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Zvuk šofaru teruá slyšeli vězni tere-
zínského ghetta, kteří v nelidských 
podmínkách hudbou, kresbami  
a divadlem bojovali o trochu lepší  
a důstojnější život. Po překonání ta-
kových těžkých ran se člověk stává 
mnohem silnějším. Nyní, kdy na svém 
těle a duši poznal, co je opravdové 
zlo, dovede se mu pevněji a účinněji 
postavit. Protivit se zlu, nenávisti, 
zášti, křivdě a bezpráví je povinností 
každého slušného člověka bez rozdí-
lu národnosti či vyznání.

Rabín Daniel Mayer

Nabízí se úvaha, že autoritářské ná-
boženství, které se vyžívá v tisících 
příkazů a zákazů, má pro sexuální 
menšiny jen odsudky a má tenden-
ci požadovat přísnou politiku stá-
tů vůči minoritám. O slovo se však 
hlásí napříč vyznáními náboženství 
humanistické, biofilní (podle Ericha 
Fromma), které spíš podporuje, po-
vzbuzuje a rozvíjí život.

Ivan O. Štampach

Hechaluc také organizoval pomoc 
starým lidem pod názvem Jad To-
mechet (Pomocná ruka). My tři hol-
ky z naší skupiny jsme měly na sta-
rost starou paní Böhmovou, vdovu 
po spisovateli. Měla své místečko 
v koutku na podlaze v pokoji plném 
starých lidí. Chodily jsme k ní, umyly 
jsme jí ten kousek podlahy, vypraly 
jsme jí prádlo, někdy jsme přinesly 
kousek zeleniny, kterou jsme ukra-
dly na zahradě či na poli, kde jsme 
pracovaly.

Maud Michal Beerová

Nová pražská rebecin:

Interview 

s ElisE PEtEr-APElbAum 
(čtěte na str. 4 – 5)Fo
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 1  Machzor Ateret Jisrael, Praha 2010/5770, str. 286

P řijdou dokonce i ti, kteří třeba celý rok 
nezašli do synagogy, ale přece jenom 

s přibližujícím se Roš ha-šana a Jom kipurem 
pocítili jakousi morální povinnost přijít, po-
modlit se a složit účty Všemohoucímu, a konec 
konců i sobě samým. Obrazně řečeno, otevřít 
svou duši a upřímně zapřemýšlet o tom, co 
v uplynulém roce učinili špatného, komu ublí-
žili, ale také si připomenout, jak svůj prohřešek 
vůči Bohu a bližním napravili či míní napravit. 
Tato introspekce se týká nás všech – praktiku-
jících Židů i těch, kteří navštíví synagogu pou-
ze několikrát v roce. Jistě nebude neskromné, 
když si naopak vzpomeneme také na to, co 
jsme vykonali dobrého a komu jsme pomohli. 
Naší povinností je však zamyslet se nad tím, jak 
se chyb a nedostatků do budoucna vyvarovat  
a poučit se z nich.
Roš ha-šana má kromě tohoto názvu – Nový 
rok, doslova Hlava roku, který uvádí Mišna 
(traktát Roš hašana 1:1), ještě další tři názvy:
Prvním z nich je Jom ha-din – Den soudu, 
protože od tohoto dne až do Jom kipuru – Dne 
smíření, a někteří z nás až do Hošana raba, sto-
jíme před Všemohoucím jako obžalovaní před 
soudcem. On bude soudit naše činy a vynese 
nad námi spravedlivý rozsudek. Nejen pokora 
a prosba za odpuštění hříchů by měla být v na-
šich srdcích, ale též naděje a optimismus, s ni-
miž budeme hledět vstříc novému roku 5773.
Druhým názvem je Jom ha-zikaron – Den 
vzpomínky. Tak se píše v naší modlitbě: „Ty 
pamatuješ dílo vesmíru, rozpomínáš se na 
všechna stvoření od nejdávnějších dnů, před 
Tebou jsou zjeveny všechny skryté věci...“  
„...Ty důkladně probíráš každého čin. A také 
Noema s láskou jsi vzpomněl, rozpomenul se na 
něj slovy spásy a milosrdenství, když jsi přivedl 
vody potopy... A je řečeno (Ex 2,24): „A slyšel 
Bůh jejich úpění a rozpomenul se Bůh na svou 
smlouvu s Abrahamem, s Izákem a s Jákobem.“ 
Po potopě uzavřel Hospodin smlouvu s Noem  
a jeho syny: „Ustavuji s vámi svou smlouvu. Už 
nebude vyhlazeno všechno tvorstvo vodami po-
topy a nedojde již k potopě, která by zahladila 
zemi... a rozpomenu se na věčnou smlouvu mezi 
Bohem a veškerým živým tvorstvem, které je na 
zemi¨.“ (Gn 9,11 a 16)
Smlouva, kterou Všemohoucí uzavřel s Noem, 
byla smlouvou míru. Podobnou smlouvu uza-

Tři zvuky šofaru 
  (úvaha k roš hašana)
V neděli 16. září večer zahájíme v synagogách náš židovský Nový rok – Roš ha-šana 5773. 
Na celém světě se v synagogách scházejí souvěrci, aby oslavili tento svátek.

víráme dnes i my mezi sebou, s našimi bliž-
ními. Proto by naše každodenní činnost měla 
vést v nastupujícím novém roce k naplnění této 
smlouvy míru.
Konečně třetí název Nového roku je Jom teruá – 
 Den troubení. Podívejme se podrobněji právě 
na symboliku zvuku šofaru. Již od prvního dne 
měsíce elul, tj. od 19. srpna, troubíme po ranní 
bohoslužbě na šofar. Jeho hlas nám má připo-
menout, že se blíží velké a rozhodující dny Roš 
ha-šana a Jom kipur.

Rozeznáváme tři základní zvuky šofaru:  
1. tekijá, 2. ševarim a 3. teruá. Tyto tři zvuky 
nám symbolizují tři období v životě každého 
člověka.
Tekijá je silný a sytý zvuk. Pod tímto zvukem 
šofaru padly hradby Jericha, prvního města 
v kenaánské zemi, které Izraelci pod vedením 
Jehošuy dobyli. „Když kněží zatroubili na šofa-
ry, lid strhl válečný pokřik. Jakmile lid zaslechl 
zvuk šofaru, strhl mohutný pokřik. Hradby se 
zhroutily a lid vstoupil do města...“ (Joz 6,20)

Jemenský Žid troubí na šofar (Jeruzalém, 30. léta 20. století)
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JAK ZÍSKÁVAT MASKIL?
a)  v elektronické podobě
 na www.maskil.cz
b)  v tištěné podobě za cenu poš-

tovného a balného; pošlete, pro-
sím svoji žádost na adresu Bejt Sim-
cha, Maiselova 4, 110 00 Praha 1,  
telefon: 724 027 929, e-mail: redakce.
maskil@maskil.cz; výše poštovného  
a balného je v ČR minimálně 250 Kč 
ročně; uvedený obnos nám laskavě 
zašlete složenkou nebo na bankov-
ní účet číslo: 86-8959560207/0100  
u Komerční banky, variabilní symbol 
je 88888 (5x8), v popisu platby uveď-
te, prosím, své jméno. 

