazil jsem 
do jeho kanceláře o půlnoci. Odmítl mě, ale 
já jsem si stejně vynutil vstup a prosil ho, 
aby nám prominul naše chování. Nakonec, 
po několika skleničkách dobré irské whisky, 
se atmosféra vyčistila a otec Finucane zavo-
lal do tábora a řekl svému týmu, aby nás 
pustili zpátky. A tak Abie, společně s našimi 
dobrovolníky a najatými místními pracov-
níky, začali hned následujícího rána s budo-
váním nového tábora, hned vedle toho sta-
rého. Postavili jsme stany, včetně velkých 
nemocničních s pryčnami a matracemi, 
novou kuchyni, vybudovali systém na čiš-
tění vody, vykopali latríny, natáhli elektrické 
osvětlení. To velmi rychle zlepšilo morálku 
uprchlíků i humanitárních týmů. Počet úmrtí 
se snížil z 30–40 případů denně na 10–20. 
Většinou jsme v táboře léčili průjmy, tyfus 
a malárii. Běžné byly také respirační cho-
roby a závažné případy žloutenky s vysokou 
úmrtností.

Než jsme tábor opustili, přijel americký 
lékař Rick Hodes, který mě v práci nahradil. 
Pracoval tu až do doby, kdy byl tábor zrušen. 
Později se stal šéfem zdravotnické mise 
American Jewish Joint Distribution Com-
mittee v Etiopii. Vyšetřoval a staral se o eti-
opské Židy před jejich emigrací do Izraele.

Život mimo armádu
V roce 1985 jsem po 23 letech odešel 

z aktivní služby v izraelské armádě. Nic-
méně jsem i v dalších letech zůstal v dobro-
volné záložní službě a několikrát byl povo-
lán na speciální mise.

Na pohotovosti nemocnice Šaarej cedek 
jsem pracoval až do roku 1991, kdy mě 
ministr zdravotnictví Olmert jmenoval gene-
rálním ředitelem izraelské záchranné služby. 
Od roku 1990 jsem byl také členem expert-
ního týmu, vedeného profesorem Revachem, 
který měl navrhnout systém izraelské inte-
grované zdravotní pohotovosti. Tento systém 
byl skutečně v následujících letech uváděn 
do praxe.

Na podzim 1991 moje matka Zdeňka 
dobrovolně ukončila svůj život v domově 
seniorů, kde v posledních letech žila. Již od 
smrti mého otce v roce 1967 ztratila vůli 
k životu. Celý svůj život zasvětila jenom 
jemu a zbytek rodiny, včetně vnoučat, jí ho 
nedokázal nahradit. Dostala se do stavu kli-
nické deprese vyžadující léčbu, kvůli níž 
musela být několikrát proti své vůli hospita-
lizována. Po více než dvaceti letech se pak 
rozhodla své utrpení ukončit. 

◗ Jakov Adler 
Přeložila Kateřina Weberová 

Na Slovensku se bude 7. února 
konat celostátní referendum 
o ochraně rodiny. Občané budou 
odpovídat celkem na tři otázky:
1. Souhlasíte s tím, aby se manžel-
stvím nemohlo nazývat žádné jiné 
spolužití osob než svazek muže 
a ženy?
2. Souhlasíte s tím, aby párům nebo 
skupinám stejného pohlaví bylo 
umožněno osvojení (adopce) dětí 
a jejich následná výchova?
3. Souhlasíte s tím, aby školy 
nemohly vyžadovat účast dětí na 
vyučování o oblasti sexuálního jed-
nání či eutanazie, pokud rodiče 
nebo děti samy s obsahem vyučo-
vání nesouhlasí?

Návrh na referendum podala občanská 
iniciativa Aliancia za rodinu. Jejími členy 
jsou různé konzervativní a pro-life organi-
zace i jednotlivci. Většina těchto organizací 
je spojena s římskokatolickou (či řeckokato-
lickou) církví, ale mezi členy a podporova-
tele Aliancie patří též některé evangelikální 
skupiny, jednotlivé obce (obec Zabiedovo) či 
slovenská pobočka Federace rodin za svě-
tový mír (známější jako hnutí reverenda 
Moona). Různý přístup k referendu mají 
politické strany.

Na to, jak téma rezonuje mezi slo-
venskými Židy, jsme se zeptali 
etnologa a místopředsedy Ústred-
neho zväzu židovských nábožen-
ských obcí v Slovenskej republike 
(ÚZŽNO) Petera Salnera:

Nepůsobím už jako předseda obce, takže 
mám s komunitou podstatně menší kontakt 
než v minulosti a neznám celé spektrum 
názorů. Předseda ÚZŽNO Igor Rintel 

poskytl tisku vágní prohlášení v tom smyslu, 
že referendum je nejvyšší formou demokra-
cie a členové komunity jsou dost vyspělí, 
aby se sami rozhodli, zda se zúčastní a jak 
budou hlasovat. 

V okruhu, v němž se pohybuji, se téma 
jeví jako okrajové, vyvolává spíše odmítání 
než zájem. Shodou okolností právě dnes 
(21. 1.) o referendu diskutoval v Klubu seni-
orů ŽNO slovenský spisovatel Silvester 
Lavrík (nar. 1964). Jak mi řekla vedoucí 
klubu, pozvali ho, „protože měl v tisku zají-
mavé vyjádření proti referendu“…

Znamená to tedy, že členy židov-
ských obcí zajímá referendum méně 
než příslušníky jiných církví?

Skutečně neznám žádného slovenského 
Žida, který by se referendem vážně zabýval. 
Je to především problém katolických věří-
cích, oni jej iniciovali a církev to podporuje 
a propaguje. Neumím odhadnout, jestli účast 
překročí padesát procent – to rozhoduje 
o výsledku. Je těžké být prorokem, ale podle 
mě se bez ohledu na výsledek v reálném 
životě mnoho nezmění… 

Pro komunitu jsou dnes důležitější jednak 
aktuální ekonomické problémy (individuální 
i celospolečenské), zdravotnictví, vzdělá-
vání, ale i otázka domácí a zahraniční bez-
pečnosti, situace v Izraeli či sebereflexe slo-
venské minulosti.

◗  red, foto: Michal Spevák

PhDr. Peter Salner, DrSc., se narodil roku 
1951 v Bratislavě. Zabývá se urbánní etnologií 
a sociální kulturou Židů na Slovensku a ve střední 
Evropě. Od roku 1975 působí v Ústavu etnologie 
Slovenské akademie věd. V letech 1996 až 2013 
byl předsedou Židovské náboženské obce 
v Bratislavě.

