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■  Krátce
Poslední měsíc židovského roku, mě-
síc elul je nejpříhodnější dobou nejen 
pro modlitby a prosby, s nimiž se obra-
címe k Nebesům, neboť v tomto měsíci 
je nám Všemohoucí nejblíže, ale přede-
vším k návratu na cestu plnění přiká-
zání Tóry, s níž jsme kdesi během kon-
čícího letošního roku sešli. V duchovní 
rovině můžeme použít příměru, že je to 
období, kdy se Král nachází v naší blíz-
kosti a každý z nás má možnost k Němu 
přistoupit.

rabín Daniel Mayer

Protože jsem v minulosti na vlastní kůži 
zažil situaci člověka, donuceného okol-
nostmi opustit rodiče, děti a přátele 
a hledat politický azyl v cizině, která mi 
ho také poskytla, a poznal jsem osudy 
běženců z celého světa v uprchlickém 
táboře, nemohu již z principu nestát na 
straně lidí, jejichž situace doma je nepo-
měrně horší, než byla moje. Argument, 
že mezi uprchlíky mohou být teroristé, 
nevyvrací skutečnost, že obrovská vět-
šina zvolila útěk, protože se ve své zemi 
právem obává o život.

rabín Karol Efraim Sidon

Když Afričan pozná Evropana nebo 
Američana jen tak, že „rozhazuje“ pe-
níze, opravdu to ve vás zanechá dojem, 
že je dost pro všechny. Humanitární po-
moc rozvojovým zemím se dnes koneč-
ně mění, ale čtyřicet let pasivního po-
sílání zásilek, korupce a organizovaný 
zločin skrze státní a nadnárodní organi-
zace prostě poškodí člověka do nejhlub-
šího nitra. Jsem přesvědčena, že máme 
velkou odpovědnost za dění v Africe, 
protože jsme tam toho hodně pokazi-
li, a právě proto je potřeba najít řeše-
ní právě tam. Musíme vrátit Africe dů-
věru, v tom vidím základní předpoklad 
úspěchu.

Ivana Yael Brunner – Nepalová

Památník sira Nicholase Wintona 
na pražském hlavním nádraží, 

odhalený při příležitosti vypravení 
„Winton Train“ 1. září 2009, sochařka 

Flor Kentová. foto: Luděk Kovář, 
Wikimedia Commons ➤

(19. 5. 1909 – 1. 7. 2015)

Odešel Sir 
Nicholas Winton
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➤

Není jistě náhodou, že právě v měsíci 
elulu vzpomínáme výročí narození či 

úmrtí mnoha význačných duchovních osob-
ností, které významně ovlivnily duchovní 
život a dějiny židovského národa. Uveďme 
alespoň několik význačných osobností, 
jejichž životní data jsou spojena s tímto 
měsícem.

6. elulu (1654) zemřel moravský rabín 
Jom Tov Lipmann Heller, autor komentáře 
k Mišně „Tosafot“, 7. elulu (1910) se narodil 
rabín Pinchas Kehati, autor populárního 
komentáře k Mišně, 10. elulu (1915) zemřel 
rabín Jicchak Jakob Reines, zakladatel hnutí 
náboženského sionismu „Mizrachi“, 11. 
elulu (1883) zemřel rabín Abraham Jakob 
Friedman, první rebe ze Sadygory, 12. elulu 
(1729) se narodil německý židovský filozof, 
myslitel a zakladatel reformy Moses Men-
delssohn a rovněž 12. elulu (1827) zemřel 
rabín Simcha Bunem z Przysuchy, 13. elulu 
(1909) zemřel rabín Josef Chajim z Bag-
dadu, známý podle svého díla jako Ben Iš 
Chaj, 14. elulu (1883) se narodil rabín a bib-
lista Umberto Cassuto, 16. elulu (1865) se 
narodil a 3. elulu (1935) zemřel rabín Abra-
ham Jicchak ha-Kohen Kook, rabín Jaffy, 
Jeruzaléma a zakladatel Vrchního rabinátu 
Palestiny (Izraele), 18. elulu (1698) se naro-
dil rabi Israel ben Eliezer, zvaný Ba‘al Šem 
Tov, zakladatel moderního chasidismu a ve 
stejný den se narodil (1745) rabi Šneuer 
Zalman z Ljady, zvaný Admor ha-zaken. 18. 
elulu (1609) zemřel pražský rabín Jehuda 
Liva ben Becalel, zvaný rabi Löw a ve stejný 
den roku 1889 odešel na věčnost rabín Oba-
dia (Abdalla) Somech, jeden z významných 
irackých-babylónských rabínů. 20. elulu 
(1970) zemřel jeden z vůdčích mužů morál-
ního hnutí – 20 תנועת המוסר. století, rabín 
Elijahu Lopian a 22. elulu (1427) zemřel ve 
Wormsu rabín Jakob ben Moše ha-Levi 
Molin, zvaný מהרי"ל, duchovní představitel 
aškenázských Židů.

Měsíc elul se nazývá měsícem kajícných 
modliteb – slichot a milosrdenství – racha-
mim. Hebrejská písmena tvořící jeho název 
 jsou zároveň počátečními písmeny אלול –
slov části verše Písně písní 6,3: אני לדודי ודודי 
 tj. Já jsem svého milého a můj milý je , לי
můj. Jedná se o alegorii návratu národa Izra-
ele k Bohu a též lásky panující mezi náro-
dem synů Izraele a Hospodinem. Právě 
poslední měsíc židovského roku, měsíc elul 
je nejpříhodnější dobou nejen pro modlitby 
a prosby, s nimiž se obracíme k Nebesům, 
neboť v tomto měsíci je nám Všemohoucí 
nejblíže, ale především pro חזרה בתשובה 
(chazara bi-tšuva) – k návratu na cestu 
plnění přikázání (micvot) Tóry, s níž jsme 

kdesi během končícího letošního roku sešli. 
V duchovní rovině můžeme použít příměru, 
že je to období, kdy se Král nachází v naší 
blízkosti a každý z nás má možnost k Němu 
přistoupit. Může s Ním bezprostředně hovo-
řit a přednést mu svá přání a modlitby. Právě 
v měsíci elulu naše spojení s Hospodinem 
pociťujeme mnohem silněji a bezprostřed-
něji. Také naše modlitby a činy v tomto 
a následujícím měsíci tišrej nabývají na síle, 
intenzivnosti a vážnosti, které zvyšují s tím, 
jak se přibližujeme k duchovnímu vrcholu, 
k Jom kipuru čili ke Dni smíření. Můžeme to 
nazvat obdobím zvýšeného uvědomění si 
našeho vztahu k Hospodinu, který si utvá-
říme plněním micvot a modlitbami, ale též 
Hospodinova vztahu k nám lidem – dílu 
Jeho rukou. V každém člověku počínaje 
Adamem a Evou je neustále přítomna část 
Božího ducha, neboť lidé byli stvořeni 
k duchovnímu obrazu Božímu. Na člověku 
spočinula ona malá „jiskra“ nesmírné tran-
scendentní Boží inteligence. Právě proto je 
mezi našimi skutky konanými na tomto 
světě, který se nazývá světem činu, velmi 
těsné ba téměř přímé spojení s Nebesy, 
s vyššími světy – העולמות העליונים (ha-olamot 
ha-eljonim). Nebeské účty jsou otevřeny 
a probíhá jakási inventura a zvažování na 
velmi citlivých vahách všech skutků, které 
jsme chtěli a měli v úmyslu vykonat, s těmi, 
které jsme opravdu vykonali.

Jeden ze současných učenců a halachic-
kých autorit, bnejbracký rabín Sheraya 
Deblitzki (nar. 1926), v knize לנפש תדרשנו
uvádí poučný příběh na výše zmíněné téma: 

Jeden bohatý Žid měl dceru, kterou 
zasnoubil s velmi učeným a bohabojným 
žákem – תלמיד חכם. Budoucí tchán mu slav-
nostně oznámil, že když se po svatbě zcela 
oddá studiu Tóry, bude jej štědře živit. 
Každý den mu nechá přinést bohatou sní-
dani, oběd a večeři. Budoucí zeť může na 
starosti s obživou zapomenout, neboť jeho 
budoucí tchán se o vše postará. Zanedlouho 
se konala nádherná a veselá svatba, a když 
skončilo období „ševa brachot“, zeť se uchý-
lil do malého pokojíku a začal usilovně stu-
dovat Tóru a Talmud. Když nadešla hodina 
oběda, zeť čekal, že někdo zaklepe na dveře 
a přinese mu oběd. Čekal, ale nedočkal se, 
nikdo s obědem nepřišel. Tak to bylo s večeří 
i se slíbenou bohatou snídaní. Bohabojný 
a učený zeť však nadále usilovně studoval 
o vodě a suchém chlebu. Zeť ve studiu nepo-
levil, ale nedostatečná strava se na něm pro-
jevila. Velmi zhubl, tváře se mu propadly 
a kůže jakoby zešedla. Když se nakonec 
osmělil zeptat svého tchána, kde jsou ony 
slíbené obědy, večeře a snídaně, které mu 
před svatbou slíbil, tchán vůbec nereagoval 
na jeho dotaz. Chudák vyhládlý a vyhublý 
zeť se nakonec obrátil k místnímu rabínovi 
a pověděl mu o svém soužení. Rabín zetě 

Na prahu Nového roku 5776
V neděli 16. srpna začíná poslední měsíc židovského roku, měsíc elul, který končí též v neděli, 
13. září, v předvečer Nového roku – Roš hašana.

Selichot – kajícné modlitby u jeruzalémské Západní zdi.
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Program Bejt Simcha

srpen – 
září 2015

PÁTEK 28. – 
SOBOTA 30. SRPNA, 

JIČÍN 

IX. reformní 
šabaton 

Vysoké svátky
14. – 15. ZÁŘÍ 
ROŠ HA-ŠANA

22. – 23. ZÁŘÍ 
JOM KIPUR

sváteční bohoslužby – 

viz pozvánka na této straně

PRAVIDELNÉ AKCE

Podrobné informace 
o kurzech hebrejštiny 

a judaismu
najdete na str. 15

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.

➤ vyslechl a předvolal si jeho tchána na Din 
Tora. Rabi se jej zeptal: „Proč svému zeti 
nedáváš stravu tak, jak jsi slíbil?“ Tchán 
rabínovi odvětil: „Vážený pane rabíne, což-
pak není dobrá snídaně čerstvý chléb s más-
lem, sýr, vejce a různá zelenina?!“ Rabín 
odvětil, že to je opravdu dobrá snídaně. 
Tchán pokračoval: „Na oběd nestačí masová 
polévka, pečené kuře s bramborem a sladký 
dezert?!“ Rabín mu odvětil, že to je opravdu 
bohatý oběd. „A co se týče večeře,“ pokračo-
val tchán, „což není dobrá večeře zeleninový 
nákyp a pečená čerstvá ryba, které mu 
dávám?!“ Rabín opět souhlasil s tchánem 
a řekl mu, že to je opravdu velmi dobrá 
večeře. Tu se rabín obrátil k zeťovi a pravil 
mu: „Já ti nerozumím, cožpak vše to, co zde 
tvůj tchán uvedl, ti nestačí?“ Nebohý zeť 
zvýšeným hlasem rabínovi odvětil: „Samo-

zřejmě, že bohatě stačí, ale to, co zde před 
vámi můj tchán uvedl, nic z toho jsem od něj 
nedostal...!“

Tak je to i s námi. Každý z nás velmi 
dobře chápe a ví, že se má během měsíce 
elulu navrátit k Bohu, vrátit se na cestu 
plnění přikázání – micvot Tóry – לחזור 
-Všichni víme, že to znamená napra .בתשובה
vit své skutky, usilovněji se modlit a učit 
Tóru, štědřeji dávat cedaku potřebným 
a konat mnohem více dobrých skutků. 
Každý ve svém srdci ví, co má dělat, ale 
nedělá nic. Není právě měsíc elul vhodný 
k radikální změně našeho jednání?

Všem čtenářům a příznivcům Maskilu 
přeji שנה טובה וכתיבה טובה– dobrý rok a dobré 
zapsání!

◗ Rabín Daniel Mayer
Foto: Mark Neyman, Wikipedia Commons

Výtvarná soutěž pro děti 

Roš ha-šana
Na podzim nás čeká nový židovský rok, Roš ha-šana 5776. 

Bejt Simcha vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti do 12 let (všichni 
starší už jsou samozřejmě dospělí…) o nejhezčí rošhašanové přání.

Tři nejkrásnější díla budou otištěna v novoročním čísle Maskilu a vystavena 
v prostorách Bejt Simcha a jejich autoři dostanou inspirativní odměnu. 

Všechna soutěžní díla budou po ukončení soutěže 
a následné výstavy uschována v archivu Bejt Simcha.

Soutěžit lze ve třech věkových kategoriích:
1. kategorie do 4 let • 2. kategorie do 8 let • 3. kategorie do 12 let

Mladí umělci si mohou zvolit libovolnou techniku, od obyčejné tužky 
po koláž, vystřihovánku nebo skládanku. Do soutěže přijímáme i fotografie 

nebo přání vytvořená ve výtvarných programech – 
ovšem musí být vytištěná na papíře.

Uzávěrka: 25. srpna 2015 (rozhoduje razítko pošty). 
Adresa: Bejt Simcha, Maiselova 4, 110 00 Praha 1

BEJT SIMCHA
VYSOKÉ SVÁTKY 5776

Bohoslužby se konají v Pinkasově synagoze (Široká 3, Praha 1).
Hostující rabínka: Sylvia Rothschild

ROŠ HA-ŠANA
pondělí 14. září: večerní bohoslužba od 19 h
úterý 15. září: ranní bohoslužba od 10.30 h

JOM KIPUR
úterý 22. září: Kol nidre, večerní bohoslužba od 18.30 h

středa 23. září: ranní bohoslužba od 10.30 h

Cena vstupenky: 150 Kč na každý svátek (maariv + šachrit).
Rezervace na e-mailu kehila@bejtsimcha.cz 

nebo na telefonu 603 393 558.

Pozor! 

uzávěrka 

soutěže se 

blíží!
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V prvním červencovém týdnu se 
Slovenskem začala šířit zpráva, že 

v synagoze v Lučenci našli poklad! A nebyla 
to fáma, poklad se skutečně našel...

Zakopaný poklad
Neologická secesní synagoga v Lučenci 

po desetiletí chátrala a její osud nevypadal 
růžově. Místní židovská komunita byla vy-
vražděna během šoa, nejbližší kehila je 
v Banské Bystrici. Přestože byla v regis-
tru národních památek SR, na její 
opravu nebyl dostatek prostředků. 
Až v loňském roce se objevila 
možnost získat na její opravu 
peníze z evropských fondů. 
Radnice se rozhodla tuto 
možnost využít, přestože 
to znamenalo zvládnout 
v mimořádně krátkých 
termínech řadu úřed-
ních kroků. Povedlo se 
však a město získalo na 
opravy 2,5 milionu 
eur. 