Tekijá je zvukem symbolizujícím mladého 
člověka, který má celý život a svět před sebou, 
jeho hlava je plná plánů do budoucna a srdce 
naplňují šlechetné ideály, které chce proměnit 
ve skutečnost. Takový člověk je pevně rozhod-
nut jít za svým cílem.
Časem se však začne ozývat ševarim, nesou-
vislý zvuk, do určité míry podobný vzlykotu. 
Ševarim symbolizuje druhou fázi v životě člo-
věka. Přicházejí nesnáze a neúspěchy, kterých, 
jak každý z nás ví, je v běžném životě mnoho, 
ale které se dají překonat a za týden již o nich 
nevíme. Přicházejí však též rány ničící a depta-
jící jednotlivce i národ jakožto celek. Takových 
osudových ran bylo v našich dějinách mnoho. 
Vzpomeňme na zničení prvního a druhého je-
ruzalémského Chrámu a následné vyhnání Židů 
z jejich vlasti do zemí diaspory. Nelze opome-
nout temný středověk s jeho krvavými proti-
židovskými pogromy nejen v době křížových 
výprav, ale vždy, když se našla sebemenší zá-
minka. Středověká zášť k Hospodinovu lidu vy-
vrcholila vyhnáním Židů ze Španělska. Ti Židé, 
kteří ve Španělsku zůstali, byli již dříve násilně 
pokřtěni nebo byli nyní donuceni křest přijmout 
a stát se tak katolíky. Takoví násilně pokřtění 
Židé se stávali snadnou kořistí inkvizice, která 
prostřednictvím svých slídilů usvědčovala tyto 
nové křesťany z tajného návratu k víře jejich 
otců. Co čekalo tyto ubožáky, je zřejmé – celé 
rodiny umíraly v plamenech autodafé a jejich 
majetek si rozdělila církev, koruna a udavač. 
Rok 1492 je nejen slavným rokem objevení 
Ameriky Kolumbem a formálním koncem stře-
dověku, ale je i rokem násilného vyhnání Židů 
ze Španělska, kde mnozí jejich předkové žili již 
od dob antického Říma. Touto hromadnou lid-
skou tragédií začal pro svět novověk. Za uply-
nulých pět staletí udělalo lidstvo ohromný krok 
kupředu, ať již ve vědě, medicíně, architektuře 
nebo umění. Zvláště minulé, 20. století bylo 
převratným stoletím ve všech vědních oborech, 
ale na druhou stranu bylo nejkrutějším stoletím 
lidských dějin. Dvě světové války si vyžádaly 
jen na civilním obyvatelstvu téměř 40 milionů 
obětí. V letech 1915–1918 genocida 1,5 milio-
nu Arménů a během druhé světové války holo-
caust, v němž bylo zavražděno nacisty a jejich 
přisluhovači na 6 milionů Židů. Mysleli jsme 
si, že se lidstvo dostatečně poučilo, ale zdá 
se, že nikoliv, alespoň ne některé země. Proto 
dnes můžeme například z Teheránu slyšet slo-
va íránského prezidenta Ahmadínežáda a aja-
tolláha Chameneího, kteří vyzývají ke zničení 
židovského státu Izraele a jeho obyvatel. Jejich 
nenávistný antisemitismus si v ničem nezadá 
s antisemitismem Hitlerovým, Goebbelsovým, 
Heydrichovým či Himmlerovým. Svět a světo-
vé velmoci se opět snaží o absolutně nesmyslný 
mírový dialog s Íránem, do jisté míry podobný 
tomu, který vedly Velká Británie a Francie roku 
1938, když chtěly za každou cenu udržet světo-
vý mír, a to i za cenu obětování svého spojence, 
Československa, Hitlerovi. Dnes by mělo být 

všem jasné, že se Írán snaží vyrobit jaderné 
zbraně, které, bude-li je mít, bez rozpaků po-
užije proti Izraeli, který nazývá rakovinovým 
nádorem na těle muslimského světa. Ahma-
dínežádova a Chameneího chorobná nenávist 
k Izraeli spojená s jakousi mahdistickou – 
mesianistickou ideou, přivedla oba do stavu, 
kdy nejsou schopni domyslet následků nejen 
svých slov, ale především svých činů. Právě 
v této kritické době, kdy Írán chce vymazat Iz-
rael z mapy světa, nejen my, ale i ostatní národy 
by měly slyšet třetí zvuk šofaru – teruá. Ten-
to zvuk má podobný smysl jako slova proroka 
Izajáše (52,1-2): „Probuď se, probuď, oděj se 
silou, Sijóne... Setřes prach a povstaň, usídli 
se, Jeruzaléme, rozraz pouta na své šíji, zajatá 
dcero sijónská.“
Zvuk šofaru teruá vybízí k znovunabytí svobo-
dy a lidské důstojnosti. Teruá slyšeli povstalci 
ve varšavském ghettu, kteří se nacistické hydře 
postavili se zbraní v ruce. Zvuk šofaru teruá sly-
šeli vězni terezínského ghetta, kteří v nelidských 
podmínkách hudbou, kresbami a divadlem bojo-
vali o trochu lepší a důstojnější život. Po překo-
nání takových těžkých ran se člověk stává mno-
hem silnějším. Nyní, kdy na svém těle a duši po-
znal, co je opravdové zlo, dovede se mu pevněji 
a účinněji postavit. Protivit se zlu, nenávisti, zá-
šti, křivdě a bezpráví je povinností každého sluš-
ného člověka bez rozdílu národnosti či vyznání. 
Mnozí předpokládají, že Roš ha-šana, tedy Den 
soudu, je čistě naším židovským svátkem, tudíž 
ostatních národů se Den soudu jaksi netýká. Tito 
lidé mají pouze částečnou pravdu. Ano, tradice 
slavení Roš ha-šana zůstala zachována pouze 
uprostřed našeho židovského národa. Mišna 
však uvádí, že Roš ha-šana je Novým rokem 
roků. Tedy první den měsíce tišri byl šestým 
dnem stvoření světa, dnem, v němž Bůh stvořil 
první lidi – Adama a Evu, kteří se stali prarodiči 
veškerého lidstva. Hospodin proto o Roš ha-šana 
začíná zvažovat dobré a špatné skutky nejen nás 
Židů, ale všech lidí na Zemi. Každý člověk, jenž 
byl stvořen k podobě Boží, by měl zachovávat 
základní principy lidskosti a slušného chování 
vůči svým bližním. Pokud tak nečiní, koná zlo  
a bude po zásluze Všemohoucím potrestán. 
Trest však je až tím posledním prostředkem, 
který má člověka vyburcovat k introspekci. 
Bůh však chce, aby člověk přišel k sebezpy-
tování ještě před tím, než jej bude trestat. Cí-
lem je umožnit člověku, aby se sám nad sebou 
zamyslel, aby litoval svých hříchů, napravil je  
a aby se opět vrátil na cestu plnění Božích při-
kázání, s níž během minulého roku sešel. Není 
podstatné, je-li takový člověk povinen dodržo-
vat přikázání Tóry, nebo jedná-li se o jinověr-
ce, pro nějž je závazných sedm přikázání synů 
Noemových.
Všem čtenářům a příznivcům Maski-
lu přeji vše nejlepší v novém roce 5773

ªRabín Daniel Mayer
Foto: Matson Photograph Collection
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ivrit – hodiny hebrejštiny 
pro pokročilé 

každé úterý od 18.30 h 

kurz pro začátečníky 
ve čtvrtek od 19.30 h

pro mírně pokročilé 
od 18 h

Úvod do judaismu 
každé úterý od 19.45 h

Kabalat šabat 
každý pátek od 18 h

(kromě 5. 10., kdy slavíme 
sukot na Hagiboru)

25. – 26. září
Jom KiPur 

(viz pozvánka na str. 5)

pátek 5. října
od 18 hodin

DSp Hagibor
KAbAlAt šAbAt 

a oslava svátku suKot
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Jak využíváte své židovské vzdělání 
z Francie při práci v Čechách?
Od svých jedenácti let jsem chodila do zná-
mé pařížské školy Yabne, která je zbožná  
a sionistická zároveň. Je to vynikající vzdě-
lávací instituce, která kombinuje státní (se-
kulární) předměty s předměty náboženskými 
(židovskými). Tohoto svého vzdělání bych 
ráda využila v Praze: můj manžel bude vy-

učovat náboženství na Lauderkách a určitě  
o tom spolu budeme mluvit a já ráda nabídnu 
svůj pohled. Dále každou sobotu ráno se sta-
rám o děti, které přijdou s rodiči do Jeruza-
lémské synagogy. Máme tam hračky, plyšá-

ky a já se o děti celé dopoledne starám. Jsou 
to děti hlavně ve věku tři až sedm let, a tak 
si spolu hrajeme a zpíváme. Také děti učím 
jednoduché modlitby v hebrejštině. Koupili 
jsme za tím účelem sidury pro děti. Zpívané 
modlitby se snáze zapamatují. Šachrit v Je-
ruzalémské začíná vždy v 9 hodin, chazanem 
synagogy je dr. Putík a dochází sem také cha-
zan Federace Dany Vaněk. Přijďte i se svými 
dětmi! Budu velmi ráda.