S Peterem Salnerem 
o slovenském referendu
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sedávej uprostřed žen! Neboť ze šatů vylétá 
mol a od ženy vychází ženská špatnost. Lepší 
je špatnost muže než dobrota ženy, je to žena, 
kdo přivádí do hanby a zneuctění.“ (Síra-
chovec 42:12-14) 

V koránských textech nelze najít zkla-
mání nad narozením dcery. Na rozdíl od 
Bible považuje Korán narození děvčete za 
dar a požehnání od Boha stejně jako naro-
zení chlapce. Korán se zmiňuje o daru naro-
zení dcery na prvním místě: „Bohu náleží 
království na nebesích a na zemi; On tvoří, 
co chce, a podle libosti dává dcery jednomu 
a syny druhému…“ (Korán, súra 42 – 
Porada, 42:49) 

Manželství
je v židovské společnosti úzce provázáno 

s náboženským právem. Svazek muže a ženy 
je možné uskutečnit jen mezi Židy, případně 
mezi Židem a konvertitou k judaismu. Sva-
tební akt je přesně specifikován, vychází 
z biblických a talmudských tradic.

Svatebnímu obřadu předchází dohodnutí 
svatebních podmínek, půst snoubenců, 
návštěva rituální lázně a podpis svatební 
smlouvy.

Od biblických dob má židovský svatební 
obřad dvě zásadní části – zásnuby a sňatek. 
Ještě v 18. století se zachovávala mezi 
oběma částmi obřadu až roční prodleva.

Judaismus po staletí udržoval tradici tzv. 
levirátního manželství. – „Když budou byd-
let bratři spolu a jeden z nich zemře bez 
syna, nevdá se žena zemřelého jinam, za 
cizího muže. Vejde k ní její švagr a vezme si 
ji za ženu právem švagrovství.“ (Deuterono-
mium, 25: 5-10)

Pokud zemřel muž a jeho manželství bylo 
bezdětné, byl jeho bratr povinen oženit se 
s vdovou. Odmítl-li bratr, musel podstoupit 
obřad zvaný vyzutí, při kterém mu vdova před 
svědky zula pravou botu, plivla před ním 
a pronesla obvyklý text: „Tak se děje muži, 
který nechce zbudovat dům svého bratra.“4

Tóra/Starý zákon spojuje manželství se 
stvořením člověka – svazek pohlavně růz-

4  Putík, Alexandr; Kosáková, Eva; Cananová, 
Dana: Židovské tradice a zvyky. Svátky, synagoga 
a běh života. Praha, Židovské muzeum v Praze 
2005. 

ných, avšak rovnocenných a rovnoprávných 
lidí podle řádu, který je dán od počátku.  

Manželství je smlouvou, která má jako 
primární záměr zajistit pokračování rodové 
linie muže. Manželství klade různé poža-
davky na muže a ženu. Starý zákon nezná 
závazek monogamie a manželství je rozluči-
telné. Celibát je Starému zákonu cizí.

V Novém zákoně je manželství právoplat-
ným spojením dvou lidí za účelem tělesného 
a duchovního společenství. Většina křesťan-
ských církví uznává jen manželství dvou 
osob rozdílného pohlaví. Katolická církev 
považuje manželství za jednu ze svátostí.

Muslimské autority vykládají manželství 
podle Koránu jako náboženskou povinnost, 
morální pojistku a společenský závazek. 

Přijetí islámu znamenalo pro ženy 
v beduínské společnosti 7. století kladný 
posun. V předislámském období vnímali 
Arabové ženy jako bezprávné osoby, jen 
málo se lišící od otroků. Mezi běžné jevy 
patřily únosy a násilné přivlastňování žen, 
stejně jako incestní styky nebo zabíjení 
novorozenců ženského pohlaví.

Muslimská rodina je patriarchální a patri-
lineární.5 Manželství se uzavírá písemnou 
smlouvou mezi ženichem a zákonným 
zástupcem nevěsty (nevěstin otec nebo 
některý mužský příbuzný z otcovy strany) za 
přítomnosti dvou plnoprávných svědků. 

5  Uspořádání společnosti, kde se osobní atributy, 
privilegia a majetek dědí pouze v otcovské linii.

Na ochranu žen před nouzí po rozvodu se 
zaznamenává do svatební smlouvy dvojí 
„věno“ – tzv. „mahr“, tj. peníze nebo maje-
tek, které ženich vyplácí nevěstě. První část 
je uhrazena po uzavření svatební smlouvy 
a je pojímána jako část nevěstina osobního 
kapitálu. Druhá část se nevěstě vyplácí 
pouze v případě rozvodu. Podle práva šaría 
je mahr výlučné vlastnictví ženy. – A dávejte 
ženám obvěnění jako dar; jestliže vám z las-
kavosti dají něco z toho, tedy toho užijte ve 
zdraví a spokojenosti. (Korán, súra 4 – 
Ženy, 4:4)

Vy, kteří věříte! Není vám dovoleno získá-
vat ženy jako dědictví proti vůli jejich; neu-
tiskujte je jen proto, abyste si mohli odnést 
část toho, co jste jim dříve darovali, leda že 
by se dopustily zjevné hanebnosti. A zachá-
zejte s nimi podle zvyklostí uznaných! Jest-
liže k nim cítíte odpor, je možné že cítíte 
odpor k něčemu, do čeho Bůh vložil velké 
dobro. (Korán, súra 4 – Ženy, 4:19)

Muslim si muže vzít nemuslimku (jen 
křesťanku nebo židovku = kitábíjí, nikoliv 
však např. buddhistku). – „…A dovoleny 
jsou vám muhsany z věřících žen a muhsany 

z těch, jimž dostalo se Písma před vámi, 
jestliže jste jim dali jejich odměnu a cho-
váte-li se jako muži spořádaní…“ (Korán, 
súra 5 – Prostřený stůl, 5:5)

Nemuslimská manželka má údajně veš-
kerá práva, která poskytuje islám muslimce. 
Křesťanka či židovka nemusí měnit svou 
víru a konvertovat k islámu, aby bylo man-
želství platné podle islámského práva – teo-
rie, která není často praktikována.

Jejich děti se rodí automaticky jako mus-
limové. Hned po narození otec dítěti pošeptá 
do ucha adhán (volání k modlitbě), zahrnu-
jící šahádu, tj. vyznání víry.

Muslimka se pod hrdelním trestem nesmí 
provdat za nemuslima.

◗  Honza Neubauer, listopad 2014 (původně pro 
Obecní noviny, otištěno se souhlasem autora)

Foto: archív autora 

Práva a postavení

ženy...
dokončení ze strany 11
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Už sám tento výčet napovídá, že se jed-
nalo o bohatý náboženský, sportovní, kul-
turní i výukový program: odpoledne patřilo 
programu pro rodiny s dětmi, při němž se 
děti i dospělí mohli hravým způsobem dově-
dět více o významu svátku, vytvořit si cha-
nukové artefakty v dílně, zazpívat si a pohrát. 
Dílen se zúčastnilo více jak 100 dětí různého 
věku (alespoň dle údajů organizátorů, očití 
svědci mluvili o „stovkách“ či „pytli blech“, 
míhajícím se rozjařeně prostorami starobylé 
židovské radnice). Velké díky proto patří 
i těm, kdo se ujali hlídání v dětském koutku 

a umožnili tak dospělým na chvíli se uchýlit 
do vlastního „koutku“ v kavárně Na galerii.