První práce spojené 
se záchranným archeo-
logickým výzkumem 
započaly koncem červ-
na. Lučenecká synagoga, 
postavená v letech 1924 
až 1926 totiž z velké části 
stojí na základech starší, rov-
něž neologické synagogy 
z roku 1863. Právě při průzkumu 
základů této „staré“ synagogy nara-
zili dělníci na kvádrovou pískovcovou 
schránku. Víko z téhož materiálu mělo již 
delší dobu uraženou část okraje a omítkový 
tmel, jímž bylo ke schráně připevněno, se 
během více než století v zemi začal drolit.

Poté co archeologové schránu otevřeli, 
našli v ní skleněnou nádobu válcovitého 
tvaru, obsahující mince a papírové doku-
menty, zjevně poškozené vlhkostí. Na uzá-
věru sklenice byl však vyryt maďarský 
nápis, který archeologům prozradil, že se 
nacházejí přímo u základního kamene staré 
synagogy:

János Kossuch ze své sklárny v Katarín-
skej Huti věnuje pokladníkovi – finančníku 
Jakabu Sicherovi na slavnost uspořádanou 
při položení základního kamene, dne 24. 
června 1863.

Nádobu převzal Krajský památkový úřad 
(KPÚ) v Banské Bystrici a v následujících 

týdnech probíhaly přípravy k restaurování. 
Od samého počátku bylo zřejmé, že listiny 
uvnitř jsou silně poškozené vlhkostí, a proto 
je zásadní předem určit nejvhodnější postup 
pro jejich záchranu.

Zatím není jasné, jak k poškození dobře 
zabezpečených listin došlo. Nabízí se něko-
lik variant. Je možné, že stavitelé nepočítali 
s tím, že se v hermeticky uzavřené nádobě 
v důsledku teplotních změn časem vysráží 
voda, obsažená v uzavřeném vzduchu. Prav-
děpodobnější je však proniknutí vody 
z vnějšku. Podle Andrey Moravčíkové 
z KPÚ bylo víko skleněné nádoby pravděpo-

dobně poškozeno úlomkem kamenného 
víka. Zdá se, že k této osudné nehodě 

došlo až poměrně pozdě, při výko-
pových pracích na odvodu deš-
ťové vody v osmdesátých le-

tech 20. století. V té době už 
byla schránka u základní-

ho kamene dávno zapo-
menutá. (Můžeme se 
domnívat, že ve dva-
cátých letech o ní ješ-
tě věděli, protože ji-
nak by k jejímu po-
škození téměř jistě 
došlo už při stržení 
staré synagogální 
budovy a stavbě 
nové.)

Ať už se voda do 
nádoby dostala ná-

sledkem zvýšení hladi-
ny podzemních vod 

nebo ji přinesly každo-
roční sněhy a deště, na fa-

tálních důsledcích pro obsah 
to nic nezmění. Ve sklenici 

zůstaly tmavé vlhké zbytky pů-
vodních písemností, o nichž ani 

zkušení restaurátoři nevědí, zda budou 
čitelné.

Právě restaurátoři Štefan Kocka a Miro-
slav Janšto nádobu koncem července ote-
vřeli. Obsah museli přefiltrovat. Kromě jed-
noho, zatím neidentifikovaného kusu (patrně 
zakládací listiny synagogy) se v nádobě 
nacházely ještě zbytky neurčité černé hmoty, 
zřejmě papíru. Nálezci se původně domní-
vali, že jde o kusy dobových novin, které se 
někdy nacházejí v kupolích sakrálních sta-
veb, nyní však nevylučují ani papírové ➤

Srpen/Září 2015

Poklad z lučenecké 
synagogy (v náboženských 
a kulturních souvislostech)

4

VAROVÁNÍ: Obsah následujícího článku není vhodný pro sběratele judaik, starožitníky, numismatiky 
ani další hledače pokladů mezi námi. Informace v něm obsažené mohou vzbudit závist a vést tak k hří-
chu proti příkazu obsaženému v samotném Desateru! Zvažte proto jeho četbu.

Rytý maďarský donační nápis na víku skleněné nádo-
by vyzvednuté z pískovcové schránky, která byla 
základním kamenem staré synagogy.
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peníze. Je možné, že v restaurátorské dílně 
se ještě dočkáme nějakého překvapení.

V nádobě se totiž našlo čtrnáct rakous-
kých mincí (při nálezu jich bylo viditelných 
jen pět) z poloviny 19. století: jeden zlatý 
(půltolar z roku 1858), spolkový tolar 
(1858), čtyřkrejcar (1861), krejcar (1851), 
dvacetikrejcar (1855), čtvrtzlatník (1862), 
šestikrejcar (z revolučního období 1849), 
krejcar (1852), čtvrtkrejcar (1851), deseti-
krejcar (1853), pětikrejcar (1859), šestikrej-
car (z revolučního období 1849), půlkrejcar 
(1851), pětifrank (1858). – Převážně stříbrné 
a měděné mince byly rovněž poškozené, 
některé museli restaurátoři od sebe odlepit, 
všechny je nutné vyčistit a zakonzervovat.

Již teď je jasné, že nádoba a mince budou 
součástí plánované výstavy o historii židov-
ské komunity v Lučenci. Podle posledních 
zpráv půjde o stálou expozici přímo v syna-
goze, což do Lučence může přilákat turisty 
ze Slovenska i zahraničí. A ty město bude 
potřebovat, protože nález přinesl zintenziv-
nění archeologického výzkumu a s ním 
i zpoždění stavebních prací. Podle dotační 
smlouvy má být rekonstrukce hotová do 
konce října letošního roku, což donutilo 
město vzít si překlenovací úvěr, aby mohlo 
dostát svým závazkům. V synagoze vznikne 
multikulturní centrum, o jehož provoz se 
bude starat Lučenecké kulturní a umělecké 
středisko (LUKUS).

Židé v Lučenci mezi neologií 
a ortodoxií

První dochované záznamy o přítomnosti 
Židů v Lučenci pocházejí z konce 18. století, 
na počátku století následujícího zde již exis-
tovala plnohodnotná náboženská obec 
s modlitebnou a hřbitovem. Zdá se, že Luče-
nečtí byli záhy ovlivněni maďarskou podo-
bou reformního hnutí – neologií.

Tento vliv pravděpodobně souvisel se 
vztahy s místní vrchností, osvícenským 
dvorním radou a místním županem, hrabě-
tem Jozefem Szilassym. Ten roku 1813 pro-
hlásil, že je každému bez rozdílu vyznání 
ochoten dát plnou občanskou svobodu 
a poskytnout pozemek na stavbu domu. To 
z Lučence učinilo město, v němž spolu 
s katolíky pod otcovským dozorem vrchnosti 
soužili příslušníci náboženských menšin, 
hlavně kalvinisté, luteráni a židé. (Uniaté 
a pravoslavní městem spíše jen projížděli, 
farnost zde nezaložili.) Židům Szilassy daro-
val pozemek, na němž mohli založit 
hřbitov.

Ján Mlynárik ve svých Dějinách Židů na 
Slovensku uvádí, že maďarská šlechta měla 
sklon upřednostňovat reformní Židy před 
ortodoxními. Lučenec je jedním z měst, kde 
úspěšná emancipace probíhala ruku v ruce 
s maďarizací místních Židů (a nejen jich) 
a kde Židé společně s maďarským jazykem 
přebírali neologii jako zdejší specifickou 
podobu reformy.

K šiřitelům reformy patřil nepochybně 
Szilassyho oblíbenec Izrael Wohl, nejvý-
znamnější představitel lučenecké obce 
a později i zakladatel místní chevra kadiša.

Třebaže prvním rabínem se v Lučenci 
stal roku 1830 ortodoxní rabín Moše Högy-
esz, roku 1851 jej vystřídal stoupenec neolo-
gie Heinrich (Hirsch Majer) Goldzieher. 
Obcí však zmítaly spory o to, kterým smě-
rem se dát. Rabín Goldzieher vydržel v úřadě 
jen do roku 1858, kdy byl v důsledku pře-
vahy ortodoxní strany nucen opustit město. 

Jeho ortodoxní nástupce Jakub Singer zůstal 
v úřadě až do roku 1868.

To znamená, že když obec kolem roku 
1860 plánovala stavbu synagogy (kterou 
vzhledem k rostoucímu počtu Židů ve městě 
naléhavě potřebovala), byla podoba budovy 
jednou z důležitých bitev mezi neologickou 
a ortodoxní stranou. Zdá se, že zvítězila 
strana, která si to mohla dovolit a která 
vzhledem k podpoře úřadů mohla snáze zís-
kat stavební povolení: zvítězil návrh neolo-
gické synagogy, a to v pseudomaurském 
slohu.

Tento stavební styl (jehož českými pří-
klady jsou pražské synagogy Španělská 
a Jubilejní/Jeruzalémská či Velká synagoga 
v Plzni) byl pro reformní a neologické syna-
gogy typický. Orientalizujícími prvky odka-
zoval ke „zlatému věku“ soužití křesťanů, 
muslimů a Židů ve středověkém Španělsku. 
Vycházel tak vstříc soudobé oblibě historic-
kých stylů, okouzlení „Orientem“, a hlavně 
připomínal, že soužití různých náboženství 
není snem, ale realitou, která byla rozmetána 
náboženským fanatismem. (Jak to alespoň 
viděli němečtí židovští historici v čele 
s Heinrichem Graetzem.)

Synagoga tohoto typu neměla být jen 
domem modlitby, ale plnohodnotnou sak-
rální stavbou přispívající k estetickému 
zušlechtění obce a reprezentující židovskou 
komunitu vzhledem k ostatním nábožen-
ským uskupením. Styl romantizující minu-
lost býval nezřídka doplněn nejnovějšími 
vymoženostmi moderní techniky, zvláště 
v oblasti osvětlení, topení a větrání. Neolo-
gické synagogy s dostatkem prostoru, světla 
a skýtající návštěvníkům jisté pohodlí tak 
stály v kontrastu proti stísněným, tmavým 

a nepohodlným synagogám ortodoxním. 
Rozlet proti spoutanosti, světlo rozumu proti 
tmářství minulosti. (Tak to alespoň viděli 
jejich stavitelé...)

Jak nasvědčuje donační nápis na skleněné 
nádobě, synagoga byla maďarskojazyčná; 
v maďarštině zazněl i proslov neologického 
rabína Šelomo Brauna z Putnoku. Ten pak 
neologické části obce sloužil i v dalšíc h 
letech. Ortodoxní členové obce práh syna-
gogy nikdy nepřekročili a k bohoslužbám 
nadále užívali modlitebnu v soukromém 
domě. Po kongresu ortodoxních obcí v Buda-
pešti roku 1868 se od neologické obce 
odtrhli. Zdá se, že neologové jim společně 
s maďarskou vládou po více než dvě gene-
race bránili založit si samostatnou kehilu. 
Ortodoxní se samostatné obce dočkali až za 
československé vlády roku 1930.

 
Poklady ve stavbách 
a kladení základních 
kamenů

Dary či oběti pokládané do základů sta-
veb jsou známé již od starověku. Stavba 
domu, zejména chrámu, začínala obětí. 
V některých případech šlo zřejmě o oběť 
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událost

Primátorka Lučence A. Pivková (vlevo), památkářka A. Moravčíková a dodavatel stavby M. Mrva s překvapivým 
nálezem. Vpravo v popředí je vidět otevřená schrána
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lidskou, jindy o oběť zvířecí. O tom, že 
takové zvyklosti přetrvávaly dlouho do stře-
dověku, a místy i novověku, svědčí nejen 
archeologické nálezy (jako třeba zazděná 
kočka v domě U zlaté studně), ale i řada 
stavitelských legend. Rumunský religionista 
Mircea Eliade tento jev doložil na stavitelské 
legendě o Mistru Manolem, který byl nucen 
do základů stále padající zdi budovaného 
kláštera zaživa pohřbít vlastní ženu.

Tento zvyk lze nahlížet z různých úhlů: 
jako oběť božstvu či božstvům, které mají 
stavbu ochraňovat; jako dar mající naklonit 
či usmířit boha či ducha místa; jako dar vzni-
kající budově, aby se jí i jejím obyvatelům 
dobře dařilo; jako vyjádření prastarého 
životního pocitu, že každé velké dílo musí 
být založeno na oběti. A koneckonců asi 
i jako možnost zanechat v nitru stavby 
nějaký osobní vzkaz, předmět, který zde 
bude uchováván i po smrti těch, kdo na 
stavbě pracovali.

Poslední pojetí možná zesílilo s rozšíře-
ním znalosti písma a dostupností papíru 
a tužky. Náhle se tu objevila možnost poslat 
vzkaz lidem budoucích pokolení, kteří snad 
někdy rozboří část zdi (kus toho, co tu po 
staviteli zbylo) nebo dokonce stavbu celou! 
Ti si vzkaz přečtou a zavzpomínají na toho, 
kdo dopis v láhvi vyslal po proudu času...

Zvyk se již dávno oddělil od kdysi snad 
jednoznačně náboženských obřadů, 
a zatímco jedny rituály upadly v zapomnění, 
stával se někdy součástí nových. Jestliže si 
někdy zazdívali a zazdívají zedníci takové 
vzkazy do staveb „pro sebe“, neobřadně 
a možná i potajmu, jindy se uschování mincí 
a dokumentů stává součástí oficiálních nábo-
ženských či sekulárních ceremonií.

To, že vložení mincí nebylo v Lučenci 19. 
století již vnímáno jako pohanský relikt, 
naznačuje i podobný nález mincí, soupisu 
donátorů a dobových novin v kovové figuře 
kohouta na věži místního kalvínského kos-
tela. I tady se „zvěčnili“ představitelé sboru 
a dárci. Do kohouta byl po rekonstrukci opět 
vložen záznam o provedených úpravách, 
mince a noviny. Tentokrát za tím stál prag-

matický záměr, aby tyto artefakty mohly 
budoucím badatelům usnadnit dataci.

Za povšimnutí stojí drobnost, že v pří-
padě kalvínského kostela byl „dar“ uložen až 
při samém dokončení stavby, na její vrchol. 
Stavitelé synagogy se z nějakého důvodu 
rozhodli oslavit již započetí stavby, a to způ-
sobem demonstrujícím, že lučenečtí Židé 
jsou součástí moderní mnohonáboženské 
společnosti.

Jak víme, obřad položení základního 
kamene původní lučenecké synagogy se 
konal 24. června, tedy v den blízký letnímu 
slunovratu (21. 6. plus tři dny) a zároveň 
svátek sv. Jana Křtitele. Jan Křtitel, který 
pokřtil Ježíše, je v tomto kontextu považován 
za „zakladatele církve“. Výraz označující 
„církev“ a „kostel“ se v mnoha jazycích sho-
dují (viz latinské „Ecclesia“, španělské „Igle-
sia“, francouzské „Église“, anglické „church“ 
či německé „Kirche“). Tak se – společně 
s konotacemi odkazujícími k římskému bohu 
Janusovi – stal křesťanským patronem zed-
níků a stavitelů. Jeho svátek pak byl v neži-
dovském prostředí považován za vhodný 
(mj. z astrologického hlediska) pro zahajo-
vání staveb, zvláště těch sakrálních.