Náboženské vzdělání jste získala  
i v Jeruzalémě, kam jste se přestěho-
vala za Davidem. Jak jste se vlastně 
poznali?
Seznámili jsme se v Praze. Poprvé jsem sem 
přijela v roce 2005 pracovat pro Komerční 
banku, to bylo na šest měsíců. Potom jsem 
zde byla rok a půl od srpna 2007 do ledna 
2009. Velmi jsem se sblížila s mnoha lidmi 
z České unie židovské mládeže, kteří se stali 
mými dobrými přáteli. Velmi ráda vzpomí-
nám na purimový večírek s tehdejším předse-
dou Unie Peterem Mandlem, kde jsem měla 
na starost tombolu. Když jsem byla svobod-
ná, také jsem ráda připravovala francouzské 
palačinky a zvala přátele ke mně domů. Kro-
mě lidí z ČUŽM, kteří do synagogy moc ne-
chodili, jsem se sblížila také s komunitami, 
které chodí do Staronové a Jeruzalémské sy-
nagogy. Tak jsem se seznámila i s Davidem. 
Studoval tehdy na ješívě Merkaz ha-Rav  
v Jeruzalémě a byl zrovna v Praze na návště-
vě u rodičů. V roce 2008 jsme pak udržovali 
vztah na dálku přes skype, ač David se snažil 
za mnou jezdit, byl v Praze co dva až tři mě-
síce. A v roce 2009 jsem se přestěhovala do 
Jeruzaléma. Bydleli jsme asi tři čtvrtě hodiny 
chůze od sebe: David v Kirjat Moše, já v Re-
chavii u velmi milé paní. David byl na ješívě 
a já jsem rok studovala v Midrešet Nišmat, 
ješívě pro dívky. Tam jsem se poprvé v živo-
tě hlouběji ponořila do studia Gemary.

Jaká je vůbec role rebecin a ženy vše-
obecně v tradičním judaismu?
Role ženy je velmi důležitá, rozhodně si 
nepředstavujte, že by ženy byly v nějakém ➤

Vaše maminka v roce 1968 odešla ze 
Slovenska do Francie. Můžete nám 
více přiblížit vaše rodiče a vaše dět-
ství?
Je to dlouhá historie. Moje matka je na to 
hrdá, že se narodila v Československu. Do 
Francie přijela v roce 1968 za svým paříž-
ským strýcem, původně jen na dva až tři týd-
ny. Emigrovala teprve roku 1969, pak jí vzali 
československé státní občanství a nesměla 
za svojí matkou do Žiliny. Proto se scházely  
v Maďarsku. Její rodina věděla o svém ži-
dovství, ale nepraktikovali ho. Naopak můj 
otec je z tradičně zbožné, původně polské 
rodiny. A k úctě k tradicím jsme byli vedeni  
i já a můj bratr Jonathan. Do jedenácti let jsem 
chodila do státní školy, ale vždy ve středu  
a v neděli odpoledne jsme měli kurzy Tal-
mud Tora, kde nás vyučovali mladí studenti. 

Ve čtvrti, kde jsem bydlela, to organizovala 
sefardská synagoga. Právě proto znám jak 
aškenázské, tak také sefardské zvyky, me-
lodie k modlitbám a podobně. Tam jsem se 
také začala učit hebrejsky.

Nová pražská rebecin
interview s Elise Peter-Apelbaum
Elise Apelbaum se narodila roku 1983 v Paříži slovenské matce a francouzskému otci, 
vyrostla v prostředí dodržujícím židovské tradice. Vystudovala francouzskou židovskou 
střední školu a potom obchod a finančnictví na vysoké škole v Remeši (Reims). Do Prahy 
přijela pracovat v roce 2005 a znovu 2007. Zde se také poznala se svým budoucím manže-
lem Davidem Peterem, který tehdy studoval v Jeruzalémě. Tam se roku 2009 přestěhovala 
i ona. Od loňska žijí manželé Elise a David Peterovi v Praze. David zastává funkci rabína 
Židovské obce v Praze.

Chupu měli Elise a David Peterovi v pražské Staronové synagoze
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rozhovor

➤ druhořadém postavení. V Remeši jsem žila 
v malém společenství, kde jsme žili hodně 
pospolu, každý šábes jsem byla pozvána do 
jedné nebo druhé rodiny a tam jsem taky 
měla možnost vidět, jak je významná úloha 
ženy v židovství. A mnohému jsme se s man-
želem naučili v Izraeli. Právě tuto zkušenost 
se snažíme do Prahy přinést. Také každý šá-
bes zveme k sobě domů mnoho hostů a rádi 
bychom pozvali i lidi, kteří tak často na obec 
nechodí. Připravuji nevěsty do manželství, 
ráda přispěji radou v ženských otázkách, 
pomohu s výchovou dětí.  To je součástí mé 
úlohy rebecin.

Co si mám představit pod radami 
v ženských otázkách? A jak v Praze 
funguje mikve?
Právě na ženě spočívá starost o to, čemu ří-
káme rodinná čistota. Muž jí v tom důvěřu-
je. Žena vypočítává dny a chodí do mikve.  
V Praze mikve funguje naproti Pinkasově sy-
nagoze. Je potřeba si ji objednat den dopředu, 
aby se ohřála voda. Každé dva týdny v cyklu 

žijeme částečně odděleně, a protože fyzický 
kontakt je v té době zakázán, vzdálíme od 
sebe matrace. Náš vztah je pak jiný, mnoho 
spolu mluvíme a objevujeme jeden druhého 
jiným způsobem. Je to úžasné. Musíme být 
k sobě pozornější. A pak jsme šťastní jak  
v den svatby. Mnoho žen mne již kontakto-
valo kvůli otázkám ohledně rodinné čistoty 
a kvůli vztahům s dětmi. Jsem ráda, že jsem 
mohla přispět radou. Dodržování micvot 
(přikázání) náš život obohacuje. Například 
zákaz určitých činností o šábesu nám umož-
ňuje strávit pohodový a klidný den v syna-
goze a doma s přáteli. Judaismus je etické, 
morální náboženství. Máme dát peníze tomu, 
kdo je nemá, navštívit toho, kdo je nemoc-
ný, to všechno jsou hodnoty, které se dnes 
ztrácejí.

Vidíte rozdíl v životě židovské obce  
v Česku a ve Francii?
Francie je velmi bohatá, pokud jde o židov-
ské školy, synagogy, tisk, restaurace, odpo-
lední kurzy Talmud Tora. Po této stránce je 

jednoduché zde žít jako žid. Ale jsou zde také 
občasné projevy antisemitismu. V Čechách 
mne velmi mile překvapilo, jak naopak po-
četně malá komunita dokáže žít bohatý kul-
turní a náboženský život. Restaurace Šalom 
na obci funguje každý den, v obchodě na 
obci je košer maso. David tam maso pravi-
delně kupuje, i když to možná stojí více než 
v Tesku, ale tak je tomu i ve Francii. U košer 
masa víte, co jíte, a víte, že prošlo pečlivou 
kontrolou a jednoduše, je košer! Je fajn, že  
v Praze funguje také sportovní klub. Naopak 
mne překvapilo, že na Lauderových školách 
je jen málo vyučovacích hodin věnováno ži-
dovské výchově, tedy alespoň méně, než je 
zvykem na židovských školách ve Francii.

Součástí široké škály židovského 
života v Praze je i komunita Bejt 
Simcha. Jaký máte vztah k reform-
nímu (progresivnímu, liberálnímu)  
judaismu?
Není to cesta, kterou bych já osobně šla. Přes- 
to hodnotím kladně, že reformní judaismus 
udržuje Židy alespoň v nějakém kontaktu  
s židovskou tradicí a identitou. V Paříži exis-
tují také různé reformní komunity. Pařížská 
liberální komunita iniciovala ve Franci čte-
ní jmen na Jom ha-šoa. Této památeční akci 
francouzská židovská společnost věnuje vel-
kou pozornost a jako studentka jsem se také 
tohoto čtení zúčastnila. 
Velmi známá je rabínka Pauline Bebe a Libe-
rálni obec v Paříži má takový úspěch, že si na 
Vysoké svátky pronajímá Kongresový palác.

Elise, srdečně vás zveme do Bejt Sim-
cha. Přeji příjemné prožití Vysokých 
svátků a dobré zapsání do roku 5773!

ª Ptal se: Pavel Kuča
Foto: archív Elise Peter-Apelbaum

S manželem Davidem v Jeruzalémě

bEsAmim 

izraelské 
lidové tance 

v Praze
Pravidelná výuka izraelských 

lidových tanců bude i v letošním 
školním roce probíhat každý 

čtvrtek 
od 19 do 22 h 

v ZŠ Jiřího z Poděbrad. 
První hodina se uskuteční 

4. 10. 2012
Uvítáme i úplné začátečníky. Bližší 

informace na našich stránkách 
www.besamim.cz, 

emailu besamim@volny.cz 
nebo tel.: 603852917 (Ondřej).