Od 16.45 startoval od Parkhotelu první 
chanukový běh, v 17.30 od náplavky na 
Františku druhý. Celkem se sešlo kolem sto 
padesáti běžců. Ti se potom vydali s po -
chodní (všech antických vlivů nás nezbavili 
ani Makabejci) směrem k židovské radnici, 
na níž se uskutečnily hlavní oslavy. V 18 
hodin pak běžci předali pochodeň praž-
skému rabínovi Davidu Peterovi, který od ní 
zažehl světla na chanukiji ve tvaru Davidovy 
hvězdy. Ta stála uprostřed Maiselovy ulice, 

zaplněné lidmi všeho věku. Policie sice 
vozovku uzavřela již předtím, ale okolí rad-
nice a Staronové synagogy bylo tak zapl-
něné, že by stejně neprojela ani koloběžka.

Po obřadu zažíhání svící a společném 
zpěvu Maoz cur se rodiny s menšími dětmi 
vydaly domů a ti odrostlejší se hrnuli do 

jídelny, kam přišel shromážděným popřát 
Chanuka sameach také velvyslanec Státu 
Izrael, Jeho Excelence Gary Koren. Zavzpo-
mínal na události uplynulého občanského 
roku a vyslovil naději, že ten příští bude 
pokojnější.

Večerním programem nás provázeli 
Patrik Vojtíšek a Bohunka Krejčí, kteří celou 
akci pojali v parodicky-galavečerním 
duchu – jako udílení cen „Zlatý chanukáč“ 
(třpytivě natřený hrnek) za umělecké počiny 
v několika kategoriích. Část nominova-
ných – jako Barbara Streisand či Sacha 
Baron Cohen – se sice na tuto prestižní akci 
nedostavila, ale vítězové byli naštěstí pří-
tomni všichni a ukázali ze svého umění to 
nejlepší...

Dětské divadlo Feigele předvedlo hru 
o hrdinném boji Makabejských: autoritativní 
vláda Antiocha Epifana se neměla proti 
nebojácným Judejcům nejmenší šanci. Místo 
aby jej uznali za nové božstvo, dělali na 

tyrana dlouhé nosy. Za zpěvu písně „Nepřá-
tel se nebojíme, vyženem je z naší země“ se 
do něj pustili tak, že i se sochou Dia Hromo-
vládného potupně odtáhl na smetiště dějin.

Následovala hudba různých žánrů, od 
tradiční Tumbalalalajky přes šanson po 
vystoupení romské skupiny Bengas. Ta při-
lákala na parket tanečníky a dala průchod 
volné zábavě. 

Chanuka letos společně ukázala, že spo-
lupráce více různých skupin sice znamená 

více domlouvání a hledání kompromisů, ale 
zároveň přináší bohatší a zajímavější pro-
gram, více příležitostí k setkávání a navazo-
vání nových kontaktů (vždyť se tu sešly více 
než čtyři stovky lidí!) , než když každá orga-
nizace pořádá akci zvlášť. Doufejme, že po 
„Chanuce letos společně“ se dočkáme i dal-
ších společných oslav. ◗ rjw

foto: Jindřich Buxbaum, Elisa Speváková

Otevřeli jsme opět účet veřejné sbírky, kam můžete zaslat finanční dar a podpořit naše 
grantové programy Péče (o přeživší šoa), Připomíka (holocaustu), Obnova (židovských 
památek) a Budoucnost (rozvoj židovských komunit a vzdělání v judaismu): 
502-2685554004/2700, UniCredit Bank. Podporujte společně s námi! Za případný dar 
předem děkujeme. Více o programech a činnosti NFOH na www.fondholocaust.cz

Ohlédnutí
za chanukovými oslavami
29. kislev (neděle 21. 12.) patřil velkoryse pojatým chanukovým oslavám. Pořádaly je Bejt Simcha, Česká unie židov-
ské mládeže, sportovní klub Hakoach, Třígenerační centrum Hakoach, občanské sdružení Chinuch, Ester Peterová 
a Židovská obec v Praze (řazeno v abecedním pořadí, nikoli dle zásluh...).

Dílen zajišťovaných dobrovolníky ze sdružení Chi-
nuch a ČUŽM se zúčastnila více než stovka dětí.

Zapalování pochodně před Parkhotelem – pamětní 
deska připomíná, že právě zde bylo za války shromaž-
diště pražských Židů, povolaných do transportu.

V době, kdy pražský rabín David Peter převzal od 
běžců pochodeň, aby zažehl chanukiji, byla 
v Maiselově ulici hlava na hlavě. (foto: Jindřich 
Buxbaum)

Divadlo Feigele je tradiční součástí svátečních oslav 
již dlouhá léta.

Dvojice moderátorů pojala akci v parodicky-galave-
černím duchu.

Jedním z vrcholů bylo bezesporu vystoupení romské 
kapely Bengas. (foto: Jindřich Buxbaum)
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Hádanky domů života 
dokumentární cyklus České
televize 
Od 11. ledna zahájila Česká televize vysílání 
desetidílného dokumentárního cyklu o histo-
rii a současnosti židovských hřbitovů a syna-
gog v Čechách a na Moravě v režii Jaroslava 
Kratochvíla, s Petrem Vackem v roli prů-
vodce. Dokumenty jsou vysílány vždy 
v neděli ráno od 9.35 hodin, reprízy v pátek 
v podvečer. Vždy na programu ČT2. V násle-
dujících týdnech můžete zhlédnout tyto díly: 
Chrudimský golet nejen v údolí – Dřevíkov, 
Hroubovice (1. 2.), Zázračné náhody z Loš-
tic a Úsova – Loštice, Úsov (8. 2.), Ryté 
linky telických náhrobků – Telice, Bezdru-
žice (15. 2.), Znovuzrození židovského 
náměstíčka – Kosova Hora, Drážkov (22. 
2.), Tahara ukrytá v Kožlanech – Kožlany, 
Nečtiny, Rabštejn n. S. (1. 3.), Libochovice 
a Liběšice (8. 3.), Telč, Velký Pěčín (15. 3.) 
Foto a více informací: 
www.ceskatelevize.cz

Dobrovolnická práce 
v Izraeli v rámci 
programu SAR EL 
Sochnut nabízí možnost zúčastnit se v čes-
ko-slovenské skupině dobrovolnické bri-
gády v Izraeli v termínu od 26. 4. do 14. 5. 
2015. Veškeré informace o programu najdete 
na www.sar-el.org. 
Přihlášky i další informace na e-mailu 
zosa@email.cz, eventuálně na telefonu 
602 703 653. Návštěva v kanceláři (Jáchy-
mova 3, Praha 1) možná po předchozí 
domluvě. Uzávěrka přihlášek 10. 3. 2015

Výstava:  Německý nacistický tábor

smrti – Konzentrationslager Auschwitz
Muzeum ghetta, Terezín

Památník Terezín si vás dovoluje pozvat na putovní dokumentární 
výstavu Státního muzea Auschwitz-Birkenau v Osvětimi. Výstava 
zachycuje hlavní aspekty vzniku největšího nacistického vyhlazova-
cího tábora, genezi nacistického hnutí a specifické prvky systému 
teroru v okupovaném Polsku.
Výstava je v Muzeu ghetta přístupná denně od 9 do 17.30 h 
a potrvá do 30. března 2015. 