Sotva mohlo jít o náhodu. Mnohem prav-
děpodobnější je, že lučenečtí neologové si 
toto datum zvolili záměrně. Projevili otevře-
nost zvyklostem nežidovského okolí a prav-
děpodobně též osvícenským myšlenkovým 
proudům (mimo jiné, nikoli však nezbytně, 
i svobodnému zednářství). Ochrana a pod-
pora, jíž se místním Židům dostávalo ze 
strany župana Jozefa Szilassyho, vycházela 
právě z osvícensko-humanistických ideálů.

Bylo by zajímavé zjistit, jak ona slavnost 
24. června 1863 vypadala. Můžeme předpo-
kládat, že se konala dopoledne nebo těsně 
před polednem, aby na novou stavbu dopa-
dalo co nejvíce slunečního světla. Jistě byli 
přítomni všichni významní (neologičtí!) čle-
nové obce. Pravděpodobně byli pozváni 
hosté a bylo by zajímavé vědět kteří. Čle-
nové rodiny Szilassyů, lučenečtí radní, 
významné osobnosti? Asi ano. Představitelé 
ostatních náboženských skupin, tedy kato-

ličtí, luteránští a kalvínští faráři a pastoři? 
Není to příliš pravděpodobné, ale vyloučit to 
nelze. Téměř určitě byli pozváni hodnostáři 
spřízněných neologických obcí na západním 
Slovensku a v Maďarsku.

Nejdůležitější osobnosti a nejvýznam-
nější mecenáši pronesli delší či kratší pro-
slovy. Skoro jistě byl přítomen rabín, zazněly 
nějaké modlitby (ale jaké? v hebrejštině? 
v maďarštině?) a snad i krátké kázání (co 
bylo jeho obsahem?). Během ceremonií byl 
téměř jistě zmíněn verš Žalmu 118,22: 
Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvád-
rem nárožním (roš pina). Snad i verš z Iza-
jáše 28,16: Proto praví toto Panovník Hos-
podin: „Já to jsem, kdo za základ položil na 
Sijónu kámen, kámen osvědčený, úhelný 
a drahý, základ nejpevnější; kdo věří, nemusí 
spěchat.“ Možná už existoval pěvecký sbor 
připravující se pro službu v budoucí syna-
goze, který měl nyní první příležitost ukázat, 
co umí. Bez hudebního doprovodu si tako-
vou událost téměř nelze představit.

Velmi pravděpodobně došlo k poklepání 
na základní kámen, ale jakou mělo podobu 
a komu byl tento čestný úkol svěřen, se nelze 
ani dohadovat. Při nežidovských oslavách 
tohoto typu bývaly přítomny družičky, 
školní mládež, různé skupiny (cechy, hasiči, 
apod.) v krojích. U té lučenecké můžeme 
předpokládat přítomnost pohřebního bratr-
stva (pravděpodobně též zmítaného neolo-
gicko-ortodoxními spory), další nevíme.

Zatím (!) neznáme ani podrobnosti týka-
jící se přímo nálezu: Od koho pocházely 
peníze nalezené ve skleněné nádobě, kdy do 
ní byla vložena zakládací listina (byla 
veřejně ukazována, čtena? existovaly 
kopie?) a za jakých okolností byla sklenice 
vložena do kamenného kvádru? Nápis na 
víku naznačuje, že mohlo jít o zlatý hřeb 
ceremonie.

Jak vidno, pozůstatky staré synagogy 
přinesly řadu otázek. Nové synagoze (v níž 
nelze vyloučit další nálezy) se budeme věno-
vat v příštím čísle Maskilu.

◗ Ruth Jochanan Weiniger
Foto: Ján Šnúrik 
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Jeruzalémská synagoga

VEČERNÍ KOMENTOVANÉ 
PROHLÍDKY 

Na úvod prohlídek se rozezní 
unikátní varhany pod rukama 

varhaníka Václava Petera.

Prohlídky se budou konat 
27. srpna a 24. září od 19 h.

Vstupné: dospělí 80 Kč, 
děti do 6 let zdarma, 

děti 6–15 let a studenti 50 Kč

Jeruzalémská 7, 
Praha 1 – Nové Město

Cyklus varhanních koncertů 
v Jeruzalémské synagoze v roce 2015
Židovská obec v Praze letos pokračuje již třetím ročníkem varhanního 
koncertního cyklu v Jeruzalémské synagoze.

12. 8. 2015 – Václav Uhlíř: G. F. Händel, J. S. Bach, W. A. Mozart, J. K. Kuchař, 
A. Dvořák, B. A. Wiedermann, J. Strejc 

9. 9. 2015 – Vladimír Roubal: J. S. Bach, F. Mendelssohn-Bartholdy, 
L. Böhrer, C. Franck

7. 10. 2015 – Václav Peter: J. Pachelbel, J. S. Bach, J. Zach, J. Fila, C. Franck

Koncerty se konají vždy od 18 h v Jeruzalémské synagoze (Jeruzalémská 7, Praha 1). 
Vstupné je dobrovolné. Cyklus koncertů se koná za finanční podpory Ministerstva 
kultury České republiky.
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vzpomínka
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Všechno to pro nás začalo, když mladý, 
celkem neznámý slovenský režisér 

za volal Martině Štolbové o číslo paní Věry 
Gissing, autorky knihy Perličky dětství. Ten 
slovenský hoch natočil film Všichni moji 
blízcí, ve kterém měl jistou úlohu 
zachránce židovských dětí, pan 
Nicholas Winton. 

Martina paní Věru dobře 
znala, neboť v Anglii otec Mar-
tiny s paní Věrou pracoval. Mar-
tinu tatínek brával tajně, aby sou-
druzi nevěděli, ke Gissingům na 
koně.

Psal se rok 1997, Matej Mináč 
a Martina Štolbová se spolu 
dohodli, že onomu šlechetnému 
panu Wintonovi spolu postaví 
takový pomník, který bude moci uvidět celý 
svět. Tím pomníkem byl dokumentární film.

Martina znala ze svého života v Anglii 
několik „Wintonových dětí“. A tak začala 
ohromná mravenčí práce. Martina dělala 
veškeré rešerše, jezdila za panem Wintonem 
do Anglie, za „jeho dětmi“ do Izraele, Anglie, 
USA atd. To všechno stálo nemalé peníze.

Tím úplně prvním, kdo věnoval na pro-
jekt peníze, byl pan Tomáš Frita Haas, blahé 
paměti. Sám byl jako dítě vězněm nejen 
ghetta Terezín, ale i věznice Gestapa v Malé 
pevnosti. 

Martina oslovovala, koho mohla. Bylo to 
neuvěřitelně těžké. S Martinou jsem kdysi 

pracovala a znala ji léta, a tak jsme jí poskytli 
naši kancelář Wittmann Tours, telefon, fax, 
e-mail na tři roky. Zároveň pan Yechiel Bar 
Chaim z amerického JOINTU sháněl spon-
zory. Cesty páně Wintona zasponzorovali 

Swiss Air a ČSA. Slavnostní 
večeři s Nickiho vlastní rodinou 
sponzorovala vinárna V zátiší. 
Pan prezident Václav Havel 
udělil Panu Wintonovi řád 
TGM. Sponzoři se přidávali. 

V roce 2001 byl film o úžas-
ném, skromném a čestném 

zachránci téměř 700 židovských dětí z naší 
země dokončen. Ve stejném roce zvrhlá 
banda muslimských teroristů napadla 

11. září USA. 12. září, tudíž den po útoku na 
newyorkská dvojčata, se zúčastnil premiéry 
filmu na Nové scéně ND americký velvysla-
nec pan Craig Stapleton. Sklidil ohromný 
potlesk diváků za zvuku policejních helikop-
tér oblétávajících Národní divadlo. 

Premiéry ve Wiesenthal Centru v Los 
Angeles se pan Nicholas Winton nemohl 
zúčastnit. Zato na hlavní premiéru do New 
Yorku si Nicky doletěl Concordem. Splnil si 
tak dávný sen.

V roce 2003 získal film Síla lidskosti – 
Nicholas Winton cenu Emmy Awords za 
nejlepší dokument roku 2002. Ve stejném 
roce udělila Britská královna Nicholasi Win-
tonovi titul rytíře, spolu s Ridley Scottem. 

Památník v podobě filmu oběhl celý svět. 
Děti ve školách se učí o „silent hero“, skrom-
ném nenápadném prstu Božím, který sám 
o své vůli zachránil stovky životů. 
O Nicholasi Wintonovi, jehož koníčkem 
bylo vyšívání, zahrada a bazén. Který si 

poprvé uvědomil heroičnost a dosah svých 
činů, až když v Terezíně vstoupil do dět-
ského oddělení Muzea ghetta Jizkor. 

Pan Winton měl velmi jednoduché 
zásady – být pozitivní a nikdy nic nevzdat. 
Jeho zásady zachránily kus světa. „Winto-
novy děti“ mají dnes 5000 potomků. 

Bylo pro mě nesmírnou ctí osobně poznat 
Sira Nicholase Wintona, moci si s ním poví-
dat a trávit s ním střípky jeho drahocenného 
času. Jeho času, který žel fyzicky skončil, 
avšak kauzálně je nekonečným. 

◗ Sylvie Wittmannová

7

Vzpomínka na Sira Nicholase Wintona

Pár křehkých střípků
Ve středu 1. července letošního roku zemřel ve věku požehnaných 106 let Sir Nicholas Winton, zachránce 669 
českých židovských dětí. Vše podstatné z jeho života je dobře známé a veřejnost si to mohla znovu připomenout 
v článcích a reportážích, s nimiž po jeho skonu přišla média, která mohou reagovat pohotověji než tištěný měsíč-
ník. Nebudeme tedy opakovat mnohokrát řečené, ale požádali jsme alespoň o drobnou osobní vzpomínku Sylvii 
Wittmannovou, která měla tu možnost Nickyho osobně poznat a být u toho, když vznikal úspěšný český doku-
ment Síla lidskosti.

Film Síla lidskosti (anglicky The Power of Good) byl 
dokončen v roce 2001 – Nicholas Winton se Sylvií 
Wittmannovou a americkým velvyslancem Craigem 
Stapletonem u příležitosti pražské premiéry. (foto: 
Zuzana Mináčová, archív Sylvie Wittmannové)

Nicholas Winton na Pražském hradě v roce 2007. 
(foto: Wikipedia)

Takto se lidé loučili s Nicholasem Wintonem v Praze, u jeho pomníku na Hlavním nádraží. (foto: Kateřina 
Weberová)
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Šabat
Věřím, že před patnácti lety měla komu-

nita velké očekávání dobré budoucnosti. 
A to je dobře. Dnes je ovšem situace velmi 
odlišná. Mnoho mladých lidí uzavírá sňatek 
mimo Abayudaya komunitu, mnoho lidí 
vidí, jak moc je korumpovaná rabínova 
rodina. Rabín se zajímá o volby, chce jít do 
politiky, a na to potřebuje hodně peněz, které 
jdou z kapsy naivních dárců. Setkala jsem se 
s mnoha šabatovými návštěvníky, s cestova-
teli a studenty z Izraele, Spojených států 
a Kanady, kteří přijeli na šabat na konec 
světa, aby se setkali s tak zajímavou komu-
nitou. Kromě toho, že vřelost přijetí záležela 
na výši daru, zůstat dva dny nebo dva měsíce 
dělá z celkového dojmu velmi odlišný 
zážitek.

Šabat má svoje kouzlo všude na světě – 
když dáme tomuto kouzlu možnost, aby se 
ukázalo. Tak to bylo i v Ugandě. Každý 
pátek odpoledne šochet podřízne dvě kozy. 
Komunita vždy jí šabatový oběd společně 
pod stromy před synagogou. Večerní Kabalat 
šabat trochu připomíná lacinou kostelní 
show evangelikálního typu. Reproduktor, 
který je snad větší než celá synagoga, otřásá 
celou vesnicí. Rabín v černém obleku, se 
zlatými brýlemi, manžetovými knoflíčky 
a s mikrofonem v ruce vede modlitbu jako 
popový zpěvák. Děti tancují s místním učite-
lem, zpívá se v lugandštině, a pokud vám 
nevadí špatná popová hudba, tak je to roz-
hodně zážitek. Část modlitby je bez hudby, 
jen se zpívá a to má opravdu hloubku. Sou-
částí modlitby je paršat ha-šavua, tedy určitý 
pokus rabína představit týdenní oddíl Tóry 
a otevřít diskuzi, co si kdo o tom myslí. Je to 
příjemná aktivita, když vezmete v úvahu, že 
nikdo nemá žádný přístup k pramenům. 
Rabín jim představí téma a položí otázku, 
dozvíte se mnoho zajímavých názorů. Rabín 
sice mluví stylem „Bůh mi řekl, Bůh mi pro 
vás sdělil...“ a hodně jeho učení se točí 
kolem biblických trestů, a že jich je dost, ale 
pět let v konzervativní americké ješivě 
v něm také zanechalo hodně krásných úvah, 
které své komunitě pyšně předává.

Po modlitbě si všichni sednou ven před 
synagogu, společně se zpívá Šalom alej-
chem, udělá se požehnání nad vínem a nad 
chalou, kterou připravuje rabínova žena – 
bez trouby. Prostě upeče chalu v hrnci na 
ohništi. (Poznámka na okraj: V Keni jsem 
jedla chalu, která byla usmažená v oleji jako 
kobliha.)

Druhý den ráno v devět hodin se opět 
všichni setkají v synagoze, končí se okolo 
jedné po poledni. Po modlitbě se všichni 
sejdou před synagogou, po společném kiduši 
se obědvá. Vždy se podává kozí maso na 
cibuli, rýže, vařené fazole, arašídová studená 
omáčka a matoke, tradiční místní jídlo – 
pyré ze zelených banánů. Vše se jí pouze 
rukou a věřím, že i vás by ohromila zručnost 

místních sníst vše banánovou kaší, která se 
vytvaruje podle potřeby. Odpoledne se 
odpočívá a všichni se opět sejdou na hav-
dalu, pod hvězdným nebem, které vás obe-
jme a popřeje „dobrý týden, šavua tov“, 
v aškenázském stylu, protože americký kon-
zervativní vliv je opravdu velký.

Knihovna a škola
Jsem povoláním knihovnice a mnoho let 

v Izraeli ze mě najednou udělalo učitelku 
hebrejštiny. Když jsem nastoupila do školy, 
tak jsem si napřed prohlédla knihovnu, která 
sice měla knihovnici, ale v provozu opravdu 
nebyla. Prošla jsem si celý areál školy a byla 
jsem předem upozorněna na to, že i přes to, 
že škola začala, trvá to tak tři týdny, než se 

všichni dostaví. Ovšem učit se muselo začít, 
protože si to děti mezi sebou řekly a potom 
přišly. Samozřejmě velkou roli hraje finanční 
zázemí rodiny, a tak není výjimkou, že děti 
chodí do školy tři měsíce, potom rodina půl 
roku šetří a pošle dítě do školy opět na další 
tři měsíce. Ve třídě děti nejsou podle věku, 
ale podle toho, kdy začaly do školy chodit 
a kolik se toho stihly naučit.