BOHOSLUŽBY BEJT SIMCHA

NA JOM KIPUR:
Erev Jom Kipur – úterý 25. září:
18.30  Kol nidre v Pinkasově synagoze 
 (Široká 3, Praha 1)

Jom Kipur – středa 26. září: 
10.30  Šachrit a musaf v Pinkasově synagoze
18.30  Mincha, jizkor, neila a ukončení půstu; 
 přednáška rabína Stephena Fuchse –
  v Bejt Simcha (Maiselova 4, Praha 1);
   příspěvky ke společnému vegetariánsko-
 mléčnému občerstvení jsou vítány

Bohoslužby vedou Ivan Kohout a rabín Stephen Fuchs, 
prezident Světové unie progresivního judaismu – World 
Union for Progressive Judaism (v hebrejštině, angličtině  
a češtině, přednášky v angličtině s českým tlumočením).
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protipartyzánským komandem. Chaviva Rei-
ková zahynula ve věku pouhých třiceti let, 
20. listopadu 1944 byla spolu s ostatními 
zastřelena v Kremničce. Po válce byly její 
ostatky převezeny do Prahy a později v ro-
ce 1952 do Izraele, kde byla s vojenskými 
poctami pochována na hřbitově na Herzlově 
hoře v Jeruzalémě.
Také v Protektorátu změna podmínek v žád-
ném případě neznamenala konec činnosti, 
jakkoli tyto podmínky byly rozdílné od situ-
ace na Slovensku. Došlo pouze k přeskupení 
sil a hlavně priorit. Ruth Bondyová v knize 
o Jakobu Edelsteinovi (nakladatelství Sefer, 
2001) například píše o sněmu, který ještě 
v červenci 1940 uspořádal v Praze Necach 
(Noar Cofi Chaluci, skautské průkopnické 
hnutí). Sjezd se konal bez německého sou-
hlasu a dříve, než byl Gestapem rozehnán, 
vyslechli si účastníci zprávu o činnosti hnutí 
během prvního roku války, která konstatova-
la nárůst členské základny, vznik nových od-
dílů v různých částech Prahy a účast starších 
členů na přípravě alija do Palestiny.
Ideologické rozmíšky byly v této složité době 
zapomenuty a veškerá činnost všech hnutí 
bez rozdílu směřovala k záchraně co největ-
šího počtu životů mladých Židů. Podvědomě 
všichni tušili, že se schyluje ke katastrofě.
Dalším z těch, jejichž osobnost se nedala 
přehlédnout, byl Fredy Hirsch. Jeho jméno 
je známé nejen těm, kteří prošli Terezínem,  
a pokud člověk hovoří s pamětníky, pak 
vzpomínání se do dneška neobejde bez 
emocí. Od dětství byl členem německé-
ho skautského židovského hnutí Jüdischer 
Pfadfinderbund Deutschland; v Cáchách, od-
kud pocházel, a později v Düsseldorfu a ve 
Frankfurtu nad Mohanem vedl oddíl. Zatím-
co Fredyho rodina odjela do Bolívie, on v ro-
ce 1935 jako přesvědčený sionista emigroval 
do Československa, kde pracoval pro hnutí 
Makkabi Hacair a současně se živil jako tre-
nér Makkabi, tělocvičného spolku; členstvo 
obou těchto organizací se místy prolínalo. 
Působil střídavě v Ostravě, Brně a v Praze, 
do roku 1940 organizoval pro Makkabi Ha-

Chaviva, vlastním jménem Marta, před vál-
kou pracovala jako úřednice pro sionistické 
organizace v Bratislavě a do Palestiny, kde se 
podílela na založení kibucu Maanit, odešla 
v roce 1938. V knize Vojenské osobnosti čs. 
vojenského odboje 1939–1945 čteme, že se 
zde vedle jiných aktivit věnovala ve volném 
čase zejména dětem, pomáhala s výchovou 
mladých skautů (cofim). V roce 1941 vstou-
pila do polovojenských organizací Hagana  
a Palmach, prodělala speciální výcvik, v ro-
ce 1944 složila s řadou dalších přísahu an-
glickému králi Jiřímu VI. a stala se přísluš-
nicí RAF. Na povstaleckém území působila 
v rámci výsadku Amsterdam od září 1944  
a hned po příletu navázala spojení s býva-
lými kolegy z banskobystrické skupiny Ha-
šomer Hacair. Z jejich pověření předložila 
Slovenské národní radě (vedoucímu orgánu 
SNP), konkrétně Gustavu Husákovi, tzv. ma-
nifest Židů Slovenska, kde mj. žádala záruky 
pro slovenské Židy a ochranu SNR. Manifest 
zůstal nevyslyšen a bez odpovědi.
Po nezdaru povstání odešla s ostatními pa-
rašutisty a spolubojovníky do hor, kde byl 
posledního října 1944 jejich tábor přepaden ➤

V  českých zemích došlo na přelomu let 
1938–1939 na základě žádosti strany 

Národní jednoty (politického uskupení nově 
vzniklého po mnichovských událostech) ke 
sloučení některých skautských organizací do 
spolku nazvaného Junák. Vedení dosavadní-
ho Svazu skautů a skautek republiky Česko-
slovenské se tímto aktem podvolilo mocen-
skému tlaku, což v budoucnu skautské orga-
nizaci přineslo mnohé problémy. Židovské 
skautské organizace se kolektivními členy 
Junáka nestaly. K úřednímu zákazu Junáka 
pak došlo nedlouho poté: nacisté jeho činnost 
zakázali na státní svátek, 28. října 1940.
Na Slovensku došlo k podobnému kroku  
o něco málo dříve: na podzim roku 1938 roz-
hodla vláda Slovenského štátu o zrušení všech 
skautských organizací a povolena byla pouze 
Hlinkova mládež. S podzimem 1940 přišlo 
také rozpuštění všech mládežnických sionis-
tických organizací. Neznamenalo to ale jejich 
zánik; záštitu nad činností převzala bratislav-
ská Ústředna Židů, kde např. členové Hašomer 
Hacair působili pod názvem Hacofe (Skaut). 
Hodně členů Hašomer Hacair se dostalo do 
tzv. 6. robotného praporu (toto zvláštní zaříze-
ní představovalo tábor nucených prací a raso-
vé perzekuce dohromady), řada z nich později 
působila v odboji, pomáhali v podstatné míře 
při záchraně maďarských Židů a po vypuknutí 
Slovenského národního povstání přecházeli 
k partyzánům. Na povstaleckém území obno-
vili Hašomeři svoji činnost v Banské Bystrici, 
centrem hnutí se stal Pohronský Bukovec.
V době pro povstalce nejtěžší, tj. ve chvílích, 
kdy začalo být zřejmé, že povstání nemá na-
ději na úspěch, přiletěla z Anglie podpůrná 
židovská paraskupina Amsterdam, jejíž člen-
kou byla Chaviva Reiková, někdejší členka 
Hašomer Hacair v Banské Bystrici. Cílem 
výsadku bylo kromě zpravodajské činnosti 
mj. zorganizovat židovský oddíl, který by 
bojoval proti Němcům. Slovenští osadníci 
v Palestině chtěli tímto způsobem prokázat 
solidaritu s bojujícími; parašutisté však při-
letěli pozdě: Židé v té době již byli součástí 
slovenských bojových skupin.

„Židovská mládeži, 
představujeme se ti“
válka a osobNosTi židovského skauTiNgu (2. čásT)
Židovský skauting a mládežnické sionistické hnutí vůbec vygenerovalo řadu výrazných 
osobností. Příležitost osvědčit vynikající charakterové vlastnosti dostávali tito lidé neje-
nom v dobách míru, ale především v letech ohrožení republiky, v dobách bezprostředního 
ohrožení židovské komunity a ohrožení jich samotných.