Chanuka
v Bejt Simcha

V pátek 19. prosince jsme v Bejt 
Simcha uspořádali chanukový kabalat šabat 
pro děti. Poté, co děti společnými silami 
zapálily chanukiji, začala páteční boho-
služba, speciálně upravená pro mladší účast-
níky. Pro děti byl zároveň připraven výtvarný 
koutek, kde si mohly hrát, kreslit a vystřiho-
vat obrázky s motivy chanukového příběhu, 
to vše pod vedením našich lektorek. Po 
bohoslužbě byl připraven kiduš – pro dospělé 
s vínem a pro děti s hroznovou šťávou, 
a samozřejmě pohoštění, ve kterém nechy-
běly ani koblihy a další sladké dobroty. 
Dětský večer se velice vydařil a doufáme, že 
se líbil jak dětem, tak rodičům. Těšíme se 
proto na další setkání, které plánujeme na 
6. února, tentokrát u příležitosti svátku Tu 
bi-švat.

◗ Olga Melzochová, foto: Elisa Speváková

z obcí

Program: 
1. Zpráva o  činnosti za rok 2014
2. Zpráva o hospodaření za rok 2014
3. Doplňující volby do představenstva a revizní komise 
4. Různé

Výroční členská schůze Bejt Simcha
se koná v neděli 22. února 2014 od 16 hodin
v Bejt Simcha (Maiselova 4, Praha 1)

Kurzy hebrejštiny 
a judaismu v Bejt 
Simcha
Od února 2015 pokračujeme v našich 
pravidelných kurzech hebrejštiny 
a judaismu, do nichž se můžete dále 
hlásit. 

Nový ročník kurzu
ÚVOD DO JUDAISMU
Termín: úterý od 19.45 do 20.45 h
Kurzovné: 750 Kč za semestr (20 lekcí)
Kurz je určen všem zájemcům o základní 
seznámení s židovskou tradicí; celý kurz 
je koncipován jako roční, na vyžádání je 
k dispozici rozpis probíraných témat. Při-
hlášky a bližší informace na níže uvede-
ných kontaktech nebo na první hodině, 
která se uskuteční v úterý 3. 2. 
Dále nabízíme tři kurzy moderní heb-
rejštiny, různé úrovně pokročilosti. 
Podrobnosti o úrovni jednotlivých kurzů, 
kurzovném a volných místech získáte na 
níže uvedených kontaktech.
Všechny kurzy probíhají v prostorách Bejt 
Simcha (Maiselova 4, Praha 1, u stanice 
metra „A“ Staroměstská). Bližší infor-
mace a přihlášky na adrese katka@bejt-
simcha.cz nebo na telefonu 724 027 929.
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Čtenářům Maskilu bych ráda předsta-
vila zajímavou organizaci, která 
působí v rámci rakouské policie pod 
názvem Fair & Sensibel. Informace mi 
poskytl nadporučík Josef Böck, 
rakouské veřejnosti známý jako Pepi. 
Úvodem rozhovoru se Pepi rozhovořil 
o svém vztahu k Česku a Slovensku.

Osobně mám blízký vztah k Česku i Slovensku. Vyrůstal jsem 
v pohraničí, ve vesnici Stützenhofen blízko české hranice a z dětství 
se mi vybavuje tzv. železná opona. Vzpomínám si, jak moji rodiče 
mluvili o mrtvých u ostnatého drátu. Vybavuji si také bouřlivé léto 
roku 1968, kdy došlo k okupaci Československa. Rodiče mi zakazo-
vali chodit samotnému do lesa, kde se skrývalo mnoho utečenců. Ale 
zároveň byli moji rodiče vždy vstřícní k novým přistěhovalcům 
a imigrantům, snažili se o jejich integraci do života vesnice. Tento 
přístup a sociální cítění mi později velmi pomohly v policejní a kri-
minalistické práci. Můj strýc Johann Pech pochází z Mikulova, kde 
se narodil a žil až do konce druhé světové války. Často mi vyprávěl 
o svém dětství v tomto krásném městě a o blízkém a přátelském 
soužití Němců a Židů před válkou. Před pár lety jsme Mikulov spo-
lečně navštívili a zašli jsme i na pěkně udržovaný židovský hřbitov, 
který na mě hluboce zapůsobil. Strýc postál u některých hrobů 
a vyprávěl mi o lidech, kteří jsou zde pochováni a které znal.  A moje 
manželka pochází z Hohenau na slovenských hranicích a má čás-
tečně slovenské kořeny.

Představ nám vaši organizaci Fair & Sensibel. 
Jak a proč vznikla?

Začalo to v roce 2000 jako reakce na mezinárodní konferenci 
pořádanou rakouským Ministerstvem vnitra, která se snažila objasnit 
příčiny velmi napjatých vztahů mezi policií a Afričany a hledat 
řešení, jak tuto situaci zlepšit. Já jsem byl pověřen vedením projektu, 
který se velmi dobře rozvinul nejprve v jednom vídeňském obvodu 
a posléze na celém území města. V roce 2006 jsme založili organizaci 
s názvem Fair & Sensibel, policie a Afričané. A v roce 2010 pak byl 
při krajském policejním prezidiu zřízen Referát pro kontakty s men-
šinami. A já jsem dostal od Ministerstva vnitra úkol pracovat na tom, 
aby přístup policie byl citlivější! 

Jak bys tedy definoval cíl vaší organizace?
Snažíme se širokým vrstvám rakouského obyvatelstva zprostřed-

kovat pozitivní společenskou atmosféru. V první řadě jsme partnery 
jednotlivců, ale i celých skupin obyvatelstva, které mají ztížené 
životní podmínky a pozici ve společnosti, jako jsou například přistě-
hovalci, azylanti, lidé s různými formami postižení, psychicky 
nemocní, lidé s odlišnou sexuální orientací. Zajímáme se o osudy 
utečenců, ale i legálních přistěhovalců, kteří často žijí v chudobě. 

Jak konkrétně vaše práce vypadá?
Organizujeme kurzy a workshopy, kde se snažíme učit už děti 

předškolního věku citlivému přístupu k otázkám jako azyl, integrace, 
inkluze. Kromě Afričanů pracují v naší organizaci i přistěhovalci 
z Afghánistánu, Sýrie či Čečenska, ale také třeba hluchoněmí. Setká-
vání, vzájemné poznávání se a spolupráce jsou prostředkem k odbou-
rávání předsudků a strachu. Vzniká pocit sounáležitosti, vyjádřený 

slůvkem „wir“ – my všichni jsme členy jedné společnosti. Řídíme se 
heslem: Kde se nekomunikuje, tam bují předsudky!