Zjistila jsem si rozvrh hodin, hebrejština 
se vyučovala od čtvrté do osmé třídy dvakrát 
týdně. Rozvrh hodin moc neseděl, podivně 
se překrývaly hodiny hebrejštiny, ale nikdo 
nechápal, proč v tom vidím problém. Ve tří-
dách jsem se snažila zjistit, co děti umí, ale 
neuměly mnoho, víceméně neuměly nic. Ty 
děti, které měly za sebou bat a bar micva, 
uměly číst. Vlastně se nebylo čemu divit, 
neboť učitel hebrejštiny, byť jím byl již 25 
let, byl stále ve druhé lekci moderní hebrej-
štiny, dát dohromady větu byl pro něho už 
obtížný úkol. Materiál k výuce nebyl špatný, 
ale ne pro někoho, kdo ovládá moderní heb-
rejštinu a teď by se chtěl specializovat na 
hebrejštinu biblickou. Když jsem se ptala, 
proč si vybrali tento studijní materiál, tak 
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v Ugandě přišla

Uniformy a rákosky jsou standardní součástí školního vybavení.
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ze světa

jsem dostala odpověď, že se jim ta kniha 
v Americe líbila, a když měl učitel (a ředitel 
školy, bratr rabína) možnost navštívit Ame-
riku a místní židovskou školu, líbila se mu ta 
učitelka, co tu knihu používala, a pochopi-
telně její metoda výuky.

Vzhledem k tomu, že první tři týdny byly 
ve třídách stále nové děti, tak jsem začínala 
znovu a znovu. To jsem netušila, že je to 
pořád ještě ta příjemnější část mého učení, 
protože hodně dětí stále nepřišlo. Učit 45 
dětí ve třídě v lavicích pro 25 dětí, kdy tam 
sedí v horku, ve svetrech (ty jsou součástí 
školní uniformy, podle britského vzoru, 
včetně svetru, který je důležitou součástí 
image – jak děti říkají, ve svetrech vypadají 
inteligentněji), není lehké. Děti nejsou 
zvyklé spolupracovat, výuka funguje tak, že 
učitel napíše text na tabuli, potom odejde ze 
třídy, většinou si sedne pod strom s ostatními 
učiteli, děti následně text celou hodinu opi-
sují, sešit odevzdají a učitel jim ho oznám-
kuje. Učitel je dominantní a fyzické tresty 
jsou samozřejmostí. Rákoska je v každé 
třídě. Určitou dobu mi trvalo, než jsem děti 
naučila spolupracovat, tedy že mě zajímá 
jejich názor. Když se jich zeptám, tak chci, 
aby odpověděly, stejně tak aby jim bylo 
jasné, že chci určitou disciplínu ve třídě 
a nebudu k tomu používat rákosku. Až po 
nějaké době, při přátelském posezení, když 
se mě kolegové ptali na izraelské a české 
školy (patrně do té doby nevěděli, že něco 
jako Česká republika existuje), jsem jim 
řekla, že rozhodně děti fyzicky netrestáme. 
Smáli se tomu a ti osvícenější k tomu dodali, 
že před pár lety přestali bít manželky, tak 
ještě možná tak dvacet let a děti se také pře-
stanou bít. Domácí násilí na ženách je velké 
a aktuální téma.

Každé ráno jsem začínala tím, že jsem 
měla hodinu hebrejštiny s učitelem hebrej-
štiny, dostali jsme se až do 5. lekce. Potom 
jsem si udělala sama rozvrh hodin a učila 
jsem děti hebrejsky svou metodou a pro ně 
příjemnou formou.

Odpoledne jsem si dala za úkol připravit 
knihovnu. Rozhodla jsem se, že ji uklidím 
a vytvořím digitalizovaný katalog. Knihovna 
má asi 5000 knih, část jsou učebnice, které si 
děti půjčují do hodin, větší část jsou knihy, 
velmi dobré knihy se židovskými i nežidov-
skými tématy, literatura pro děti, knihy 
v hebrejštině a mnoho her, které ale nikdo 
nepoužívá. Když jsem knihovnu otevřela, 
část knih byla okousána netopýry. Přes celý 
strop knihovny byla obrovská díra na půdu, 
kde netopýři přebývali a také káleli na knihy. 
Knihovnice byla příjemná a inteligentní 
dívka, která byla ovšem silně demotivována 
svým platem a nicneděláním, protože se 
prostě knihovna nepoužívala. K mému pře-
kvapení projevila zájem se naučit pracovat 
s počítačem, a když jsem ji to naučila a sama 
začala katalogizovat, najednou se v ní 
opravdu projevila knihovnice, která byla 

pyšná na svoji práci. Za mé absolutní pod-
pory teď nastoupila na univerzitu jako dál-
ková studentka v oboru knihovnictví.

Bylo mnoho dní, kdy jsem byla frustro-
vaná. Škola neměla řád, prostor měla jen 
rákoska, korupce a neschopnost s čímkoliv 
cokoliv udělat byla prostě ničivá. Rozhodla 
jsem se, že naučím alespoň děti používat 
knihovnu a číst knihy. Začalo to tak, že jsem 
si vzala knihu, sedla jsem si před knihovnu 
a začala číst. Do pár minut tam byla hrstka 
dětí a každý den se to měnilo a dětí přibý-
valo. Začala jsem chodit do školy i na šabat, 
škola byla internátní, a po modlitbě, kterou 
děti vedly a která rozhodně patřila k mým 
nejspirituálnější životním zážitkům, jsem 
otevřela knihovnu a četly jsme si. Ředitel 
školy namítal, že děti knihy ukradnou. Já 
jsem si říkala, že je to lepší verze, než aby 
knihy stály pokálené v polici bez povšim-
nutí. Vztah dětí ke knihám se postupně 
měnil. Na začátku jim „přečtení“ knihy 
trvalo tak minutu, protože si prohlížely 
obrázky. Postupně se doba prodlužovala a já 
jsem za absolutní úspěch považovala 

moment, kdy mi dítě po třech dnech knihu 
vrátilo s tím, že by si chtělo přečíst další. 
Patrně musím zmínit, že se v Ugandě hovoří 
anglicky, což usnadňuje celou komunikaci 
a práci.

V určitý okamžik jsem začala používat 
i hebrejské knihy, aby si děti uvědomily, že 
za hebrejskými písmeny je příběh a že i heb-
rejská kniha má svoje sdělení. Samotná 
hebrejská Bible představuje příliš složité 
a neuchopitelné dílo, které vyvolává spíše 
strach a kterému rozumí jen rabín. Škola má 
k dispozici několik počítačů, občas i inter-
net. Ne vždy funguje elektřina, spíše nefun-
guje, ale jsou i plodné dny s elektřinou – 
internet potom představuje opravdové 
spojení se světem.

Snažila jsem se použít počítač jako pro-
středek k výuce hebrejštiny, která se tak 
nějak nakombinovala s výukou judaismu. 
Rabín sice něco učí, ale znalosti jsou velmi 
omezené. Škola se také pokouší, ale zůstává 
mnoho „proč“, a děti se umí opravdu zají-
mavě a dobře ptát. Jednou se mě asi šestnác-
tiletí chlapci ptali, proč musí používat tfilin. 

➤
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Napřed jsem si myslela, že je vylákám do 
knihovny, aby se naučili knihovnu používat, 
později jsem připojila možnost hledání na 
internetu a chtěla jsem jim představit rabína 
Googla, který zná odpověď na všechno. 
A tak jsme se dostali nejen k pramenům, 
proč používat tfilin, ale také k demostraci 
toho, jak se tfilin vyrábí. Snažila jsem se jim 
ukázat také fotografie, a nikdo z nás by neče-
kal, že když zadáte do Google images „tfi-
lin“, také se tam objeví zcela nahá, plně 
vyvinutá blondýna, kompletně omotaná tfi-
lin okolo svého těla. Chlapci hleděli stejně 
jako já a potom se mě zeptali: „Ženy také 
používají tfilin?“ Nevěděla jsem, jestli mám 
volit jednoduchou odpověď a uzavřít stu-
dium o tfilin tím, že internet je pomocníkem, 
jen když víme, co hledáme. Chtěla jsem 
mluvit o dcerách Rašiho, ale praktický závěr 

o užívání internetu byl více k věci a k dané 
situaci.

Africká lekce
Měla jsem obrovské štěstí, že jsem se 

dostala do té části Afriky, kde jsem měla 
možnost poznat místní život na konci světa, 
bez turistických atrakcí. Byla jsem jediným 
bělochem široko daleko, seděla jsem v hli-
něných domcích a poslouchala příběhy, 
seděla jsem ve zděných domcích a štvalo mě 
úplně všechno, seděla jsem po tmě a bez 
elektřiny, cítila jsem život. Viděla jsem těžký 
život, ale jak mi říkala jedna místní moudrá 
žena, když jsme se bavily o štěstí: „Být 
šťastný? Pojď k nám domů a budeme plakat 
společně, máme hlad, umírají nám děti, bijí 
nás manželé, ale k tomu bychom ještě měli 
být nešťastní? Tak to by bylo už moc!“ A tak 

si říkám, jak moc se můžeme v Africe naučit. 
Stali jsme se hledači štěstí, ale zapomněli 
jsme na podstatu našeho života. Na bytí 
samotné.

Stále se ptám, proč je Afrika taková, jaká 
je. Kolonizace, obchod s otroky, nerostné 
bohatství a chtíč člověka je odpovědí. 
Obchod s otroky po více jak tisíce let Afriku 
zbavuje těch nejschopnějších. Diktátorské 
vlády, které uzavírají pakty s Evropou, Ame-
rikou, Asií tak, aby to bylo výhodné pro 
kapsu politika, odpovědnost za kolonie, to 
vše vytváří cenu, kterou dnes platíme. Afrika 
by si měla sama sebe více vážit. Mylná před-
stava o nadpřirozenosti bílého člověka a uctí-
vání peněz ovšem není problém jen Afriky.

Každý den počítáme ve zprávách uprch-
líky, hledáme řešení, často v duchu „vlk se 
nažral a koza zůstala celá“. Z mé vlastní 
zkušenosti mohu říct, že neinformovanost 
a neznalost je v Africe velká. Představa lep-
šího života není trestná, ale uvedení mylné 
představy lepšího života v realitu, která stojí 
na pašování osob a zločinu, trestné je.

Když Afričan pozná Evropana nebo 
Američana jen tak, že „rozhazuje“ peníze, 
opravdu to ve vás zanechá dojem, že je dost 
pro všechny. Humanitární pomoc rozvojo-
vým zemím se dnes konečně mění, ale čtyři-
cet let pasivního posílání zásilek, korupce 
a organizovaný zločin skrze státní a nadná-
rodní organizace prostě poškodí člověka do 
nejhlubšího nitra. Jsem přesvědčena, že 
máme velkou odpovědnost za dění v Africe, 
protože jsme toho tam hodně pokazili, 
a proto je potřeba najít řešení právě tam. 
Musíme vrátit Africe důvěru, v tom vidím 
základní předpoklad úspěchu.

◗ Ivana Yael Brunner-Nepalová
Foto: archív autorky

Čtenářský klub – na začátku si děti jen prohlížely obrázky, postupně začaly skutečně číst.
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HEBR. "TRH" ŘÍMSKÁ 1 HEBR. "NE"
PŘEPIS 
PÍSMENE ŠIN

ZKR. 
OBČANSKÝ 
PRŮKAZ
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11,29)
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TAJENKY
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NĚM.-KANAD. 
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2003)
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TAJENKY
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VY SYNAGOGY / 
ŘÍM. SLAVNOSTI 
15. ČI 13. DNE 

ZKR. 
BAKALÁŘ / 
 4. ROZMĚR

2. ČÁST 
TAJENKY / 
ŘÍM. 5

ZN. REGISTRO-
VANÉ OCHRAN- 
NÉ ZNÁMKY / 
ZN. EURA

LUMP / VÝ-
CHODNÍ BRÁ-
NA 2. CHRÁMU

ANGL. "ŽIVÝ, 
SVĚŽÍ"

NĚM. "VÍNO" 
/ VÝZN. SÍD-
LO KARAIMŮ

POMALU STÉ-
KÁ / KRÁTCE 
"LINOLEUM"

CIRÁTY / KA-
RIBSKÝ ALKO- 
HOL. NÁPOJ

LADINO "KILO-
GRAMY" / JIHO-
AM. LICHO-
KOPYTNÍK

ZN. 
NEWTONU / 
ŠÍŘENÍ VÍRY

EGYPTSKÝ 
BŮH SLUNCE

ŘÍM. 1000 / 
CHOBOT-
NATEC

OZN. RYCHLOST. 
SILNICE / SLOUP 
PŘED ŠALAM. 
CHRÁMEM (L) 

RABÍN S LUPIČ-
SKOU MINU-
LOSTÍ (REŠ…) / 
ŘÍM. 50

INICIÁLY 
SEXUOLOGA 
HIRSCHFELDA / 
ZKR. MEGA

CHEM. ZN. 
URANIA

STAROVĚKÁ 
VĚŠTKYNĚ / 
ZKR. 
ANTIBIOTIKUM

CHUDOKREV-
NOST / NÍZKÝ 
ŽENSKÝ HLAS

INICIÁLY IZR. 
MINISTRA 
OBRANY 
ARENSE

CENTRUM 
ŠÍITSKÉHO 
ISLÁMU / 
OSOB. ZÁJM. 

ANGL. "PAN-
SKÉ SÍDLO" / 
INIC. FILO-
SOFKY 

ŠPAN. "ANO" / 
ZKR. "RELA-
TIVES FOR 
JUSTICE"

PŘÁNÍ: 
"ŠANA ..." / 
SLUČOVACÍ 
SPOJKA 

SVĚTELNÝ 
KRUH KOLEM 
MĚSÍCE / ZKR. 
RABÍN

TURIM A... / 
HEBR. MUŽ. 
JMÉNO 
"STROM"

ŽIDOVSKÝ 
POLYHISTOR 
(1089-1167)

1. ČÁST 
TAJENKY

DOBRÉ JMÉ-
NO JE NAD 
VÝTEČNÝ...

ZKR. VYŠŠÍ 
ODBORNÁ 
ŠKOLA

ZAST. VZTAŽ. 
ZÁJMENO

POMŮCKA: HALO, KOM, LAKIŠ, MANOR, MOHZ, ŠILŠOM, ŠUK, VIVID, ZOL

N

J

SOUTĚŽNÍ KŘÍŽOVKA: Inspirací pro elulovou křížovku se staly dohry finančních skandálů v ČR i jinde. 