Chaviva Reiková
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tože na rozdíl od předchozích kontingentů 
tento transport nebyl zlikvidován vzápětí po 
příjezdu. I zde probíhalo v rámci možností 
poloilegální vyučování, hrály se hry a sporto-
valo se. Fredy se zasloužil o vznik dětského 
bloku, jehož vnitřní vybavení kontrastovalo 
s okolním prostředím výrazným způsobem.
Za půl roku šel rodinný tábor do plynu a ve 
stejný den také zemřel Fredy Hirsch. O jeho 
smrti se neví nic určitého; když ho spoluvěz-
ni našli, byl už v bezvědomí. Spekuluje se 
o sebevraždě otravou, o předávkování léky. 
Jisté je pouze to, že Fredyho tělo bylo spá-
leno spolu s ostatky 3792 vězňů rodinného 
tábora, kteří zemřeli v noci z 8. na 9. března 
1944.
Citaci zasluhují slova Wernera Levano, 
člena Fredyho domovského skautského od-
dílu v Cáchách: „To, co jsem se dozvěděl 
a co se ještě stále dovídám o jeho činnosti 
během války, mě nepřekvapuje. Chápu to  
a rozumím tomu, protože jsem ho znal už 
jako chlapce a vím, z jakého prostředí vy-
šel. Tady v Cáchách, v Praze, v Terezíně, 
v Birkenau – pořád je to totéž, pořád ho po-
znávám. On byl prostě skaut, až do posled-
ní chvíle byl skaut. Nemohl jednat jinak.“ 
(Lucie Ondřichová: Příběh Fredyho Hirsche. 
Nakladatelství Sefer, 2001).
Jeden z mnoha mailů, který během mého 
pátrání po přeživších členech židovských 
skautských organizací připutoval z Izrae-
le, končil takto: „Zdravím Vás , 
v hebrejštině Buď připraven!“ Poslala ho 
Maud Michal Beerová, narozená v roce 
1929 jako Maud Stecklmacherová. Původně 
byla členkou prostějovského Tchelet Lavan, 
v Terezíně pak hnutí Hechaluc a po válce na 
Slovensku členkou Makkabi Hacair. Tři si-
onistická hnutí, která měla co do činění se 
skautingem.
Osud Maud je shodný s osudy mnoha židov-
ských dětí, kterým do života vstoupila válka. 
Žila s rodiči a sestrou v Prostějově, cvičila 
v Makkabi, od sedmi let chodila do sionistic-
kého hnutí mládeže Tchelet Lavan. Všechno 
skončilo 15. března 1939, kdy Němci obsa-
dili Československo. Pak už bylo všechno 
jenom horší. Do Terezína odjeli Stecklma-
cherovi začátkem července 1942.
S transporty přišla do Terezína mládež z růz-
ných českých sionistických hnutí, ale byli zde 
také mladí z Rakouska, Německa, Dánska 
atd. „V Terezíně bylo rozhodnuto, že všichni 
budeme členy jednoho spojeného hnutí mlá-
deže jménem Hechaluc, tj. Pionýr, ovšem ne 
komunistický Pionýr, nýbrž židovský cha-
luc, který míní jet do Erec Israel a budovat 
tam naši staronovou vlast.“ Rovněž Maud se 
stala členkou skupiny děvčat, která se pak 
spojila s jinou chlapeckou skupinou. Nově 
vzniklá kvuca se jmenovala Darki, tj. Moje 
cesta, a jejím vedoucím byl Egon Löbner 
z Plzně. „Vzpomněla jsem si, že byla organi-

zována nějaká skautská hra; jedním z úkolů 
skautů bylo dozvědět se všelicos o Radě star-
ších. Ti všichni byli naši lidé, nemuseli jsme 
se jich bát. Také jsme v hnutí platili měsíční 
„daně“: 1 či 2 dkg margarínu, trošku cukru. 
Tyto potraviny dostávali na přilepšenou naši 
členové, kteří onemocněli. Hechaluc také or-
ganizoval pomoc starým lidem pod názvem 
Jad Tomechet (Pomocná ruka). My tři holky 
z naší skupiny jsme měly na starost starou 
paní Böhmovou, vdovu po spisovateli. Měla 
své místečko v koutku na podlaze v pokoji 
plném starých lidí. Chodily jsme k ní, umyly 
jsme jí ten kousek podlahy, vypraly jsme jí 

prádlo, někdy jsme přinesly kousek zeleniny, 
kterou jsme ukradly na zahradě či na poli, 
kde jsme pracovaly.“
Shodou šťastných náhod Maud válku přežila. 
Jedna vteřina v říjnu roku 1944 změnila celý 
její život: z Hamburských kasáren odputoval 
pouze její kufr naložený ve vlaku do Osvěti-
mi, a Maud s maminkou a sestrou Karmelou 
jako zázrakem v Terezíně zůstaly. „My dvě 

jsme vlastně jediné židovské děti z prostě-
jovské náboženské obce a narozené v Pros-
tějově, odtransportované před čtrnáctým ro-
kem věku, které přežily,“ vzpomínala Maud 
po mnoha letech ve své nádherné knize „Co 
oheň nespálil“, vydané v roce 2005.
Po osvobození se ukázalo, že ze členů hnutí 
se vrátila z koncentráků jen hrstka a z těch 

cair skautské tábory ve vesničce Bezpráví 
v podhůří Orlických hor. V Praze vedl oddíl 
pojmenovaný Havlaga (Zdrženlivost); části 
této skupiny se podařilo v roce 1939 odjet do 
Dánska a posléze do Palestiny.
Program Fredy organizoval také na praž-
ském Hagiboru v době, kdy začala platit 
protižidovská omezení. Jak vzpomínal už 
zmíněný Mordechai Livni, tento program 
se v mezích možností podobal skautskému, 
hlavně však šlo o sportování, ale také o různé 
soutěže, divadelní hry a podobně. Po příjez-
du do Terezína v prosinci 1941 byl Fredy po-
věřen funkcí ve vedení péče o mládež spolu 
s Egonem Redlichem, Bedřichem Pagerem, 
Zeevem Scheckem a dalšími vychovateli. 
Měli na starosti stovky, ba tisíce dětí a jejich 
zodpovědnost byla obrovská. Snažili se vy-
lepšovat jejich situaci, snažili se o vytvoření 
pokud možno lidských podmínek, jakkoli šlo 
o protimluv v souvislosti s místy, ve kterých 
se spolu s nimi nacházeli.
Fredy sám měl atletickou postavu vzbuzu-
jící respekt a důsledně trval na udržování 
psychické i fyzické kondice svých svěřenců, 
protože věřil, že to je jeden ze způsobů, jak si 
uchovat život. Spousta dětí si z Terezína od-
nesla vzpomínky na tohoto vysokého, hezké-
ho kluka, který jim pomohl přežít.
Do transportu, který v září 1943 odvážel 
do Osvětimi-Birkenau vězně příštího tzv. 
rodinného tábora, se Fredy dostal za trest: 
pokusil se o nedovolený kontakt s vychova-
teli dětského transportu z Bialystoku, který 
byl v Terezíně izolován od ostatních. Také 
v Birkenau se snažil o zlepšení podmínek 
dětských vězňů. Byla k tomu příležitost, pro-

historie
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Fredy Hirsch v roce 1931 (fotografie převzata z knihy 
Lucie Oldřichové „Příběh Fredyho Hirsche“)

Z prostějovského období Maud Michal Beerové pochá-
zí fotografie družiny Atid (Budoucnost). Vzadu zleva: 
Lydie Bandová, Ruth Weiszová, Ruth Oppenheimerová 
(přežila); dole zleva: Eva Fuhrmannová, vedoucí Dita 
Heiligová (přežila), Maud Stecklmacherová. Její nej-
bližší přítelkyně Ruth Weiszová zahynula v transportu 
na východ. Nebylo jí ještě ani třináct let, když ji pravdě-
podobně zastřelili v Baranoviči.

Na této fotografii je Maud s dcerou Ednou (59), vnuč-
kou Inbal (34) a pravnučkou Liori. Fotografie je z konce  
roku 2011.

➤
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CSc., a práce na budoucím programu v an-
gličtině začala. První studenti z Izraele za-
hájili své studium na univerzitě v roce 2004. 
Dnes počet studentů z různých zemí stále 
stoupá. Dr. Elhalel stále dělá reklamu studiu 
v České republice a nabízí studium v Brně 
izraelským zájemcům o vysoké školy.
Po úspěšném ukončení studia v Brně se vět-
šina izraelských studentů se vrací do Izra-
ele. K tomu, aby byl jejich zahraniční titul 
v Izraeli uznán, musí mladí veterináři složit 
zkoušku ministerstva zemědělství. Zkouška 
zahrnuje znalost místní legislativy a infekč-
ních onemocnění z této oblasti. Patří do ní 
také otázky týkající se zvířat, která se obje-
vují v Izraeli častěji než v Evropě. Například 
prasata se v Izraeli téměř nechovají (v celé 
zemi existují pouze dvě farmy na chov pra-
sat). Naopak malí přežvýkavci a velbloudi se 
vyskytují ve větším množství než v Česku. 
Proto je pro izraelské veterináře nutné mít 
širší znalosti těchto dvou druhů.
Osobně, když se dívám na počty studentů  
a jejich úroveň po zdárném ukončení studia, 
považuji program Veterinární a farmaceu-
tické univerzity pro zahraniční studenty za 
úspěšný.