Spolupracujete také se židovskou náboženskou obcí?
Máme velmi dobré kontakty, ať už profesionální – protože naši 

lidé chrání židovské objekty – nebo i osobní. Každoročně se ve Vídni 
u Dunaje konají Dny Afriky (Afrika-Tage) – festival, který bývá vždy 
zakončen společným ekumenickým setkáním, jehož se již několik let 
účastní i členové židovské obce. Do budoucna doufám v ještě inten-
zivnější spolupráci. 

Jak hodnotíš současnou situaci kolem islámského 
extremismu?

Situace je skutečně vážná a jen obtížně kontrolovatelná. Apeluji 
proto na rodiče, učitele a na celou společnost, aby sledovali hlavně 
mladé lidi, kteří jsou snadno ovlivnitelní novými myšlenkami, a aby 
při závažném podezření informovali policii. Je lepší ochránit mladé 
lidi ještě v Rakousku a nenechat je odejít třeba do války v Sýrii. 

◗ Za rozhovor děkuje Jana Tchabana-Löwbeer, Vídeň 
Foto: www.meinbezirk.at

Židovská obec v Praze srdečně zve:

Honza Neubauer: Jemen a jemenští Židé 
fotografická výstava ve 2. patře židovské radnice 
Nejchudším státem Arabského poloostrova, ležícím v jeho jižním cípu, zmítají již 
tři roky devastující nepokoje. Jemenští Židé – Temanim – hovoří dnes v Izraeli 
o své bývalé vlasti, o Jemenu, jako o ztracené zemi. Jemenští Židé jako součást 
„edot ha-mizrach“ jsou v mnoha ohledech unikátní: jejich původní semito-arabský 
styl života, jazyk, oblečení, hudba, synagogální zvyky a rituály. 
Přijďte se podívat na naši výstavu do 2. patra židovské radnice 
(Maiselova 18, Praha 1). Čeká na vás jedenáct autentických, unikátních 
fotografií ze ztracené země. Výstavu bude možné zhlédnout po dobu 
celého roku.

Nadporučík Josef Böck (vlevo) a nigérijský utečenec Ochi Callistus 

pitel-
šíček 
rotu, 

V Rakousku férově a citlivě

16

Maskil_leden_2015.indd   16Maskil_leden_2015.indd   16 29.1.15   12:2429.1.15   12:24



Švat 5775Švat 5775

Soutěžní křížovka
Tajenka z minulého čísla: „má moje oči a krásou zářívá“. Knihu Ladislava Zikmunda-Lendera a Lukáše Nozara 
Památky a paměť židovské obce v Hradci Králové získávají: Monika Bláhová, Dáša Juráňová, Renata Poulová. 

Parchantův rok se odvíjí od listopadu jed-
noho roku do prosince následujícího. Jak 

se v knize uvádí, je to cyklus uro-
borovský, zakusující se do sebe. 
Parchant se během něj nezbaví 
svého „parchantství“, v jeho prů-
běhu nedojde ke zřetelné katarzi, 
kterou by možná čtenář očekával 
a v níž by – zvláště má-li důvod 
ztotožnit se s hlavním hrdinou – 
snad doufal. Na pozadí ročního 
koloběhu se však prodere (a bude 
se muset prodírat, text je hustý 
a spletitý) souvislostmi českých 
a světových dějin, jak politických 
tak duchovních, nahlédne jejich nečekané 
paradoxy i průniky.

Parchant se nesoustředí na svoji osobu, 
alespoň nikoli přímo: skrze svoje česko-
-židovské kořeny odkazuje především 
k tomu společnému, českému, židovskému, 
evropskému, lidskému... Kniha je připsána:

„Lvu, jenž pro autora má trojí podobu lva 
trojjedině trojmocného – leon trismegistos: 
erbovního lva historického společenství Čes-
kých zemí, lva jako symbolu nejvýznačněj-
šího představitele židovství, rabínského myš-
lení v Českých zemích Maharala, rabína 
Jehudy Arje (Löw, Liva) ben Becalel, 
a konečně lva zvěrokruhu, hvězdného zna-
mení životního přítele nejvěrnějšího.“

Autor průběžně uvádí občanské i židov-
ské (a často i keltské a antické) datum, vždy 
společně s jejich historickými souvislostmi:

„Srpen, přiřazuje se k neblahým měsícům 
společenství v Českých zemích, korespon-
duje tak s kalendářem židovským, kdy 

obvykle právě na srpen (někdy na konec 
července) připadá 9. den měsíce av – Tiša be 

av, neblahý den velkého smutku 
a celodenního půstu v upomenutí 
tragických událostí židovské histo-
rie, které se akauzální synchronici-
tou měly odehrát právě v tento 
den – zničení prvního i druhého 
jeruzalémského chrámu, dobytí 
města Betaru končící roku 135 n. l. 
Bar Kochbovo povstání proti 
Římanům, vykázání židů z Anglie 
roku 1290 i ze Španělska 1492 
(...).“ (s. 170)

Spisovatel nechává Parchanta 
citovat myšlenky autorů různých národností 
a vyznání, a čtenáři přátelsky nabízí na konci 
jejich rejstřík, v němž se důležité údaje mísí 
s pozoruhodnými detaily ze života jednotli-
vých osobností.

Styl občas připomíná automatický text, 
někdy přivádí čtenáře do rozpaků, chvílemi 
jej přímo zahlcuje množstvím faktů – která 
náhle poodhalí překvapivé souvislosti, které 
mohou, ale nemusejí být v příčinné či sym-
bolické souvislosti. Chvílemi může být čte-
nář na rozpacích, zda autorovi nejde hlavně 
o to, ukázat vlastní sečtělost a všeobecný 
rozhled. Při pozorném čtení se však nabízí 
otázka, proč za přemírou oněch encyklope-
dických údajů, citátů a historických postřehů 
mizí Parchantova osobnost...

Proč je vlastně Parchant parchantem? Je 
jím svou „rudě temnou“ minulostí, tím, že 
samou touhou se maximálně úspěšně včlenit 
se totálně vyčlenil (s. 15), tím, jak mylně, 
mylně domníval se i v rámci normalizačně 

totalitního establišmentu, systému vzbuzují-
cího jeho pevné přesvědčení, že měněn, 
polidšťován, může být toliko shora a zevnitř, 
umně zakrývaje skutečnou povahu a moc 
„vnitřního kruhu“ nedotknutelných „maji-
telů klíčů“ (Kundera, 1962). (s. 13) Bylo by 
příliš zjednodušené říci, že starší muž se 
vyrovnává s tím, co dělal před čtvrt stoletím 
a výčitkou:

„Ty se máš prostě vždycky dobře, za kaž-
dýho režimu, normalizační svazák, ve výboru 
partaje a teď pořád nahoře, zase funkce 
(...).“ (s. 12)

Ano, parchant ví, že je nadosmrti „kurva, 
vocejchovanej jak kráva“ (s. 14) a takovým 
zůstane až do konce knihy. Parchant si ale, na 
rozdíl od těch, kdo na něj útočí, uvědomuje 
souvislosti svého „zparchantění“ i význam 
svého cejchu – a především svoji i jejich 
zapletenost do společného osudu. Aniž by se 
pokoušel vyvinit (výčitek ho nezbaví jomki-
purový půst ani vyčerpávající nasazení pro 
veřejně prospěšné aktivity), ilustruje svými 
postřehy vpletení jednotlivce do vin i hrdin-
ství, do vznešeného i trapně malého; jeho 
vsazení do společné – společenské situace, 
i jeho možnostech ji přesáhnout.