Připomeneme si tedy židovské přísloví: „Špinavé nádobí umyješ v lavoru, ale (VIZ TAJENKA).“

Odpovědi zasílejte e-mailem na adresu redakce.maskil@maskil.cz nebo jako SMS na číslo 724 027 929, 
a to nejpozději do 2. 9. 2015. Jména tří vylosovaných výherců zveřejníme v příštím čísle. Soutěží se o tři 
knihy Maškaráda kolem smrti Tivadara Sorose z nakladatelství KAVA-PECH.
Tajenka z minulého čísla zněla: „Na východ slunce lze čekat jen v noci.“ Knihy z nakladatelství Garamond zís-
kávají: Jitka Adámková, Hana Hanáková, Rézi Weiniger. Výherkyním gratulujeme. Zároveň se omlouváme 
za chybičku v minulé křížovce, která se vloudila vlivem činnosti tiskařského šotka – chyba naštěstí nezasáhla do 
tajenky: v pravém dolním rohu křížovky vycházely iniciály současného ředitele Lauderových škol jako SK, 
zatímco správně bylo samozřejmě PK. Pozorným luštitelům děkujeme za upozornění.

Informace 
Židovského 
muzea v Praze
Koncert

S programem Shalom – Songs of Love 
and Peace přicestuje v srpnu do Prahy 
Wiener Jüdischer Chor vedený Romanem 
Grinbergem. Na koncert vás zveme 
17. srpna 2015 od 19.30 h do Španělské 
synagogy (Vězeňská 1, Praha 1). Vstup 
volný.

Výstavy

Komentovaná prohlídka výstavy „Zmaře-
né naděje. Poválečné Českoslo-
vensko jako křižovatka židovských 
osudů“ v doprovodu jejího autora, filmo-
vého dokumentaristy Martina Šmoka – ne-
děle 23. 8. v 16 h. Základní vstupné 40 Kč. 

Galerie Roberta Guttmanna, U Staré ško-
ly 3, Praha 1. Otevřeno denně kromě so-
bot a židovských svátků 9–18 h. Výstava 
představuje málo známé aspekty historie 
českých zemí po druhé světové válce.

Osvětimské album (do 20. 9.), 
GHMP, Dům fotografie, Revoluční 1006/5, 
Praha 1. Otevřeno út–st, pá–ne 10–18 h, čt 
10–20 h, po zavřeno. Výstava představuje 
všech téměř 200 fotografií tzv. Osvětimského 
alba, unikátního dokumentu z r. 1944. Ačko-
liv jsou na fotografiích zachyceni převážně 
občané předválečného Československa 
z Podkarpatské Rusi, nebyl doposud v České 
republice tento soubor fotografií vystaven.
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Mí řili jsme do Rumunska, jako téměř 
každé léto. Tenkrát, v šedesátých 

letech, trvala cesta vlakem mnohem déle, 
s parními lokomotivami, které se jen pomalu 
rozjížděly a vypouštěly cestujícím, vykloně-
ným z oken, žhavé uhlíky do očí. Kouř 
z komína nám pokrýval obličeje, až jsme 
vypadali jako mouřeníni a mně vždycky 
voněl dobrodružstvím.

Jen cesta maďarskou pustou, rovnou jak 
stůl, mne zmáhala. V největších odpoledních 
vedrech v rozpálených vagónech bez klima-
tizace jsem otupěle pozorovala nekonečné 
lány. Kukuřice, pšenice, slunečnice. Pšenice, 
slunečnice, kukuřice. Slunečnice, sluneč-
nice, slunečnice… Do rumunských hor jsme 
dorazili až pozdě večer. Marně jsem ve tmě 
hledala jejich obrysy. Až s rozedněním se 
ukázaly poslední vrcholky Západních hor. 
Brzy se objevují Karpaty a dorážíme do 
městečka Sinaia. Jsme blízko cíle. Vystupu-
jeme a čekáme na čistém a upraveném 
nádraží na lokálku do Campiny, mámina 
rodiště. Máma vytahuje plechové krabice 
a dojídáme poslední rajčata a papriky. Je nás 
šest, máma, táta, čtyři děti, to už se muselo 
na cestu nachystat něco jídla.

Přijíždí lokálka plná lidí, a tak stojíme na 
chodbičce. Jsou tam i Romové, zpívají 
a doprovázejí se na rozladěnou kytaru. Táta 
má absolutní sluch a snaží se ji naladit, ale 
moc to nejde, struny jsou falešné. I tak se to 
hezky poslouchá a cesta rychle ubíhá.

Do Campiny dorazíme kolem poledne. 
Dotírá na nás nesnesitelné vedro a připadá 
mi, že vláčíme těžká zavazadla nekonečně 
dlouho. Dědeček bydlí na samém okraji 
města, za plotem už jsou jen pole a vede tam 
tovární trať.

S úlevou vcházíme na zahradu a čeká 
mne studená sprcha. Dědeček nám věnuje 
asi tolik pozornosti, jako bychom odešli před 
pěti minutami. Žádné vítání, líbání a objí-
mání tak běžné v Rumunsku! Moc jsem 
tomu tenkrát nerozuměla.

Ukládáme věci do domku, kde je pří-
jemný chládek. Domek je malý, se dvěma 
místnostmi, dolní je na úrovni sklepa a má 
zvláštní vchod, před horním pokojem je 
malá předsíň. Nechápu, jak se sem mohlo 
kdysi vejít pět lidí. V domku není kanali-
zace, a tak chodíme přes dvorek na dřevěný 
záchod, kde je nesnesitelný zápach a roje 
velkých zelených much. Navíc musím projít 
kolem psa, kterého se bojím, i když je uvá-
zaný u boudy.

Pro vodu jdeme ke studni. Cesta tam se 
mi líbí, ale zpátky jen stěží unesu plné vědro 
vody a bosá balancuji na cestě vydlážděné 
hladkými oblými valouny, nejspíš z řeky. 
Dokud jsem měla malou nohu, byla chůze po 
nich příjemná, celou plochou chodidla jsem 
se zrána chladila na jejich povrchu. Zahrada 
se mi v dětství zdála obrovská a ve vzrostlé 
kukuřici jsem se cítila jako v džungli.

Dědeček je sporý, s výrazně zahnutým 
nosem a nedoslýchá. „Jak?“ ptá se s rukou 
přiloženou k uchu. Býval silný kuřák, ale ze 
dne na den přestal kouřit, chodil hodně 
pěšky, aby si vynahradil sedavé zaměstnání 
a ještě v osmdesáti česal višně. Nikdy s ním 
nebylo snadné pořízení a dokázal se během 
chvilky rozčílit. Tváří se nepřístupně a mám 
z něj trochu strach. Když si ho ale troufnu 
poprosit o kukuřici, vlastnoručně vyhledá 
zralé klasy, které opečeme na kamnech 
v letní kuchyni.

Na záhonech s cibulí se rozvaluje kočka. 
Na chvíli hodila za hlavu péči o malá 
koťátka, na která jsme se my děti chodily 
dívat na půdu.

S kočkami jsem neměla dobré zkuše-
nosti. Když jsem si usmyslela podívat se do 
světa dírou v plotě, což jsem tušila, že by mi 
nebylo dovoleno, vzala jsem s sebou kočku, 
abych se nebála. Ale s Mícou v náručí ne 

a ne prolézt na druhou stranu. Prostrčila 
jsem ji tedy napřed – a hned byla v prachu. 
Vyděsila jsem se. Co když se kočka ztratí, co 
když nenajde cestu domů? Raději budu 
dělat, že o ničem nevím. Otočila jsem se 
a šla zpátky, ale na konci cesty stál přísně 
dědeček. „Kočka utekla, co?“ Strnula jsem.

A další nepříjemnost byla kvůli trati za 
plotem. Jezdila po ní lokomotiva s náklad-
ními vagóny ze staré továrny. Nikdy mne 
neomrzelo se na ni dívat a sotva jsem 
zaslechla houkání, utíkala jsem k plotu 
a stoupla si na zídku, abych dobře viděla. 
A spěchala jsem i s kočkou v náručí, ale ta se 
hlučné obludy polekala a podrápala mne do 
krve. Pro slzy jsem neviděla a vlak mne v tu 
chvíli dočista přestal zajímat.

Kluci se bavili tím, že na koleje pokládali 
mince a pak se šli se zájmem podívat, co 
z nich zbylo, když je přejel vlak. Cítila jsem 
úzkost: co by zbylo ze mne?

Jdeme na návštěvu k mámině kamarádce 
Aně. Ona a její rodina jsou jako naši pří-
buzní. Tady jsme uvítáni, jak se patří. Sedíme 
na zahradě, děti i dospělí, vzácná chvíle, kdy 
je mi dobře. V letní kuchyni je na stole při-
pravená mísa pomazánky z lilků, olivy, raj-
čata a sýr, kterému se dnes v Čechách říká 
balkánský. Na shledání se nalévá cujka, 
domácí rumunská slivovice, a hostitelé ➤
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V čase se vrátit
nejde  Irena Tausingerová
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povídky

zvednou pohárek se slovy „Bine a-ti venit“ 
a my odpovídáme „Bine v-am gasit“ tedy 
„Dobře jste dojeli“ a „Dobře jsme vás našli“. 
Zní to krkolomně, ale je to obvyklá formulka 
vyslovená s upřímností a vzpomínka na ni 
mne ještě dnes dojímá.

Cujka krásně voní a dostávám ochutnat 
na špičku jazyka. Brr, celá se oklepu. Jak 
může tak příšerně chutnat něco tak voňa-
vého? Vracíme se pozdě v noci. Dědeček na 
nás nečekal, šel už spát.

Děda má také domácí cujku a každé ráno 
si dá stopečku. Kolem desáté bohatě sní-
dáme a oběd máme pozdě odpoledne vždy se 
sklenkou domácího vína. Po obědě dospělí 
jako na povel usínají. Zlobím se na rodiče, 
že spí. Doma nic takového nepěstujeme! Já 
a sourozenci bloumáme po zahradě a okolí 
domu a zabavujeme se, jak se dá. Jde to 
těžko, všude je jako po vymření a pokud 
jsme příliš hluční, někdo nám vynadá.

Zato večerní ochlazení působí jako prin-
cův polibek Šípkové Růžence. Otevírají se 
obchody a ulice ožívají. K večeru se všichni 
vydávají na náměstí, krásně upravené, s udr-
žovanými záhony, stromy a pítky. Korzují 
i s nejmenšími dětmi a posedávají v cukrár-
nách, které mají otevřeno až do půlnoci. 
S úžasem počítáme, kolik je za pultem druhů 
zmrzliny – deset, je to možné? Nejlepší je 
zelená a u nás ji nemáme, tak mlsám, co se 
do mne vejde, do zásoby. Jsem spokojená 
a smířená s odpolední nečinností.

Jdeme společně na krátký výlet. Neda-
leko Campiny protéká řeka Dofteana 
a maminka nás vede až k jejímu korytu. Je 
široké, rozpraskané horkem a připomíná 
krunýř prastaré želvy. Vody je málo a teče 

pomalu středem koryta. Za řekou stávala 
věznice. Až k dědečkovu domu bývalo slyšet 
volání vězňů: „Chleba, chleba!“ Za války 
byla zničená při náletu. Všichni vězni zahy-
nuli. Vracíme se pomalu zpátky. Z mámina 
vyprávění je mi smutno.

Balíme věci, zítra odjíždíme. Jak to tady 
uteklo! Dědeček stojí s nehnutým obličejem, 
ale najednou řekne mámě zlostně: „Proč jsi 
odjela?“ Je mi úzko, i když se máma směje. 
Mezi dospělými je spousta nepochopitel-
ných věcí.

Domů jedeme obtěžkáni jídlem a pitím: 
kukuřičná mouka, chalva, olivy, balkánský 
sýr, víno, kozí salám a dulčaca – hustá zava-
řenina tak sladká, že se jí nabízí jen lžička 
a zapíjí se vodou. Vypadáme jak nomádi. 
Těším se domů, ale loučení je těžké. Uvi-
díme se až za rok – možná. Tenkrát mne 
nenapadlo, že by se něco mohlo změnit. Ale 
Campina se rozrůstala a hledalo se, kam 
postavit sídliště.

Když se rozhodlo celou řadu domků 
u trati zbourat a postavit místo nich pane-
láky, dědeček zemřel. Do nového bytu už se 
nenastěhoval. Myslím, že nechtěl. Já si ho 
aspoň neumím představit jinde než v domku 
se zahradou a letní kuchyní.

Po letech jsem přijela sama. Bydlela jsem 
u Any. Její domek nezbourali, ale ze zahrady 
zbylo jen torzo. I tam se postavily nové byty. 
Řekla jsem Aně, že se podívám, kde bydlel 
dědeček. Tam už nic není, zavrtěla hlavou. 
Ale přece jsem šla. Zahnula jsem do známé 
ulice, široké a prašné, a v dálce se nezřetelně 
rýsovaly hranaté domy. Uprostřed cesty jsem 
se zastavila. Něco mne nutilo jít dál – vzpo-
mínka na dětství a čas strávený u dědečka, ale 

pohled na horizont s hradbou paneláků mne 
přikoval k zemi. Stála jsem dlouhou dobu na 
místě, neschopná se rozhodnout. Věděla 
jsem, že chci vidět studnu a dlážděnou cestu 
a zahradu s velkou moruší, a že je to pryč. 
Nakonec jsem se otočila a šla zpátky. Ana se 
mne na nic neptala a já jsem nic neříkala.

Ještě dnes prožívám tu ztrátu jako křivdu. 
Stýská se mi. Ale vrátit se v čase nejde.

◗ Ilustrace: Lucie Lomová

Elul 5775

➤

Aby bylo jasno
Aby bylo jasno, pocházím z dvojjazyčné rodiny. Rodiče se přistě-

hovali dva roky po válce, aniž znali slovo česky. Zajímavé na 
tom je, že se tatínek tak trochu vracel do země svých předků. 
Dědeček totiž pocházel ze Slovenska, a to je do Čech coby kamenem 
dohodil. Táta si s tím asi moc hlavu nelámal, především chtěl v Praze 
studovat a to se mu také podařilo. Pravda, nebyli mu, imigrantovi, 
profesoři na AMU příliš nakloněni, ale tatínkův hudební talent byl 
tak zřejmý, že se zkrátka nedalo nic dělat. A kromě toho měl velké 
nadání i na jazyky, takže se česky naučil velmi slušně a nebýt nepa-
trného cizího přízvuku a občasného zaváhání v koncovkách, nikdo by 
nepoznal, že není zdejší.

Maminka se naproti tomu nikdy česky pořádně nenaučila. Musím 
přiznat, že jsem jí to měla skoro celý život za zlé. V jejím případě 
nehrál největší roli nedostatek jazykového nadání, toho měla, mys-
lím, dost, ale její naprosto neuvěřitelná laxnost, pro mne zcela nepo-
chopitelná. Zatímco se moje přítelkyně bavily, já jsem zuřila: -Proč 
se, sakra, aspoň trochu nesnaží?

„My nejsme viděli…“
„My jsme neviděli,“ opravuji, ale maminka jen mávne rukou, 

však vy víte, co chci říct.
„A co jste neviděli?“
„Kdy jede autobus,“ vysvětlí okouzlené společnosti.
„Mami, tak to jste NEVĚDĚLI, víš? Vidět a vědět je rozdíl! 