ªOlga Sapoznikov
Foto: archív autorky

i Česká republika. V těchto evropských ze-
mích se studium se nedělí na dvě části jako  
v Izraeli a existuje pouze magisterský studij-

ní program. V Itálii probíhá výuka v italštině. 
Ostatní země nabízí pro cizince zpoplatněný 
program s výukou v angličtině.
Nápad vytvořit v Brně studijní program v an-
gličtině pro zahraniční studenty patří Izraelci 
MVDr. Ariku Elhalelovi, který vystudoval 
veterinární medicínu v zahraničním progra-
mu v Košicích. Během svého studia navštívil 
i brněnskou fakultu veterinárního lékařství, 
která se mu líbila. Po ukončení svého studia 
se dr. Elhalel spojil s tehdejším děkanem fa-
kulty, prof. MVDr. Miroslavem Svobodou, 

Veterinární fakulta v Izraeli je součástí jeru-
zalemské Hebrejské univerzity. Samotná 

fakulta se nachází ve městě Rechovot v centru 
Izraele. Více informací o fakultě najdete na strán-
kách http://ksvm.agri.huji.ac.il/en/index.php.
Struktura veterinárních studií v Izraeli se liší 
od studia v České republice. Než student zna-
čne studovat na veterinární fakultě, musí již 
mít bakalářský titul v oblasti vědy zaměřené 
na medicínu. To může být například biologie, 
zoologie či přírodověda. Délka vzdělávání  
v těchto předmětech většinou trvá 3–4 roky. 
Teprve poté se zájemci mohou hlásit na ve-
terinární fakultu. Každý rok je přijato pouze 
40 studentů s nejlepšími studijními výsledky. 
Ti, kteří jsou přijati, studují na veterinární fa-
kultě další čtyři roky. Tím pádem dosahuje 
celková délka studia 7 až 8 let.
Vzdělání v Izraeli není zdarma. Rok studia 
na univerzitě stojí v přepočtu na české ko-
runy několik desítek tisíc. Ubytování v Re-
hovot a v centru Izraele také není levné. Jak 
sami vidíte, je celkem složité a drahé se na 
izraelskou „veterinu“ dostat. Proto mnoho 
studentů, kteří se chtějí stát veterinárními lé-
kaři, odjíždí studovat do zahraničí.
Oblíbenými destinacemi budoucích izra-
elských veterinářů jsou například Itálie, 
Maďarsko, Slovensko a v posledních letech 

Studenti prvního ročníku anglického programu brněn-
ské VFU

 studENti z izrAElE na VFu brno
Vzdělávací program pro anglicky mluvící studenty funguje na Veterinární a farmaceutic-
ké univerzitě v Brně již osm let. Tohoto programu se účastní mnoho studentů z Izraele.  
V současné době jich je víc než dvacet. Proč si studenti z Izraele vybírají zrovna Brno?

jen jednotlivci zůstali hnutí „věrni“. Jelikož 
na Slovensku z různých důvodů přežilo da-
leko více mladých Židů než v Čechách, pře-
sunulo se těžiště (všech) hnutí mládeže tam. 
Také Maud po rekonvalescenčním pobytu na 
štiřínském zámku a zahájení studia na pros-
tějovském dívčím reálném gymnáziu odjela 
na přelomu let 1945–1946 na zimní tábor  
v Kežmarských Žlebech a na Slovensko se 
posléze vrátila. Byla na hachšara (tj. pří-
pravce na odjezd do Palestiny) v Bratislavě  
a v Žilině. Pak pracovala se židovskou mlá-
deží v Praze a v Brně a pokoušela se přesvěd-
čit děti o správnosti sionistických myšlenek 
a o tom, že místo Židů je v Erec Israel. Sou-
časně působila na letních i zimních táborech 
pořádaných Makkabi Hacair jako madricha 
(vedoucí, vychovatelka).
V únoru 1949 odjela s maminkou a sestrou 
do Izraele, kde žila a pracovala v kibucu Gi-
negar. Vdala se v roce 1950, dnes bydlí v Tel 
Avivu. V její fenomenální paměti žijí ti, které 
„oheň spálil“, a tak se na ni obracejí jak zá-
jemci o historii holocaustu, tak prostějovští 
rodáci, kterým vypráví o dnes již neexistují-
cí židovské náboženské obci. I mně poskytla 

informace o lidech a událostech, které bych 
jinak získávala s velkými obtížemi. Jsem jí 
za to velmi vděčná a určitě nejsem sama, 
pro koho tato žena malá postavou, ale velká 
osobností, je vzorem.
Mnohé by se dalo napsat o dalších osobách 
a osobnostech židovských mládežnických 
hnutí. Ze známějších jmen je možné připo-
menout například Rudolfa Vrbu (původně 
Waltera Rosenberga), šomera z Topolčan, 
který spolu s Alfrédem Wetzlerem utekl 
v dubnu 1944 z Osvětimi a zpráva, kterou 
oba uprchlíci sepsali, pomohla k odhalení 
nacistických zvěrstev páchaných v koncen-
tračních táborech.
K dalším osobám, z dnešního pohledu pro-
blematickým, patřili ti, kteří v dospělém 
věku spojili svůj život s komunistickou 
stranou: členy Tchelet Lavan byli Bedřich 
Reicin nebo Rudolf Slánský, ke hnutí Blau-
Weiss se hlásil Bedřich Geminder.
Poválečná situace jednotlivých hnutí byla 
tristní. Údaje získané v publikaci Zwi 
Batschi (Ve stopách naděje, Votobia 2002) 
hovoří jasně: například Makkabi Hacair 
měl v době před válkou jen na Moravě mi-

nimálně pětadvacet oddílů. A po válce jen 
na pouhých dvou místech a v obou přípa-
dech šlo o počet dvanácti až patnácti dětí. 
Výraz „genocida“ je namístě. Nešlo už také 
o skauting v pravém slova smyslu, i když 
některé skautské atributy zůstaly zachová-
ny. Jediným cílem, ke kterému směřovaly 
veškeré činnosti, se stala alija, odjezd do 
Izraele.
Ve zmíněné knize Zwi Batscha píše: „Moh-
li jsme mít v tomto historickém okamžiku 
pocit splnění historického poslání, proto-
že jsme jako mládežnické hnutí stáli v čele 
nutného historického procesu a s ostatními 
hnutími podpořili (v době před válkou, pozn. 
aut.) přestěhování 20 000 Židů z Českoslo-
venska do Palestiny. Byli jsme hnací silou 
hnutí, které správně a v pravý čas poznalo 
dějinnou situaci.“
Na sklonku čtyřicátých a začátku padesátých 
let 20. století všechna československá sionis-
tická hnutí mládeže postupně ukončila svou 
činnost. Ze stejných důvodů: odchodem vět-
šiny členů do Izraele.

ª Text: Jitka Radkovičová
Foto: archív autorky
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slova od pana Speváka, tak 
unikátní být na hřbitově  
s Achabem. Speciální po-
děkování patří Katce za 
celkovou a jistě náročnou 
přípravu a zajištění pří-
jemné restaurace pro oba 
večery (noci). Moc jsme si 
to užili.“ (Jakub a Daniela)
 
„Z pohledu zájemkyně  
o konverzi mne oslovila 
tato jedna věta od Steva 
Becka: Židy jsme tím, co 

děláme, a nemáme se tedy definovat tím, čím 
nejsme, ale čím bychom chtěli být.“  (Veronika)

„Letos to bylo, krátce řečeno, skutečné ‚hine 
ma tov‘. Pobyl jsem díky tzv. objektivním dů-
vodům jen krátce, ale ta pohoda byla cítit. Ma-
ličko se mi ale stýská po vícehodinovém studiu 
tóry a talmudu. Po takovém tom chederu, který 
jsme si prožívali minulé ročníky... Ale třeba je 
to jen tím, že jsem na to bezmála ‚ulítlý‘. Tak 
zase za rok a furt vejš.“  (Achab)

„Už si přepadám jako kolovrátek, protože opa-
kuju každý rok to stejné: Šabaton byl povedený. 
Program, ubytování, jídlo, všechno bylo 
skvělé. Rok od roku je nás víc, potkává-
me se starými známými a poznáváme 
nové. Díky za Stevena se Sari, díky nimž 
jsme si mohli udělat obrázek, jak vedou 
obřady jinde. S kytarou a krásným zpě-
vem Sari se mi moc líbily. Nejvíce na mě 
zapůsobilo ukládání Tóry při Šachritu, 
které dojemně připomínalo ukolébavku. 
Výlet do Boskovic s prohlídkami židov-
ské části a hřbitova už byly jen třešničky 
na dortu. Díky za krásný víkend.“ (Ivana)