Parchantův rok není kniha prostě čtivá, 
nemá happyend a otevřena při rodinných 
setkáních může vyvolat palčivé otázky 
a pozapomenuté historie. Ale rozhodně stojí 
za to si ji alespoň prolistovat.

Václav Z. Knina: Parchantův rok – 
Kratochvilná koláž pro rodinná čtení, 
368 stran, nakladatelství Zdeněk Susa, 
Středokluky 2013

◗ rjw

Petr Eidler: 
Na šábes se 
nevraždí
první detektivka
z židovského 

prostředí

V pražském domově pro židovské pře-
živší šoa dojde ke dvěma náhlým a nečeka-
ným úmrtím seniorů. Protože vedení nechce 
v ústavu, kde žijí velmi staří lidé, vyvolat 
paniku, na doporučení rabínovy manželky si 
najme soukromého detektiva, aby celou 
záležitost nenápadně prošetřil. Jeho úkol 

není vůbec lehký. Kdyby mu nepomohl 
náhodný nález válečného deníku ukrýva-
ného židovského chlapce a půvabná 
německá dobrovolnice Celestýna, 
která v rámci své diplomové práce 
hledá pamětníky válečných udá-
lostí, záhadu by nejspíš neodhalil. 
Už od začátku je jasné, že klíčem 
k vyřešení nebude tradiční hledání 
stop zločinu na místě činu a ověřo-
vání alibi klientů, ale nalezení spo-
jitosti mezi dvěma mrtvými – 
a především motivu. Vše na- 
svědčuje, že bude třeba pátrat 
v hluboké minulosti těch, kteří přicházejí 
v úvahu jako možní pachatelé, ale zároveň 
i oběti. Detektiv se tak seznamuje s nejrůz-
nějšími osudy lidí, někteří prožili válku jako 

vězni koncentračních táborů, jiní se jako 
děti před transportem ukrývali, dalším se 
podařilo z vlasti utéct a bojovali proti 

nacismu. Ani jejich poválečný osud 
nebyl lehký. A dva z těchto lidí 
s těžkým osudem jsou teď mrtví… 

I přes závažnost ústředního 
motivu je detektivka napsaná živě 
s důvěrnou znalostí židovské komu-
nity a její historie. Dialogy hlavních 
postav jsou plné specifického hu - 
moru, ironie a poutavě vykreslují 
dnešní život posledních přeživších 
šoa.

Petr Eidler, Na šábes se nevraždí, 
248 str., vydalo nakladatelství MOBA 
v edici Původní česká detektivka, Brno 
2015

Václav Z. Knina: Parchantův rok –
Kratochvilná koláž pro rodinná čtení

knihy
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Židovské muzeum 
v Praze, Oddělení pro 
vzdělávání a kulturu

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

úterý 3. 2. v 18 h:
Princ se žlutou hvězdou aneb podivu-
hodný život a putování Petra Ginze. Před-
náška Františka Tichého, autora nové živo-
topisné knihy o mladistvém malíři a spi  -
sovateli zavražděném v Osvětimi. Budeme 
sledovat Petrův život před válkou, v protek-
torátní Praze, ale hlavně v terezínském 
ghettu, kde se podílel na činnosti chlapecké 
samosprávy a stal se šéfredaktorem dnes již 
světoznámého časopisu Vedem. Všimneme 
si i šíření Petrova odkazu po jeho smrti 
a jeho vlivu na životy dnešních mladých lidí. 
Během večera bude představena stejno-
jmenná kniha Františka Tichého, která vyšla 
v roce 2014 v nakladatelství Geum.

středa 4. 2. v 18 h:
Profanační legendy v českém středově-
kém písemnictví: útok proti judaismu, 
polemika s husitstvím. Přednáška Daniela 
Soukupa z Palackého univerzity v Olo-
mouci zaměřená na okruh středověkých 
textů spojených s tzv. kauzami znesvěcení 
hostie Židy v českých zemích a sousedních 
regionech. V 15. století působily legendy 
o Židech mučících eucharistii jednak jako 
nástroj legitimizace protižidovského násilí, 
jednak jako široce srozumitelná teologická 
zkratka definující katolickou eucharistickou 
doktrínu. Přestože přítomnost Židů v těchto 
skladbách byla topická a nesla celou řadu 
hagiografických klišé, zakládaly se profa-
nační legendy na skutečných dobových pro-
tižidovských perzekucích. Krvácející hostie 
navíc představovala symbolickou definici 
katolického přístupu k eucharistickému 
učení, a tím i polemiku s husitským hnutím.  
 Vstup volný

neděle 8. 2. 2015 ve 14 h:
Nedělní program pro děti a jejich rodiče – 
Lvíček Arje se setkává s postavami Tóry. 
Společně se lvíčkem Arjem se seznámíte 
s důležitými postavami Tóry – Abrahamem, 
Izákem, Jákobem, Davidem a dalšími. 
Dozvíte se, proč praotec Abrahám opustil 
svou zemi, jak se Židé dostali do Egypta 
nebo kdo byl prvním izraelským králem. 
Společně si vytvoříme jednotlivé postavy 
a zahrajeme si divadlo. Prohlídka: Španěl-
ská synagoga.  Vstupné 50 Kč

čtvrtek 12. 2. v 18 h:
„Nová témata, stará schémata“ – aktuální 
trendy v soudobém českém antisemi-
tismu. Přednáška Zbyňka Taranta z Ka-
tedry blízkovýchodních studií na Západo-
české univerzitě v Plzni. Na rozdíl od zpráv 
o projevech antisemitismu, vydávaných 
například Federací židovských obcí, se Zby-
něk Tarant zaměří také na antropologickou 
a politologickou analýzu současného čes-
kého antisemitismu. Co tyto projevy napoví-
dají o dění uvnitř scény samotné? Co se 
o antisemitech můžeme dozvědět z materi-
álů, které o sobě sami publikují?

neděle 15. 2. v 17 h:
Naše 20. století. Cyklus pořadů Židovského 
muzea v Praze, v jehož průběhu deset dvojic 
pamětníků holocaustu vzpomíná na léta 
předválečná, válečná i poválečná. Pozvání 
k únorovému setkání přijaly Edita Kosi-
nová (1921) a Doris Grozdanovičová 
(1926). Moderuje Petr Sokol, lektor vzdělá-
vacího projektu Naši nebo cizí? Židé v čes-
kém 20. století. Vstup volný