A neříká se autobuz…“

Ale to už se vzedme vlna solidarity s peskovanou maminkou, 
vždyť my rozumíme a navíc je to tak roztomilé. Kočka na okně 
VĚTRÁ, když se ze sousedství line libá vůně. A na pasece tančí lesní 
ŽÍNĚNKY, které jsou důkazem, že mamince není cizí ani poetický 
slovník.

A co teprve seznam na nákup! Kisele zelý, skví se na prvním 
řádku.

„Mami, HY CHY KY RY…,“ soptím, ale mohla bych místo toho 
jen zavolat KY KY KY RÝ, protože maminka se schovává za noviny 
a gramatická poučka se odrazí od titulku LIDÉ, PRODÁVAJÍCÍ NA 
TRŽNICI, MUSEJÍ UMĚT ČESKY.

Maminka ovšem nikdy nechodila do práce, protože česky neumí. 
A neumí česky, protože nechodila do práce. Začarovaný kruh.

Léta ale utíkají, čas je neúprosný a já, dospělá, si potřebuji přivy-
dělat. Nejsem taky jako máma, když nevyužiju druhého jazyka, kte-
rým mluvím celkem obstojně? Přihlásila jsem se do kursu pro prů-
vodce a všechno, co jsem se naučila, si překládala. No jo, ale co s tou 
spoustou slov, která se jaksi v běžné konverzaci nevyskytují?

„Mami, jak se řekne poutník?“
„Vím! Poutník se řekne… to je… sakra...“ Maminka vraští obočí, 

mne si čelo, pak mírně zakloní hlavu a dívá se, jestli inkriminovaný 
výraz nesedí na lustru. „Já to viděla… poutník…sakra…“

Najednou je mi mámy líto. Není to smutné? Česky se nenaučila 
a vlastní jazyk zapomněla.

„Nevadí, zkusím to najít ve slovníku.“
A našla jsem. Poutník se řekne pelegrin. Rumunsky. ◗
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Irena Tausinge-
rová se narodila 5. 8. 
1956 v Ostravě. Rodi-
če pocházeli z Rumun-
ska. Vystudovala Stát-
ní konzervatoř v Praze, 
obor housle. Po dokon-
čení studia hrála v ně-
kolika symfonických 

orchestrech a v Hudebním divadle v Kar-
líně. Od roku 1996 působí jako učitelka 
všeobecné hudební výchovy v ZUŠ. Již řa-
du let zpívá a hraje v souboru Mišpacha. Je 
členkou literárního klubu KAJMAN (Klub 
au-torů Jižního Města), v rámci kterého 
absolvovala tvůrčí literární kurz Dar slova 
pod vedením dnes již zesnulého redakto-
ra a lektora Mgr. Jiřího Poláka. Věnuje se 
zejména psaní fejetonů a povídek. Námě-
ty čerpá nejen z vlastního života a reality, 
ale i fantazie. Některé ze svých děl publi-
kovala v almanachu Kajmani píšící, čtou-
cí a Kajmani píšící, čtoucí II. S literárním 
klubem pořádají taktéž autorská čtení.

Michaela Berkovičová
Foto: www.litera-kajman.estranky.cz
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Martin pochází z levicově orientované 
rodiny, která žila poblíž Salcburku, 

v údolí Pinzgau. Na svého dědečka si Martin 
jen matně vzpomíná, z vyprávění babičky 
z matčiny strany se dozvěděl, že dědeček 
Berger ukrýval v době druhé světové války 
na půdě svého domu židovskou rodinu, která 
jeho zásluhou těžké časy přežila. V malé 

vesnici věděl každý o každém skoro všechno 
a o donašeče nebyla nouze. Za své komunis-
tické přesvědčení a pro podezření, že skrývá 
Židy, byl tento lesní dělník uvězněn. Babička 
vzpomínala, že pro záchranu svého muže 
udělala všechno. Osobně šla za Gauleiterem 
(vysokým obvodním úředníkem) do Salc-
burku a podařilo se jí ho přesvědčit, že její 
muž je nevinný a dosáhnout poměrně brzy 

jeho propuštění, což bylo pro přežití ukrýva-
né židovské rodiny důležité. Po válce odešla 
rodina do Izraele. Jejich jméno se Martin 
nikdy nedozvěděl. Pro dědečka bylo důleži-

té, že se rodinu podařilo zachránit, za svůj 
čin nikdy nečekal žádné vyznamenání. Podle 
něj by se tak v této situaci zachoval každý. 
Martin cítil od malička skoro magické spoje-
ní se židovstvím a rád poslouchal vyprávění 
babičky, která byla šťastná, že se jí spolu 
s manželem podařilo zachránit židovskou 
rodinu před jistou smrtí.

V mládí pracoval Martin v gastronomii 
a služební cesty jej zavedly do mnohých 
koutů světa – delší dobu pobýval v jihový-
chodní Asii, byl svědkem masového zabíjení 
v Kambodži, diktatury v Laosu a postupně se 
z něj stal ochránce lidských práv. Politicky 

se v Rakousku nikdy neangažoval, filozo-
ficky se zabývá otázkami světového ekono-
mického vývoje a globalizace.

K fotografování se Martin dostal náho-
dou, když dostal darem fotoaparát. Hlouběji 
se svému koníčku začal věnovat, když se 
fotografování digitalizovalo, čímž se pro něj 
otevřely nové úhly pohledu, nové rozměry 
a technické vymoženosti dnešní doby. Mar-
tin je autodidakt a o fotografování říká: 
„K dobré fotografii potřebuji devadesát pro-
cent štěstí, trpělivosti a vnitřního i vnějšího 
klidu. Zachycuji harmonii mezi člověkem, 
zvířaty, přírodou.“

K nejoblíbenějším místům, kam se Mar-
tin pravidelně vrací, je vídeňský tzv. starý 
židovský hřbitov, který pro něj má neoby-
čejné kouzlo: „Miluji toto místo, hlavně 
v časným ranních hodinách, kdy tu nepotká-

vám lidi, ale zvířecí obyvatele hřbitova. Pří-
roda mi v každém ročním období ukazuje 
svoji sílu, ale i nenávratnost času. Sednu si 
poblíž hrobů a dokážu celé hodiny pozorovat 
dění kolem sebe. Mezi srnkami už mám své 
‚přátele‘ – nebojí se mě, přicházejí blízko 
a vzájemně se pozorujeme. Je to oáza míru 
a pokoje. Hodiny dokážu meditovat v lůně 

přírody. Nacházím tady duševní sílu pro 
svoji tvorbu, ale i pro práci s těžce postiže-
nými, kterým se věnuji vice než dvacet let. 
Někdy se zde zajímám i o životní osudy lidí, 
jejichž jména jsou vytesána na náhrobcích. 
Zesnulí pro mě představují sjednocení 
života, smrti a pomíjivosti času.“

O jeho fotografie projevuje zájem 
odborná veřejnost, je nositelem několika cen 
a jeho díla byla uveřejněna například v reno-
movaném časopise National Geographic.

V budoucnu by rád vydal knihu o jedi-
nečném dědictví židovské kultury, o vídeň-
ském židovském hřbitově. Ve volném čase 
renovuje se svojí přítelkyní selský dům na 
hranicích s Českou republikou. Martin je 
optimista, světu otevřený člověk a doufám, 
že budu mít ještě dlouho možnost se s ním 
setkávat při péči o postižené a obdivovat 
jeho nádherné fotografie.

◗ Jana Tchabana-Löwbeer, Vídeň
Foto: Martin Hollaus, www.martin-hollaus.at

Dokumentarista času
Martin Hollaus
Čtenářům Maskilu bych ráda představila svého kolegu, kamaráda, ošetřo-
vatele těžce postižených lidí z vídeňské organizace Balance, kde oba pracu-
jeme, a dokumentaristu času.

14
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KURZY 
HEBREJŠTINY 
A JUDAISMU 

V BEJT SIMCHA
začínáme již 1. září!

Od září 2015 pokračujeme 
v našich kurzech moderní 
hebrejštiny a judaismu.

Hebrejština
pro mírně pokročilé
Termín konání: úterý od 18 do 19.30 h
Kurzovné: 1300 Kč za pololetí (17 lekcí 
po 90 minutách, září 2015 – leden 2016)
Výuka probíhá podle učebnice „Ivrit min 
ha-hatchala – Hebrew From Scratch“ 
(není zahrnuta v ceně kurzu). Předpokládá 
se znalost čtení a psaní, gramatiky a slovní 
zásoby zhruba na úrovni prvních pěti 
lekcí učebnice (do str. 180).
Zájemci se mohou hlásit či žádat bližší 
informace na adrese katka@bejtsim-
cha.cz nebo na telefonu 724 027 929, 
a to do pátku 28. 8. 

V září rovněž zahajujeme 
nový semestr ročního kurzu 

Úvod do judaismu.
Termín konání: úterý od 19.45 do 20.45 h
Kurzovné: 750 Kč za semestr 
(17 přednášek)
Jedná se o druhý semestr celoročního 
kurzu, nicméně zapojit se mohou i noví 
účastníci. V podzimním semestru se 
budou probírat mimo jiné následující 
témata: židovský životní cyklus, svátky 
(Vysoké, Sukot, Chanuka), židovská 
domácnost a komunita. Na vyžádání je 
k dispozici podrobný rozpis témat 
i osnova kurzu. 

Dále máme další 
dva kurzy moderní 
hebrejštiny
Pro pokročilé ve čtvrtek od 18 do 
19.15 h a pro středně pokročilé ve čtvr-
tek od 19.30 do 21 hodin. Informace 
o eventuálních volných místech v těchto 
kurzech a úrovni pokročilosti získáte na 
uvedených kontaktech.

Všechny kurzy probíhají v prostorách 
Bejt Simcha (Maiselova 4, Praha 1, 
u stanice metra „A“ Staroměstská). 
Bližší informace vám rádi podáme 
na e-mailu katka@bejtsimcha.cz 

nebo na telefonu 724 027 929.

Adam Ben Ezra: 
14. srpna v 19:30 h

Festival Živá ulice, 
Republika stage, Plzeň

15. srpna ve 20 h
Festival na Lipně, pláž Windy 
Point, Černá v Pošumaví

19. srpna ve 22 h
Jazz Dock, Praha

22. srpna, Festival 
Pacovský poledník, Pacov

Adam Ben Ezra je neobyčejně talentovaný 
hudebník a také multiinstrumentalista: na 
housle začal hrát už v pěti letech a kytaru 
držel v rukou ve svých devíti. Později hrál na 
klarinet, oud a jihafrický cajon. To byl ale 

pouze začátek směřující ke kontrabasu. 
K propagaci své hudby hodně využívá kanál 
YouTube, kde aktivně komunikuje 
s fanoušky. Pokud Adam vystupuje sám, 
pomocí kombinací různých efektů a pedálů 
vytváří další hudební smyčky a zvukovou 
stěnu hodnou malého orchestru. Přestože 
inspirací mu jsou hudební géniové jako 
Bach, Sting či Chick Corea, jeho hudba 
nepostrádá originalitu. Adam vkládá do své 
tvorby prvky jazzu, latiny a středomořské 
hudby. Více informací: www.zivaulice.eu, 
www.lipnofest.com, www.jazzdock.cz, 
www.polednik.cz

Foto: Paollo Galletta, www.adambenezra.com

Ohad Naharin: DECADANCE
27. srpna ve 20 h, Nová scéna 
Národního divadla, Praha

Premiéra představení Decadance choreo-
grafa Ohada Naharina, které pro českou 
scénu nastudoval Balet Národního divadla, 
sklidila u tuzemského publika veliký úspěch. 

Nejenže Ohad dokázal v novém díle zkom-
binovat řadů prvků svých dosavadních děl, 
ale nezapomíná ani na diváky samotné. 
Vyzkoušejte si na vlastní kůži, jaké to je být 
„obětí“ tanečníků a stát se součástí improvi-
zovaného tance na scéně. Více informací na 
www.narodni-divadlo.cz. 

Liron Meyuhas 
a její projekt La Gitana 
27. srpna v 17 h

Jablonecké kulturní léto, Letní 
scéna, Jablonec nad Nisou

29. srpna v 16:10 h
Eurotrialog Mikulov, Podium 
Amfiteatr, Mikulov

30. srpna – Trojice, Písek
Zpěvačka a skladatelka Liron Meyuhas 
v posledním desetiletí cestuje po celém 
světě; po severní a západní Africe, Středo-
zemí, Středním východě. A všechna tato 
místa se promítají v její hudbě. Účastní se 
řady světových festivalů; v loňském roce 
jsme ji mohli vidět také v České republice 

v rámci Sletu bubeníků. V současné době 
vystupuje Liron se svým projektem La 
Gitana obsahujícím originální hudební mate-
riál a vzdávající poctu hudebníkům, kteří ji 
ovlivnili a inspirovali na její hudební cestě – 
od tradičních rytmů až po ostré a vytříbené 
moderní zvuky. Na aktuálním turné ji dopro-
vodí Carmiella Bernstein na violoncello 
a tanečnice Mor Datner.
Více informací o vystoupení v Jablonci 
najdete na www.eurocentrumjablonec.
cz, o koncertu v Mikulově na www.face-
book.com/eurotrialog, k vystoupení 
v Písku na www.ckpisek.cz.

Foto: www.lironmeyuhas.com

Izraelská kultura v ČR
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Velvyslanectví Státu Izrael

a občanské sdružení Respekt a tolerance srdečně zve na 

slavnostní shromáždění

v loštické synagoze
při příležitosti odhalení pamětní desky na památku rebecin Fanny 
Neuda (1819–1894), autorky modlitební knihy pro ženy Hodiny zbožnosti, která zde 

žila a působila, a při příležitosti obnoveného vydání její knihy v českém překladu.

Shromáždění se koná 3. 9. 2015 v 16 h za přítomnosti ministra kultury 
pana Daniela Hermana, velvyslance Státu Izrael pana Garyho Korena, poslankyně 

Knesetu paní Alizy Lavie a dalších zajímavých hostů.
Na shromáždění vystoupí izraelská hudebnice paní Hagit Kfir 

a přednese několik modliteb ze zmíněné knihy, které zhudebnila.

Informace o Loštické synagoze a dalších židovských památkách najdete na:
www.respectandtolerance.com.

Zároveň také upozorňujeme na pražskou přednášku Dr. Alizy Lavie 
věnovanou životu a dílu Fanny Neuda, kterou pořádá Centrum židovských studií 
Univerzity Karlovy 4. 9. od 15 h (místnost č. 238, 2. patro, Celetná 20, Praha 1).

Registrace na: ambassador-secretary@prague.mfa.gov.il.

Židovská obec v Praze srdečně 
zve:

Komentovaná 
prohlídka Starého 
židovského 
hřbitova na Žižkově 

neděle 6. září ve 13 h

Hřbitov bude otevřen od 11 do 
16 h, vstup zdarma. Adresa: 
Fibichova ul. (Mahlerovy sady), 
Praha 3 – Žižkov, spojení: metro 
trasa A a tramvaj č. 11 stanice 
Jiřího z Poděbrad.
Koná se v rámci Dnů evrop-
ského dědictví.