„Vše bylo opět na jedničku. Jsem  
v tomto společenství štastná.“  (Eva)

„Moc děkujeme všem ‚účastníkům zájezdu‘ za 
báječné tři dny. Bylo tak krásné slyšet všechny 
zpívat pod vedením skvělého Ivana a kouzelné 
Sari, tak osobně a vnitřně obohacující vyslech-
nout autorské čtení paní Ireny, bylo tak velmi 
motivující poslouchat, s jakou lehkostí, hrdostí  
i nadhledem prezentuje Steven progresivní směr, 
tak optimistické slyšet inteligentní a moudrá 

šabaton

Poděkování opět patří Světové unii pro-
gresivního judaismu (WUPJ), bez jejíž 

podpory by nebylo možné šabaton uskutečnit. 
A rovněž Židovské obci Brno, která byla skvě-
lou hostitelkou. -red-

Z DOJMů úČASTNÍKů:
„Zase víc a blíž ke kořenům, výživa pro duši. 
Taky v Brně dobře vaří. Myšlenky o progre-
sivním judaismu vstřícné pro Židy v současné 
době.“  (Míša)

Vi. rEFormNÍ šAbAtoN 
 v datech, dojmech a obrazech

Steve Beck a Sari Ganulin

Sobotní ranní bohoslužba v synagoze na Skořepce

Slavnostní šabatová večeře na brněnské obci (foto: Michal Spevák)

Při nedělní prohlídce překrásné boskovické Synagogy maior  
(foto: Miloš Kašpar)

O víkendu 17. – 19. srpna se uskutečnil již šestý ročník reformního šabatonu pořádaného 
progresivní komunitou Bejt Simcha. V mnohém byl ten letošní ročník nový, odlišný od před-
chozích pěti ročníků. Poprvé nám letos chyběl rabín Tomáš Kučera. Poprvé jsme se vypravili 
na Moravu. Výrazně se změnil i termín, všechny předchozí šabatony se konaly v červenci. 
A tak se nad účastí a průběhem vznášel zpočátku trochu otazník. Naštěstí se ukázalo, že to 
hlavní se nezměnilo – přátelská a pohodová atmosféra, pocit sounáležitosti. A pokud jde 
o účast, tak ta byla nakonec rekordní, přes sedmdesát účastníků ze všech koutů republiky 
i odjinud (z Polska, Slovenska či Rakouska), od teenagerů po seniory. Vedení šabatonu se 
úspěšně zhostil student jeruzalémského rabínského semináře Hebrew Union College Steve 
Beck, bohoslužby vedla jeho snoubenka Sari Ganulin, která pro změnu studuje na kantorku. 
Steve se s účastníky mimo jiné podělil o své zkušenosti z humanitárních misí v Africe, Sari 
vedla workshop zaměřený na vedení bohoslužeb a výuku izraelských písní. Program dále 
obohatilo autorské čtení spisovatelky Ireny Douskové a přednáška Ivana Kohouta o knize 
Zohar. V neděli jsme se pak společně vypravili do Boskovic, kde nás po městě provedla paní 
Janíková z místního muzea a po hřbitově potom Achab Haidler.
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rod fíkovník (Ficus), který je blízce pří-
buzný morušovníkům (Morus), je velmi 

obsáhlý, zahrnuje okolo tisíce druhů rostoucích 
převážně v tropických lesích. Najdeme mezi 
nimi mnoho životních forem – stromy, keře, 
liány, epifyty (rostliny rostoucí neparazitickým 
způsobem na jiných rostlinách, zejména v ko-
runách stromů) a také dost specifi ckou formu, 
kterou fíkovníky významně reprezentují, liány 
škrtiče, jejichž vývoj probíhá tak, že rostlina vy-
klíčí na větvi nějakého stromu a odtud spustí po 
jeho kmeni k zemi kořeny, které postupně obros-
tou celý strom a tím, jak mohutní a přitom sají 
z půdy tytéž živiny co onen strom, nezřídka 
způsobí jeho uhynutí. Mezi takové liány 
škrtiče patří např. fíkovník bengálský 
(Ficus benghalensis) zvaný banyán, kte-
rý roste na Indickém subkontinentu. Poté, 
co zahubí původní strom, sám se stá-

vá stromem, jehož větve vysílají k zemi vzduš-
né kořeny, jimiž se ukotvuje, díky čemuž se 
jeho koruna může rozrůstat do neobyčejné šířky 
a posléze tak spíše připomíná celý les. Nejroz-
ložitější banyán zabírá plochu 2 ha. U Indů bývá 
oblíben pro stín, jenž poskytuje při cestách, 
a těší se mezi nimi posvátné úctě. Ještě větší 
úctu chovají lidé v této oblasti, Hinduové, Džin-
nisté a Buddhisté, k fíkovníku posvátnému 
(Ficus religiosa), což je poloopadavý strom se 
srdčitými listy majícími velmi protáhlou špič-
ku, která usnadňuje stékání přebytečné dešťo-
vé vody. Pod jedním z těchto fíkovníků dosáhl 

Fíkovník smokvoň je vůbec prvním rostlinným druhem, který je zmíněn v Tanachu. První 
lidé schovali pod jeho listy svá přirození poté, co pojedli plod stromu poznání dobrého 
a zlého. Je vůbec poslední ze všech sedmi plodin, která je schopná růst a plodit i na našem 
území, vyžaduje však velmi teplá místa a ochranu před zimními mrazy silnějšími než –15 °C. 
V 16. až 19. století se fíky pěstovaly na některých zámeckých zahradách v tzv. fíkovnách.

osvícení Buddha Gautama. Některé fíkovníky 
se pěstují jako pokojové rostliny. Nejznámější 
z nich je fíkovník pryžodárný (Ficus elastica), 
což je ten druh dřeviny se silnými kožovitými 
oválnými listy, který jsme zvyklí nazývat slo-
vem „fíkus“.
Všem druhům fíkovníků jsou společné dva 
znaky. Prvním je přítomnost mléčných kanálků 
v celém těle rostliny, a tedy schopnost produko-
vat latex. Druhým znakem je jedinečné uspořá-
dání květů vytvářejících tzv. sykonium a s tím 
spojený specifi cký způsob opylování. Sykonium 
je dutý baňkovitý útvar, uvnitř něhož se nachází 

spousta drobných květů, které 
se v případě samičích a obou-
pohlavných mění po opylení 
v peckovičky. Vnitřek syko-
nia spojuje s vnějším světem 
velmi úzký otvor. Květy jsou 

opylovány drobným blanokří-
dlým hmyzem, který se v některých 

z nich rodí 
a vyvíjí, při-

čemž valná vět-
šina druhů fíkovníku má i svůj 

vlastní druh opylovače, který nemůže 
sdílet s žádným jiným rostlinným dru-
hem. Z toho vyplývá jistá křehkost je-

jich existence.
Fíkovník smokvoň (Ficus carica, ) 
je opadavý dvoudomý strom dorůstající 15 až 
20 m, původně rostoucí v nižších polohách ce-
lého Středomoří jako součást křovinných po-
rostů ve skalních rozsedlinách, roklích, podél 
toků a na podobných stanovištích. Jeho opylo-
vačem je vosička Blastophaga psenes. Larvy 
Blastophagy se vyvíjejí na samčích stromech, 
u šlechtěných fíkovníků zvaných kaprifíky, v je-
jichž sykoniích jsou jednak funkční samčí květy 
a jednak přeměněné samičí květy uzpůsobené 
k tomu, aby do nich Blastophaga nakladla va-
jíčka a pak se změnily v hálky sloužící k výživě 

larev. Když se z larev stanou dospělci, spáří se 
a bezkřídlí samci poté uvnitř sykonia uhynou. 
Samice vyletují ven a zalétají nejen do sykonií 
dalších kaprifíků, ale také do sykonií pravých 
fíků, kam vnesou pyl ze samčích květů a po 
nezdařené snaze naklást v nich vajíčka zde po-
sléze uhynou. K tomu, aby usnadnili a maxima-
lizovali proces opylení, pěstitelé zavěšují větve 
se zralými kaprifíky na samičí stromy, čemuž se 
říká kaprifi kace. K tomuto opatření není nutné 
sahat u smokvoní adriatické skupiny, kde jsou 
samičí sykonia schopna dozrát v poživatelné 
fíky bez nutnosti opylení. Odrůdy této skupiny 
se pěstují především v oblastech s mrazivými 
zimami, které není Blastophaga schopna pře-
čkat. Naopak u odrůd smyrenské skupiny je 
kaprifi kace naprosto nezbytná. Ty jsou sice 
celkově náročnější na pěstování, avšak plodí 
chutnější a cukernatější fíky, které jsou zvláště 
vhodné k sušení. Oba dva typy poskytují úrodu 
dvakrát až třikrát ročně. Pak existuje ještě sku-
pina San Pedro, jež přináší dvě úrody ročně –
první je možná bez kaprifi kace, druhá, která je 
bohatší, nikoliv.
Je dosti obtížné zjistit, kdy člověk tento druh 
fíkovníku začal záměrně pěstovat, protože ar-

cheologické pozůstatky planých a šlech-
těných fíků se od sebe stěží dají rozlišit. 