úterý 17. 2. v 18 h:
A uprostřed Země byl oheň. Projekce stej-
nojmenného dokumentárního filmu (2013, 
74 min, v původním znění s titulky) rakous-
kého filmaře a spisovatele Bernharda Het-
zenauera věnovaného psycholožce Věře 
Kohnové (1912–2012). Věra Kohnová se 
narodila v roce 1912 v pražské německy 
mluvící židovské rodině a na poslední chvíli 
se jí podařilo uprchnout z předválečné 
Evropy do jihoamerického Ekvádoru. Zde se 
uplatnila jako herečka, zprvu ve své mateř-
štině, později ve španělštině. Zatímco na 
jevišti slavila úspěchy, v soukromí musela 
čelit své schizofrenii. Cesta do hlubin duše ji 
přivádí k psychologii, která se stane jejím 
životním povoláním. Jako psychoterapeutka 
je i ve svém novém domově konfrontována 
s traumaty kolektivní bestiality, před níž 
kdysi unikla, s jizvami, jimiž barbarství 
poznamenalo nejen oběti, ale i pachatele, 
jejich nejbližší a jejich děti. Film uvede ředi-
telka Rakouského kulturního fóra Natascha 
Grilj.

čtvrtek 26. 2. v 18 h:
Zobrazení holocaustu v československém 
a českém filmu. Od druhé poloviny čtyřicá-
tých let bylo natočeno více než třicet filmů 
zobrazujících tematiku holocaustu. Počet-
něji tyto filmy vznikaly v šedesátých letech, 
znovu potom od roku 1989 dodnes. Zobra-
zování židovství a holocaustu se v průběhu 
dekád měnilo. V šedesátých letech bylo 
židovství v důsledku poválečného antisemi-
tismu upozaďováno, od devadesátých let je 

naopak zdůrazňováno. Obě témata bývají 
často zobrazována pomocí různých stereo-
typů a trivializací. Filmy z šedesátých let 
jsou psychologické, novodobé filmy jsou 
často sentimentální, útočí na city diváka 
a obsahují více násilí a erotiky. Proměnu 
zobrazování holocaustu v československé 
a české kinematografii představí v rozho-
voru s Petrem Brodem Šárka Sladovní-
ková z Centra pro studium holokaustu 
a židovské literatury FF UK.

Výstava v prostorách OVK:
TLV24 – výstava fotografií Pavlíny 
Schultz. Do 27. 2. po–čt 14–16 h, pá 
10–12 h, během večerních programů a po 
domluvě.

pobočka Brno:

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

středa 4. 2. v 17 h:
Návrat chasidů do Mikulova – vernisáž 
výstavy fotografií Jindřicha Buxbauma 
uvede významný fotograf a pedagog 
prof. Jindřich Štreit. Vstup volný

čtvrtek 12. 2. v 18 h:
Arnošt Goldflam: O nepotřebných věcech 
a lidech. Povídání o obyčejných i neobyčej-
ných věcech, které nás obklopují každý den, 
jak je citlivý autor, herec, režisér a otec 
Arnošt Goldflam zachytil ve své poslední 
knize. Pořad se koná ve spolupráci s KVC 
rabína Federa při Židovské obci Brno. 

neděle 15. 2. v 10.30 h:
Tu bi-švat. I stromy mají v židovském 
kalendáři svůj Nový rok, který připomíná 
svátek Tu bi-švat. V tento den je zvykem jíst 
patnáct druhů ovoce, například jablka, 
pomeranče, datle, fíky či hroznové víno. 
Účastníci programu nejen mnohé z plodin 
ochutnají, ale z přírodních materiálů budou 
také tvořit. Dílna pro rodiče s dětmi od 5 let.

čtvrtek 19. 2. v 18 h:
Architektura evropských synagog – sezná-
mení s nejzajímavějšími příklady architekto-
nického řešení synagog v evropských 
zemích. Téměř 150 barevných snímků 
doprovodí odborným výkladem Ing. arch. 
Jaroslav Klenovský.
 
úterý 24. 2. v 18 h:
Vila Stiassni. Vila Stiassni (též Stiassny) je 
funkcionalistická stavba v Brně postavená 
podle návrhu Ernsta Wiesnera. Byla dokon-
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PODVEČER

YVONNE PŘENOSILOVÉ

středa
25. února
od 15 hodin

„Z vlastní zkušenosti vím, 

že myšlenka je rychlejší 

než tryskáč, že vyslovená 

myšlenka může velice ublížit 

a slovo může i zabíjet,“

říká nositelka Ceny Thálie 

a Ceny Alfréda Radoka

Barbora Hrzánová.

Známe ji z Divadla Na zábradlí, 

Divadla v Řeznické nebo Divadla 

Na Jezerce a především 

z nezapomenutelné role Helenky 

Součkové v Hrdém Budžesovi.

Židovská obec v Praze, 

společenský sál, 

Maiselova 18, Praha 1

Název:  Od sionistické utopie k reálnému sionismu: 
izraelská společnost v proměnách času, část II.

Host: Daniel Ziss, architekt, učitel

Moderuje:  Irena Kalhousová, analytička, doktorandka na London School of Economics

Datum: čtvrtek 19. 2. v 18 h, Maiselova 18, 3. patro
Únorová Diskuze v Maislovce volně naváže na prosincový díl, který se zabýval otázkou 
změn v izraelské společnosti od doby před založením státu do Šestidenní války. Únorová 
Diskuze časově pokryje období od 60. let do současnosti. Jak se měnily v průběhu času 
ideály, cíle a hodnoty izraelské společnosti? Jak se tyto změny odrážely v architektuře 
a kultuře? Únorovou debatu bude doprovázet fotografická prezentace.

DISKUZE V MAISLOVCE

Výstava představuje osudy osmdesáti 
českých židovských dětí, které na podzim 
1939 odjely do Dánska, kde se jich ujaly 
pěstounské rodiny. Děti v Dánsku prožily 
čtyři roky a doufaly, že se jim podaří odjet 
do Palestiny. V roce 1943 uprchly do Švéd-
ska a jejich životní cesty se na sedmdesát let 
rozešly. Publicistka Judita Matyášová 
potkala v roce 2011 jedno z těchto „dětí“ 
(dnes devadesátiletých pamětníků) a roz-
hodla se, že vypátrá celou tuto skupinu. 
Autorka na výstavě prezentuje životní 
osudy pamětníků, kteří žijí v Česku, Dán-
sku, Švédsku, Izraeli a v Americe. Příběhy 
pamětníků Judita Matyášová rovněž zahr-
nula do knihy Přátelství navzdory Hitlerovi 

(nakl. Mladá fronta) a dokumentárního 
filmu Na Sever (produkce Mimesis Film), 
který bude mít premiéru na podzim 2015.