Otázka uprchlíků je 
v posledních měsících mimo-
řádně aktuální a vzbuzuje 
nemalé vášně. Několika 
náboženských autorit repre-
zentujících různé proudy 
judaismu jsme se zeptali:

Jak vnímáte současné postoje lidí v ČR 
vůči uprchlíkům?

Karol Efraim Sidon, vrchní zemský rabín: Postoje lidí 
v ČR vůči uprchlíkům jsou často protichůdné. Protože jsem v minu-
losti na vlastní kůži zažil situaci člověka donuceného okolnostmi 
opustit rodiče, děti a přátele a hledat politický azyl v cizině, která mi 
ho také poskytla, a poznal jsem osudy běženců z celého světa 
v uprchlickém táboře, nemohu již z principu nestát na straně lidí, 
jejichž situace doma je nepoměrně horší, než byla moje. Argument, 
že mezi uprchlíky mohou být teroristé, nevyvrací skutečnost, že 
obrovská většina zvolila útěk, protože se ve své zemi právem obává 
o život. Velmi si proto vážím těch, kdo jsou stejného názoru jako já, 
aniž by prošli mou zkušeností. Myslím, že to kdysi byla kanadská 
televize, kdo odvysílal rozhovor se slovenským sedlákem, jenž za 
války skrýval židovskou rodinu. Ačkoliv si jako pravověrný katolík 
vykládal tragický osud Židů tím, že „zabili Krista“, jako člověk nevi-
děl důvod odmítnout jim kvůli tomu pomoc.

Rabín Daniel Mayer: Již v Tóře (Ex 22,20, Ex 23,9, Lv 19,33) 
se uvádí, že příchozímu, hostu (ger tošav) nemáme škodit a utlačovat 
jej, neboť i my jsme byli hosty v egyptské zemi. Ba co více, Tóra 
žádá, abychom příchozího, hosta milovali (Lv 19,34 a Dt 10,19). 
V biblických i pozdějších dobách patřili totiž přišedší cizinci, podobně 
jako vdovy a sirotci, k nejméně zaštítěným skupinám obyvatelstva. 
Právě na takového přišedšího cizince, jenž dodržoval sedm noachid-
ských přikázání (ševa micvot benej Noach), se vztahují Hospodinova 
slova z výše citovaných pasáží Tóry. Z tohoto hlediska je tedy v naší 
pospolitosti xenofobie v příkrém rozporu s Božím slovem a vůlí. Na 

druhou stranu si uvědomujeme, že situace v dnešním světě je mnohem 
složitější než kdysi, proto i přijímání příchozích cizinců-uprchlíků by 
se mělo řídit pravidly bezpečnosti toho či onoho státu a jeho ekono-
mickými možnostmi. Vše musí směřovat k tomu, aby se imigranti 
postupně, avšak v co nejkratší době začlenili do většinové společnosti 
hostitelské země při oboustranném respektování kulturních a nábo-
ženských tradic. Nevytvářet imigrantská ghetta s jejich subkulturou. 
V současné situaci mám dojem, že by ČR mohla při jmout určitý počet 
rodin iráckých a syrských křesťanů, kteří jsou společně s jezídy nejo-
hroženějšími náboženskými skupinami ze strany tzv. Islámského 
státu. Blízkovýchodní křesťané jsou také vzhledem k svému nábožen-
ství kulturně nejblíže evropským zemím. Jistě je i mnoho muslim-
ských uprchlíků z oblasti Blízkého východu či Afriky, kteří by byli 
vděční za možnost integrovat se do české většinové společnosti 
a začít zde nový život bez obav z fanatických teroristických islamis-
tických skupin. Není snad nutné zdůrazňovat, že vzhledem ke stáva-
jící mezinárodní situaci se přijetí uprchlíků musí řídit přísnými bez-
pečnostními pravidly a každý uprchlík by měl být důkladně prověřen 
kompetentními bezpečnostními orgány České republiky.

David Maxa, student rabínského semináře Abra-
ham Geiger Kolleg: Věřím, že fenomén uprchlictví předsta-
vuje pro všechny zúčastněné strany velmi citlivé téma. Velkou roli 
zde hrají emoce, strach z neznámého a odlišného. Je jasné, že v sou-
vislosti s příchodem uprchlíků leckdy vznikají sociální a ekonomické 
problémy. Všeobecně si ale myslím, že česká společnost velice 
rychle pozapomněla na to, že Češi byli během 20. století často nuceni 
emigrovat v naději na důstojnější život a konec perzekuce a že jim 
ostatní země v této situaci podaly pomocnou ruku. Mnohé progre-
sivní židovské komunity přidávají na sederový talíř pomeranč, který 
nám má připomínat všechny v současnosti perzekvované menšiny 
i jednotlivce a upozorňovat nás, že na jejich cestě z „otroctví“ nám 
má záležet a máme se o ni aktivně přičinit. Věřím, že o tomto je nutné 
přesvědčit i českou společnost, která se velice často uzavírá v rámci 
svých vlastních hranic. Zachránit jediný lidský život, jediné hladově-
jící dítě, mladého či starého člověka, je jako zachránit celý svět.

◗

Anketa
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Spektakulární zahájení v pořadí 
čtrnáctých Evropských makabej-
ských her se v německém hlavní 
městě konalo v úterý 28. července. 
Na otevřené scéně Waldbühne, 
která je součástí olympijského 
parku v Berlíně, se při něm před-
stavilo 2100 židovských sportovkyň 
a sportovců z 38 zemí světa, včetně 
Izraele, Spojených států amerických 
a samozřejmě České republiky, kte-
rou reprezentovali členové českého 
židovského sportovního klubu 
Hakoach. Makkabi Deutschland 
představovala se svými 365 účast-
níky nejpočetnější delegaci.

I přes velké sportovní nadšení účastníků 
her se nejedná o událost pouze sportovní-

ho významu. Přítomnost židovských spor-
tovců v olympijském areálu, ve kterém před 
téměř osmdesáti lety slavili triumf nacisté, 
značí, že se jedná o přelomový bod v obnově 
židovského života v Německu.

Hry byly po představení jednotlivých 
týmů zahájeny německým spolkovým prezi-
dentem Joachimem Gauckem následujícími 
slovy: „Mnoho německých Židů se v době 
nacismu se smutkem a bolestí zachránilo 
útěkem ze země svých matek a otců do exilu 
nebo do Palestiny. V určitém smyslu se 
makabejské hry navrátily ke svým kořenům. 
Makabejské sportovní hnutí bylo totiž zalo-
ženo v Německu.“ Po německém preziden-
tovi hovořil Alon Meyer, prezident Makkabi 
Deutschland: „Pro mnoho sportovců se uza-
vírá velký, emocemi naplněný a s velkou 
nadějí propojený kruh. Zatímco se při první 
účasti Německa na Makabejských hrách 
1969 v Izraeli němečtí židovští sportovci 

styděli nést německou vlajku, je toto dnes 
pociťováno jako velká čest. Německá společ-

nost koná mnohé pro to, abychom se my Židé 
znovu cítili v Německu bezpečně a doma.“ 
Tyto projevy byly doplněny o krátké zdra-
vice potomků původních německých Židů, 
kteří emigrovali do Izraele. Po projevech 
a zdravicích zazněly německá hymna 

a Hatikva a také byl zapálen makabejský 
oheň, který byl přivezen konvojem přibližně 
dvaceti motorek z Izraele. Publikum bylo 
celým slavnostním ceremoniálem nadšeno.

Pro mne jako pro studenta historicky 
prvního rabínského semináře v Německu po 
šoa, Abraham Geiger Kolleg, který byl zalo-
žen v roce 1999 rabíny Walterem Homolkou 
a Walterem Jacobem v návaznosti na zná-
mou Hochschule für Wissenschaft des 
Judentums, která byla násilně uzavřena 
nacisty v roce 1942, je obnova rozličných 
aspektů židovského života v Evropě posti-
žené šoa velmi důležitá. Náboženský prvek 
je jedním z nejvýznamnějších znaků židov-
ské identity, ale nemůže existovat a ade-
kvátně se rozvíjet bez židovské kultury, 
sportu a dalších významných znaků naší 
svébytnosti.

Nezbývá než držet našim sportovcům 
palce při těchto i příštích hrách. Makabi 
chaj! ◗ David Maxa

symbol comebacku německého židovstva

17

Evropské makabejské hry 2015

Výzva Židovského muzea v Praze: Židovské muzeum v Praze v souvislosti 
s přípravou nové expozice ve Španělské synagoze hledá pamětníky, kteří by nám poskytli 
svědectví o Španělské synagoze či zdravotnickém zařízení v tehdejší 
Kelleyo  vě ulici. Budeme vděční, pokud se na nás obrátí každý, kdo (případně jeho rodina) 
před druhou světovou válkou například navštěvoval synagogu v Dušní, v období protektorátu 
pracoval nebo se pohyboval ve skladu, který zde vznikl, či pracoval nebo byl hospitalizován 
v přilehlé židovské nemocnici. Uvítáme i jakékoliv dokumenty a fotografie vztahující se ke 
jmenovaným tématům. Prosím, kontaktujte kurátorku sbírky Rozhovory s pamětníky Pavlu 
Hermínu Neuner – email: pavla.neuner@jewishmuseum.cz, tel.: 222 749 227.

Sekretariát ŽOP hledá zvukaře 
pro akce, které se konají v dopoled-
ních i odpoledních hodinách na 
radnici. Vhodné pro studenta, 
honorář 200 Kč na hodinu.
Případní zájemci se mohou hlásit 
v sekretariátu u paní H. Beckové, 
telefon: 224 800 813, e-mail: 
beckova@kehilaprag.cz.

Hledáme pamětníky Fredyho Hirsche. Izraelský režisér Rubi Gat připravuje ve spolupráci s prvním 

programem izraelské televize (Israel TV Channel 1) dokument o Fredym Hirschovi, založený na dosud nezveřejněných 

archivních materiálech a rozhovorech s pamětníky. Dokončení je plánováno na druhou polovinu roku 2016.

Pokud někdo má na Fredyho Hirsche osobní vzpomínky, ať se, prosím, ozve Pavlu Kučovi, mobil: 737 880 936; 

e-mail: pavel.kuca.cz@gmail.com.

Český tým (foto: Beata Bartošová)

Nástup českého týmu při zahajovacím ceremoniálu (foto: David Maxa) 
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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

Upozorňujeme, že od září se řada programů 
OVK ŽM přesouvá do nově zrekonstruo-
vané Maiselovy synagogy (Maiselova 10), 
zatímco jiné se budou i nadále konat na 
adrese Maiselova 15. Všímejte si proto 
pozorně, kde se Vámi vybraný program koná.

Maiselova synagoga,

Maiselova 10, Praha 1: 

čtvrtek 3. 9. v 19.30 h:
~yliae laEl. LE-EL ELIM. Koncert židov-
ské barokní hudby, během něhož zazní díla 
Salamona Rossiho, Abrahama Cacerese, 
Cristiana Giuseppe Lidartiho a dalších ano-
nymních autorů. Účinkují: Irena Troupová 
(soprán) a Collegium Musicum Brno ve 
složení Elen Machová, Jiří Květon (barokní 
housle), Věra Mikulášková (viola da gamba), 
Simona Holubcová (theorbovaná loutna) 
a Lucie Fišerová (virginal). Vstupenky na 
koncert si můžete rezervovat na adrese edu-
cation@jewishmuseum.cz a od 14. 8. 2015 
zakoupit v Maiselově synagoze nebo 
v Informačním a rezervačním centru ŽMP. 
Vstupné 220Kč.

neděle 6. 9. v 19 h:
Mezi ideály a komunitou. Beseda dvou 
mladých mužů, kteří se rozhodli pro povo-
lání rabína. V rámci letošního Evropského 
dne židovské kultury, jehož téma zní 
MOSTY. Naše pozvání přijali pražský rabín 
David Peter a student berlínského reform-
ního rabínského semináře Abraham Geiger 
Kolleg David Maxa. Moderuje Marcela 
Zoufalá z Pražského centra židovských stu-
dií. Vstup volný.

středa 9. 9. v 19 h:
Hrdý Budžes: Žid a Čech – Irena Dous-
ková o literatuře a židovství. Účinkuje 
Bára Hrzánová. Jakou úlohu hraje judais-
mus, židovská identita nebo šoa v románech 
současné české spisovatelky Ireny Dous-

kové a v životě její literární postavy Heleny 
Součkové? O tom bude s Irenou Douskovou 
rozmlouvat publicista a komentátor ČRo 
Plus Jan Fingerland. Ukázky z autorčiných 
textů přečte herečka Barbora Hrzánová. 
Vstupné 90Kč. 

čtvrtek 10. 9. v 19 h:
Naše 20. století: pohled z druhé strany. 
Pokračování úspěšného pamětnického 
cyklu, v němž se zaměříme na příběh čes-
kých Židů ve 20. století v prolínání židovské 
a nežidovské perspektivy. Naše pozvání 
přijal jeden z nejvýznamnějších představi-
telů českého skautingu Jiří Navrátil (1923) 
a přeživší holocaustu Hanuš Hron (1925). 
Moderuje Petr Sokol, lektor vzdělávacího 
projektu Naši nebo cizí? Židé v českém 20. 
století. Vstup volný.

čtvrtek 17. 9. v 19 h:
Jonáš - humor v břiše velryby. Scénické 
čtení biblické knihy Jonáš. Jak čteme dnes 
tento původně satirický biblický text, a jak 
jej vnímali čtenáři jeho doby? Kniha Jonáš 
bude vedle své náboženské a filozofické 
hloubky konečně odhalena ve své komedi-
ální rovině. Účinkují: divadelní soubor Sek-
tor pro hosty. V roli proroka Jonáše vystoupí 
herec Jiří Pěkný. Host: Petr Sláma z ETF 
UK. Vstupné 90Kč.

Auditorium OVK ŽMP,

Maiselova 15, 3. patro:

úterý 8. 9. v 18 h:
Jiří Winter Neprakta: známý i neznámý. 
Většina lidí si při vyslovení jména Neprakta 
vybaví časopis Dikobraz a charakteristické 
postavičky. Jméno Jiří Wintera, mladého 
odbojáře, jehož rodina z otcovy strany byla 
během holocaustu téměř celá vyvražděna, 
většinou nikomu nic neříká. S jeho tvorbou 
se můžete seznámit na výstavě zcela nezná-
mého „Neprakty“, člověka a výtvarníka 
Jiřího Wintera. Vstup volný.

neděle 13. 9 ve 14 h:
nedělní program pro děti a jejich rodiče: 
Lvíček Arje se seznamuje s židovským 
rokem. Lvíček Arje Vám vysvětlí, jak se 
počítá židovský kalendář, kdy Židé slaví 
Nový rok a jak se slaví svátek Roš ha-šana. 
Naučíme se společně písničku a ochutnáme 
tradiční sváteční pokrmy. Prohlídka: Jeru-

zalémská synagoga. Jednotné vstupné 
50 Kč.

středa 16. 9. v 18 h:
Neopěvovaní hrdinové – Židovští vojáci 
ve druhé světové válce. Téma druhé svě-
tové války obvykle evokuje mnoho slovních 
spojení – holocaust, nacismus, koncentrační 
tábory nebo příběhy o slavných bitvách. Jen 
málokdo však mluví o 1,5 miliónu židov-
ských vojáků, kteří sloužili ve spojeneckých 
armádách. Na širší kontext tématu židov-
ských vojáků během 2. světové války, ale 
i na některé konkrétní příběhy s důrazem na 
české a americké židovské vojáky, se zaměří 
Aya Ruzycki z Humboldtovy university 
v Berlíně. Přednáška se koná ve spolupráci 
s University of New York in Prague. V ang-
ličtině. Vstup volný.