Judita Matyášová, autorka výstavy: 
„Rodiče českých dětí stáli před podobnou 
volbou jako Styronova Sofie. Když se rozho-
dovali, zda poslat své dítě do Dánska, mys-
leli na to, že chtějí udělat to nejlepší pro 
svého potomka. Téměř nikdo z rodičů těchto 
dětí se nezachránil, většina zahynula v Tere-
zíně nebo v koncentračních táborech. Jsem 
velmi ráda, že se nyní projekt představuje 
právě v Terezíně. Je to pocta všem rodičům, 
kteří v sobě našli sílu a poslali své děti do 
bezpečí, a tím jim zachránili život.“

VVýýsstaavva „„Soofiinaa vvoolbbaa ppo ččeeesskkku“
MMaalláá ppeevnnoosst TTeerreezzíínn ddoo 3300. bbřeezzna 22011155

kultura

19

čena v roce 1929 na objednávku židovského 
průmyslníka Alfreda Stiassnieho (1883–
1961), po němž získala svůj název. Od roku 
2009 je vila ve správě Národního památko-
vého ústavu, koncem roku 2014 byla zpří-
stupněna veřejnosti. Vzniklý spolek Přátelé 
vily Stiassni považuje za jeden ze svých 
hlavních cílů informovat veřejnost o historii 
unikátní stavby. Předseda spolku Zdeněk 
Musil a pamětnice paní Marie Straková, 
dcera tehdejšího zahradníka vily, přiblí-
 ží svým vyprávěním příběh vily a tradice, 
zvyky i osud rodiny Stiassni.

čtvrtek 26. 2. v 18 h:
Pavel Haas (1899–1944). O úspěšném 
životě, skvělém díle a tragickém konci nej-
talentovanějšího Janáčkova žáka promluví 
a ukázkami doprovodí Jan Špaček z Ústavu 
hudební vědy Filozofické fakulty Masary-
kovy univerzity.

Celý únor můžete v sále OVK Brno zhléd-
nout výstavu černobílých fotografií Jindři-
cha Buxbauma nazvanou Návrat chasidů 
do Mikulova. Výstava je přístupná ve 
dnech programových akcí a po předchozí 
telefonické domluvě. Vstup volný

Není-li uvedeno jinak, činí vstupné na jed-
notlivé programy 30 Kč.
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Chcete-li potěšit židovskou ozdo-
bou maminku, babičku, kama-
rádku, tetu či tchýni, nemusí to být 
zrovna x-tá davidšterna, jakých už 
mají plný šuplík… a nemusí vás to 
ani stát majlant. Své o tom vědí 
organizátorky bazarů WIZO, které 
již několik let nabízejí plstěné 
brože se židovskými motivy, stejně 
jako další tvůrkyně.

Potřebujete jeden, ale raději více 
kusů barevného dekorační plsti. Lze je 
koupit v obchodě s látkami nebo s potře-
bami pro řemeslníky (ve výtvarných 
potřebách už bývá citelně dražší). Dále 
si pořídíte nutné součásti, jako jsou 
základy sponek, náušnic, náhrdelníkové 
drátky apod. Nejjednodušší je výroba 
brože, na kterou stačí obyčejný spínací 
špendlík.

Plsť umožňuje pokládat na sebe různě 
barevné i různě silné vrstvy. Střídáním 
různých barev docílíte nečekané efekty. 
Lepením docílíte hladké siluety. Seší-
vání vám naopak umožní vytvořit 
detailní struktury jako žilkování rostlin-
ných motivů nebo třeba rybí ocas. Vel-
kou roli při tom hraje síla nitě či 
bavlnky – při tenkém vlákně méně 
vynikne jeho barva a plsť se více nakra-
batí, u silnějšího vlákna bude barva zře-
telnější (ale zároveň budou viditelnější 

případné křivé stehy!). Dobře se mohou 
uplatnit také drobné či větší korálky.

◗ rjw

Několik tipů: 
• Šablona z tuhého papíru vám umožní 

snadno jeden tvar vícekrát opakovat.
• Z plsti není vhodné vytvářet ozdoby na 

ruce; na rukou se snadno ušpiní 
a rychle se zničí. 

• Pokud se rozhodnete pro lepení, 
vyberte si lepidlo, které se netáhne 
v dlouhých „vláknech“; zanechávají 
stopy a výsledek nikdy nepůsobí čistě. 
Přesvědčte se také, že lepidlo nebude 
(alespoň po zaschnutí) páchnout.

Máte výtvarný nápad, o nějž 
byste se chtěli podělit s dalšími 
čtenáři? Vaše tipy (včetně foto-
grafií) uvítáme na redakčním 
e-mailu:
redakce.maskil@maskil.cz

K sedmdesátému výročí osvobození 
osvětimského koncentračního tábo-

ra připravila Česká mincovna zlaté 
pamětní mince. Na návrzích spolupraco-
vala jablonecká mincovna s Institutem 
Terezínské iniciativy. Autorem návrhů je 
mladý talentovaný výtvarník Jakub 
Orava. Ten připravil řadu variant, finální 
podoba pak vznikla na základě rozhovo-
rů s přeživšími Osvětim – držitelkou 
řádu TGM Dagmar Lieblovou a uznáva-
ným historikem Tomanem Brodem.

Zlatých pamětních mincí bude vyra-
ženo pouhých dvě stě kusů. Nejedná se 
ale o poslední minci u příležitosti sedm-
desátého výročí konce druhé světové 
války. Během následujících měsíců 
představí Česká mincovna ještě mince 

připomínající bitvu o Iwo Jimu, dobytí 
Berlína a květnové Pražské povstání.

Představení první mince, věnované 
vzpomínce na osvobození Osvětimi, 

spojila Česká mincovna a Institut Tere-
zínské iniciativy s vyhlášení III. ročníku 
výtvarné soutěže pro školy, vztahující se 
k Jom ha-šoa. „Tématem letošní připo-
mínkové akce, která se bude konat ve 
čtvrtek 16. dubna 2015 v Praze a dalších 
českých a moravských městech, jsou 
Návraty a Nenávraty a dotýká se 
70. výročí osvobození koncentračních 
táborů a konce druhé světové války,“ 
uvedla Tereza Štěpková, ředitelka Insti-
tutu Terezínské iniciativy. Vítězné práce 
budou prezentovány během akce a autor 
nejlepší z nich získá jednu ze zlatých 
pamětních mincí vyražených v České 
mincovně.

Více informací najdete na www.ceskamin-
covna.cz a www.terezinstudies.cz.

Ozdoby do studených dnů...

Osvobození tábora v Osvětimi připomenou pamětní mince
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Díky šabloně z tuhého papíru můžete jeden tvar 
vícekrát opakovat.

Autorkou brože ve tvaru granátového jablka, 
zdobeného korálky, je Eva Kosáková.

Rybu, granátové jablko a ptáčka vytvořila Jana 
Polišenská.

Pěkných efektů lze dosáhnout vrstvením plsti 
různých barev.

Vyrobit můžete brož, náušnice nebo třeba sponu 
do vlasů.
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