čtvrtek 24. 9. v 18 h:
Jak číst svědectví pamětníků holocaustu? 
Inspirace ke kritičtější interpretaci. Svě-
dectví pamětníků holocaustu se stala jedním 
ze základních kamenů naší civilizace, 
k nimž se obracíme, abychom pochopili jeho 
hrůzy. Přesto jsou vzpomínky i sociálním 
konstruktem: věci si pamatujeme, abychom 
nalezli smysl ve fragmentech paměti 
a vytvořili nový integrální celek. Přednáška 
Anny Hájkové z University of Warwick se 
soustředí na vybraná klíčová témata jako 
bezmoc, násilí nebo gender v autobiografi-
ích přeživších holocaustu a na jejich základě 
se snaží rekonstruovat odpovídající minu-
lost. Vstup volný.

středa 30. 9. v 18 h:
Wolfgang Hafer: Die anderen Mautners. 
Das Schicksal einer jüdischen Unterne-
hmerfamilie aus Böhmen (Ostatní Mautne-
rovi. Osud jedné židovské podnikatelské 
rodiny z Čech). Autorské představení stejno-
jmenné knihy Wolfganga Hafera. Mode-
ruje Marek Lauermann. Akce se koná ve 
spolupráci s Rakouským kulturním fórem 
a záštitu nad ní přijal Pavel Bělobrádek, 
vicepremiér vlády pro vědu, výzkum a ino-
vace. V němčině se simultánním tlumoče-
ním do češtiny. Vstup volný.

Výstava v prostorách OVK:
Jiří Winter Neprakta: známý i neznámý. 
Od 9. 9. 2015, po–čt 12–16, pá 10–12, 
během večerních programů a po domluvě.

PODVEČER YVONNE PŘENOSILOVÉ

pondělí 7. září od od 15 h
„Muži se dvoří stále, jen věková kategorie se mění“,

říká MAGDALENA DIETLOVÁ moderátorka, novinářka a bývalá šéfredaktorka časopisu Xantypa

Židovská obec v Praze, společenský sál, Maiselova 18, Praha 1
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pobočka Brno:

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

Akce pořádané od 3. 9. do 10. 9. 2015 se 
konají v rámci Evropských dnů židovské 
kultury ve spolupráci s ŽOB.

čtvrtek 3. 9. v 17 h:
Jednoduše – jedno duše – vernisáž obrazů 
výtvarnice Evy Zahradníkové, na které 
zazní slovo autorky, hudební ukázka i před-
nes básní z autorčiny tvorby. Vstup volný.

neděle 6. 9. v 10,30 h:
Šalom, vítejte u nás! Nový cyklus dětských 
dílen umožní nahlédnout do jednotlivých 
aspektů nábožensky tradiční židovské 
domácnosti, přičemž první dílna se zaměří 
na stravování. Děti se svými rodiči či praro-
diči se v ní dozvědí, co je to košer, které 
potraviny zbožní Židé jedí a které ne, a proč. 
Tyto dílny se nově budou konat v sále Turis-
tického a informačního centra ŽOB na 
židovském hřbitově v Brně-Židenicích.

neděle 6. 9. ve 13 a v 15 h:
Komentované prohlídky židovského 
hřbitova v Brně-Židenicích. Výklad lek-
torky ŽMP Kateřiny Suchánkové se zaměří 
na rituály spojené s pohřbíváním a osudy 
zde pochovaných příslušníků význačných 
továrnických a průmyslnických rodin. Pro-
síme o předběžné přihlášení zájemců na 
e-mailu: katerina.suchankova@jewish-
museum.cz. Maximální počet účastníků 
prohlídky je 30, při větším počtu osob by 
nebylo možné zajistit kvalitní výklad. Popla-
tek za výklad 30 Kč se hradí na místě.

pondělí 7. 9. v 18 h:
Mír v Izraeli. V květnu 2015 vyšla kniha 
spisovatele a publicisty Jana Kovanice Mír 
v Izraeli. Články z jeho cest do Izraele bylo 
možno na internetovém deníku Neviditelný 
pes číst už v letech 2006, 2008 a 2014. Jaký 
je Izrael očima Jana Kovanice? Některé 
věci jsou zde neměnné po tisíce let, jiné se 
mohou změnit během několika okamžiků. 
Obsahem prvního brněnského slavnostního 
otevření knihy bude autorské čtení doprová-
zené promítáním snímků Jana Kovanice. 
Následuje beseda s autogramiádou. Zájemci 
si mohou knihu zakoupit na místě.
 
úterý 8. 9. v 17 h:
Koncert Dua GraŽ a Isabely Oravové. 
V programu s názvem Šalom chaverim 
zahrají a zazpívají brněnským posluchačům 
židovské písně v hebrejštině i jidiš. Účin-
kují: Lubomír Graffe (housle), Jaromír 
Žižka (akordeon), Isabela Oravová (zpěv 
a kytara). Vstupné 50 Kč.

středa 9. 9. v 18 h:
Plav v jidiš. Představení dvojčísla literár-
ního měsíčníku Plav, které bude celé věno-
váno jidiš beletrii a poezii v překladech. Své 
překlady představí Petr Jan Vinš, který 
přednáší jidiš literaturu na západoněmec-
kých univerzitách, Marie Krappmann, 
přednášející jidiš na FF UP v Olomouci, 
autorka skript o jazyce a literatuře jidiš 
a zároveň ilustrátorka čísla, a její bývalé 
studentky jidiš Magdaléna Stárková a Nela 
Hanelová. V jidiš Plavu pak čtenáři najdou 
rozhovor, kratší odborné články i příspěvek 
Štěpána Balíka o jidiš divadle. Ukázky 
beletrie i poezie budou číst studenti brněn-
ské konzervatoře pod vedením Marianny 
Štěpitové-Klaučo.

čtvrtek 10. 9. v 18 h:
Jak to chodí na Jarošce aneb Placzek, 
Feder a ti druzí... Podvečer věnovaný histo-
rii Židovské obce Brno, 25. výročí založení 
židovské knihovny Kulturního a vzděláva-
cího centra rabína Federa a práci brněnské 
pobočky Oddělení pro vzdělávání a kulturu 
Židovského muzea v Praze. Vstup volný.

Celé září můžete v sále OVK Brno zhléd-
nout výstavu obrazů nazvanou Jednoduše 
– jedno duše výtvarnice Evy Zahradní-
kové. Autorka k výstavě napsala: „Každý by 
si měl být vědom odpovědnosti vůči životu 
samému. Poznávat se, být sám sebou a žít 
s vědomím, že cokoli zaseje, bude sklizeno. 
Ptát se: Jaký vliv šířím? Jsem příkladem 
lásky a moudrosti, dobra a pravdy a pozitiv-
ních skutků a víry?“ 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.

Památník Terezín srdečně zve: 

výtvarná výstava

Svatopluka Klimeše 
„O paměti“ 

foyer kina Muzea ghetta Terezín

Výstava je přístupná denně 
od 9 do 18 h a potrvá do 31. října.
www.pamatnik-terezin.cz

Káva o čtvrté
kavárna 14.30 h, zahájení 15.30 h

pondělí 21. září
MUDr. Hana 

Roháčová, Ph.D.,
primářka kliniky infekčních, 

parazitárních a tropických nemocí 
Nemocnice na Bulovce, osobnost 

české infektologie.
• Pneumokok • Stafylokok • 

Streptokok • Koronaviry 
SARS a MERS

středa 30. září
Mgr. Michal 

Švanda, Ph.D.,
uznávaný sluneční astrofyzik 
a helioseismolog a výborný 
popularizátor astronomie

• 7,5 miliardy let do konce 
slunečního života • ničivé 

sluneční erupce • 
geomagnetické bouře 

Připravil Honza Neubauer, 
jan@neub.ch, tel.: 602 364 682

Stíny nerealizovaných Giacomettiho postav, 
triptych, 2013, tužka, papír, oheň

NÁŠ TIP:

Moderní judaika 
české výroby

Široký výběr mezuz, šábesových 
svícnů, sederových talířů, sou-

prav na kiduš, podnosů na 
Purim a Chanuku v bohatých 

motivech a barvách. 

Dodávka do domu, ceník zasíláme e-mailem.

www.jewishhome.eu

NÁŠ TIP:
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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.

Havdala je pro mnohé z nás 
opomíjeným rituálem, jaksi po-
zapomínaná po Kabalat Šabat. 
Snad proto, že znamená konec 
svátečního dne, návrat do všed-
ního života (ač nám, žijícím ve 
víkendovém rytmu, ještě jeden 
den zbývá). Královnu Šabat rádi 
uvítáme – možná, ehm, společně 
s králem Víkendem –,  ale jaksi 
se s ní zapomínáme rozloučit. 
Tak nějak vymizí, aniž by mohla 
nový týden prosvětlit svou 
přítomností. 

Přitom obřad se svíčkou, vínem 
a vonným kořením, konaný ve zšeřelé 
místnosti nebo venku pod prvními hvěz-
dami, je staletími osvědčený způsob, jak 
předejít otrávenosti z návratu k všedním 

starostem a jak vnitřně zpracovat to, že 
všecko příjemné – šabat, dovolená, 
prázdniny – jednou končí.

Soustředění na světlo svíčky, chuť 
vína a vůni koření nás vybízí k hlubšímu 
prožívání právě ve chvíli, kdy máme 
sklon uzavřít se přicházejícím podnětům 
a žít vzpomínkou na to, co bylo pří-
jemné. V tuto chvíli zostřujeme své vní-
mání, abychom ani v dalších dnech 
nezapomínali žít.

Důležité jsou právě vůně, protože ty 
úzce souvisejí s navozováním atmosféry 
a schopností opětovně si ji vybavit. Hav-
dala umožňuje uchovat vzpomínky 
a zároveň z nich čerpat síly.

Nejobvyklejším vonným kořením – 
besamim – pro havdalu bývá hřebíček 
a skořice, a je k tomu dobrý důvod. 
Ještě počátkem novověku patřily mezi 
drahé dovozní zboží a kořeněné víno či 
pečivo byly výsadou bohatých. Židé si 
takové vzácnosti schovávali ve zdobe-
ných kořenkách, které bylo třeba dobře 
uzavřít, aby vzácná vůně nevyprchala 
hned po nějakých deseti, patnácti 
letech. V chudých domácnostech možná 

provázela jedna hrstka koření celou 
generaci…

My žijeme v bohaté společnosti, 
která tato omezení nezná. Hřebíček, sko-
řice, anýz, všechno je to tak nevídaně 
levné, že se to dá koupit mimochodem, 
mezi dalšími nákupy v supermarketu 
a klidně nechat v natrženém pytlíku – až 
vyčichne, koupíme další. Pořád je ale 
možnost vytvořit z besamim voňavý 
poklad uchovávaný v hloubce skříněk. 
Léto a začátek podzimu k tomu přímo 
vybízejí.

Když na procházkách a výletech kra-
jinou začicháme kolem sebe, otevře se 
před námi široký výběr květů, listů, 
plodů a jejich kombinací. Uprostřed 
zimy pak může být každá havdala 
pozdravem z minulého léta a připomín-
kou míst, která jsme navštívili.

Když různé části rostlin usušíme, 
můžeme pak zkoušet vytvářet vonné 
směsi, jaké v krámě nekoupíme, protože 
jsou jen naše, na míru našemu čichu. 
Sušit musíme pomalu, rozprostřením 
květů na ošatku nebo tác. Je lépe nechat 
je ve stínu a občas obrátit, aby se z jedné 

strany nezapařily (jako při sušení léči-
vých bylin). Nemusí jich být mnoho, 
méně je někdy více.

Nabízí se samozřejmě různé druhy 
růží. Vhodná je růže vrásčitolistá, někdy 
nazývaná „parková“. Její usušené 

okvětní lístky uchovají vůni, někdy 
i barvu. Totéž platí o příbuzné růži 
vonné. Obojí lze navíc dobře kombino-
vat s hřebíčkem. Proč si ale neuschovat 

pro havdalu pár lístků z oblíbené růže na 
zahrádce? Nebo proč k ní nepoužít tu 
krásnou růži, kterou jsme dostali od 
milovaného člověka?

Na cestách můžeme potkat řadu 
„obyčejných“ rostlin, které nás svou 
vůní překvapí: jetel, červený i bílý; 
začátkem léta lípa; až do podzimu mate-
řídouška. Sezóna akátu je sice už pryč, 
ale nejeden strom rozkvete několika 
květy i koncem léta a zvláště růžová 
mutace vydává příjemně sladkou vůni.

Začátek podzimu přinese vonné 
plody, zejména kdoulovce a kdoule. 
Plody kdoulovce mají jedinečnou vůni, 
která postupně vyzrává, jak kdoulovcové 
jablíčko sesychá a svraská. Není marné 
nechat si jedno takové na havdaly po 
celý podzim a až do Chanuky pozorovat, 

jak se jeho vůně každým týdnem 
postupně mění.

Pro manžele či milence může být 
havdala příležitostí k romantickému 
večeru. Když si žena nenápadně připraví 
z vonného koření korále nebo náušnice, 
může se stát, že krabička s besamim 
najednou nebude po ruce a místo toho se 
jak z filmu Postřižiny ozve: „Hledej...“ 
Rituál havdaly se pak může o něco pro-
táhnout, případně volně přejít v plnění 
dalších micvot (micva gadola lihjot 
ba-simcha).

◗ rjw

Tip: vůně havdaly

Ne všechny květy, vonící příjem-
ně jako čerstvé, mají pěknou 
vůni i usušené. Platí to hlavně 
u jarních květin jako omamně 
vonící magnólie nebo šeříky. 
V usušené podobě ztratí jejich 
květy barvu i vůni a změní se 
v béžovou, nepříjemně pách-
noucí sušinu!

Hřebíček je velmi tradičním havdalovým koře-
ním, nemusí však zůstat jen u něj.

Výroba besamim šperků je rychlá. Stačí hvěz-
dičky anýzu, bižuterní komponenty a vhodné 
lepidlo.

Pro víkendové pobyty na chatě či chalupě si lze 
pořídit malé cestovní pouzdro. V tomto případě 
posloužil starý chirurgický „jehelník“ – uzavíra-
telná nerez nádoba na vyvařování jehel z výpro-
deje armádních zásob.

Jako alternativa k tradičnímu koření se nabízí 
různé druhy růží.
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