Jisté je, že první četnější nálezy fíkových 
pozůstatků pocházejí ze 7. tisíciletí př. o. l. 
a nejstarší písemné zmínky o jejich pěstování 
na území Egypta a Mezopotámie jsou z 2. po-
loviny 3. tisíciletí př. o. l.
V Tanachu je zmíněn ještě jeden druh fíkovní-
ku, a to fíkovník sykomora (Ficus sycomorus). 
Jde o statný strom, který dodnes roste v sava-
nách jižní, východní a jihovýchodní Afriky 
a také v Jemenu. Na přelomu 5. a 4. tisíciletí 
př. o. l. bylo zavedeno jeho pěstování v Dolním 
Egyptě, odkud se později rozšířilo na sever až 
do Libanonu a na Kypr, na východ až do Tunis-
ka. Nikde jinde nebyl a není pěstován. Ceněn 
byl nejen pro své výživné plody, které nejsou 
tak sladké jako fíky, ale také pro kvalitní dře-
vo, z něhož se vyráběly mj. rakve. V současné 
době není tak vyhledávaný, navíc v celém Stře-
domoří už není přítomen jeho opylovač, tak-
že se množí výhradně vegetativně za pomoci 
člověka.

ª Jan David Reitschläger

Kvetoucí fíkovník smokvoň (foto: H. Zell)

sedmero plodin země izraelské

FÍKoVNÍK smoKVoŇ

z půdy tytéž živiny co onen strom, nezřídka 
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z nich rodí 
a vyvíjí, při-

čemž valná vět-
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se pěstují především v oblastech s mrazivými 
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vhodné k sušení. Oba dva typy poskytují úrodu 
dvakrát až třikrát ročně. Pak existuje ještě sku-
pina San Pedro, jež přináší dvě úrody ročně –
první je možná bez kaprifi kace, druhá, která je 
bohatší, nikoliv.
Je dosti obtížné zjistit, kdy člověk tento druh 
fíkovníku začal záměrně pěstovat, protože ar-
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pozůstatků pocházejí ze 7. tisíciletí př. o. l. 
a nejstarší písemné zmínky o jejich pěstování 
na území Egypta a Mezopotámie jsou z 2. po-
loviny 3. tisíciletí př. o. l.
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vzdělávání

mišne tóra:
 Avoda zara

na pokračování

Kapitola druhá
1. Jádrem nařízení o modloslužbě je, že ne-
máme sloužit ničemu stvořenému – ani andě-
lovi, ani planetě, ani hvězdě, ani jednomu ze 
čtyř živlů a ničemu z toho, co z nich pochází. 
Služebník falešných bohů je i ten, kdo ví, že 
Hospodin je Bůh, a přece slouží stvořenému po 
způsobu Enoše a lidí z jeho pokolení.
2. Na takový případ upozorňuje Tóra, když pra-
ví: Nebudeš obracet oči k nebi, abys hleděl na 
slunce, měsíc a hvězdy, které vyčlenil Hospo-
din, tvůj Bůh, pro všechny národy (Dt 4, 19). 
Pokud se za nimi bude otáčet oko tvého srdce, 
uzří, že ony jsou ty, které řídí svět, a že je Hos-
podin určil pro všechny národy, aby byly živy, 
přítomny a nepřestaly existovat – tak to je ve 
světě zařízeno. Řekneš si proto, že je na mís-
tě se jim klanět a sloužit jim. V této věci kázal 
Hospodin: Střezte se, ať není vaše srdce lehko-
věrné (Dt 11, 16). Tím se míní, abyste se nene-
chali svést srdcem a nesloužili modlám, aby se 
staly prostředníky mezi vámi a Stvořitelem.
3. Mnohé knihy sepsali služebníci model při 
své službě o tom, jaká je podstata jejich služby, 
jaké jsou její zákony a skutky. Svatý, budiž po-
žehnán, nám přikázal, abychom vůbec nečetli 
v těchto knihách, abychom neuvažovali o pří-
klonu k modlám, ani žádným z jejích předmětů. 
Ba je i zakázáno se dívat na podobu jejích ob-
razů, neboť je řečeno: Nebuďte lehkověrní vůči 
falešným bohům (Lv 19, 4). K tomu je psáno: 
Nevyptávej se po jejich bozích, řka: Jak se jim 
slouží? (Dt 12, 30). Nebudeš se tázat na způ-
soby modloslužby a jak ji vykonávat. Přestože 
nejsi služebníkem falešných bohů, takové věci 
mohou zapříčinit, že se k nim obrátíš a začneš 
dělat, co jejich služebníci dělají, neboť je řeče-
no: I učiním tak i já (ibid.). Všechny tyto záka-
zy mají jedno společné, a to, že se nepřikloníš 
k modlám. A ten, kdo se k nim obrátí a bude se 
řídit jejími pravidly, bude zbičován.
4. Není zakázáno se pouze obrátit myšlenkami 
k modlám, nýbrž jsme varováni před každou 
myšlenkou, která vede člověka, aby vykořenil 
podstatu podstat Tóry. Nemáme jim věnovat 
pozornost a nemáme se jimi zabývat, nemáme 
směřovat za svody srdce. Vždyť lidské vědění 
je omezené a ne každé poznání dovede člověka 
k pravdě o stvoření. Pokud bude každý následo-
vat myšlenky svého srdce, stane se pro nedosta-
tečnost svého vědění strůjcem zkázy světa.
5. Zde je příklad: Několikrát půjde za falešnými 
a několikrát bude v soukromí přemýšlet o Stvo-
řiteli – možná je a možná není. Také se zamyslí, 
co je nahoře a co dole, co je před a co za, ně-
kolikrát nad proroctvím, co je pravda a co ne,  

a několikrát nad Tórou, zda je z nebes, či zda ne. 
Neuvědomí si, jaká je v jeho myšlenkách míra 
démoničnosti, že nemůže poznat pravdu v její 
úplnosti, a tak se stane, že podlehne herezi.
6. Na tuto věc upozorňuje Tóra, když říká: 
Abyste nenásledovali svá srdce a své oči, za 
nimiž nevěrně směřujete (Nu 15, 39). To zna-
mená: Ani jeden z vás nebude následovat své 
omezené vědění – zdá se, že vaše myšlenky 
chybují v hledání pravdy. Tak pravili moudří: 
Svá srdce – to znamená herezi, své oči – to zna-
mená nevěrnost. Přestože takové jednání brání 
člověku k tomu, aby byl vpuštěn do olam ha-ba 
(světa budoucího), nebude za to zbičován.
7. Micva týkající se modloslužby je rovna všem 
ostatním micvám, neboť je řečeno: Pokud se-
lžete a nevykonáte žádnou z micvot… (Nu 15, 
22). Z ústní tradice víme, že tento text hovoří 
o modloslužbě. To nás učí, že každý, kdo uzná 
modloslužbu, jako by popřel veškerou Tóru, 
veškeré Proroky a všechna jejich nařízení, od 
prvního člověka až po konec světa, neboť je 
řečeno: …ode dne, kdy vám a dalším vašim 
pokolením dal Hospodin přikázání (Nu 15, 23). 
Ten, kdo odmítá modloslužbu, uznává veškerou 
Tóru, která je jádrem veškerých micvot.
8. Izraelita, který se dopustil modloslužby, je 
jako gój ve všech ohledech. Nikdo není jako 
Izraelita, který spáchal přestoupení, za něž 
se ukládá ukamenování. Ten, kdo se obrátil 
k modloslužbě, odpadl od veškeré Tóry.
9. A tak izraelitští heretici nejsou v žádném 
směru považováni za izraelity, a žádná tešuva 
(návrat, pokání) jim nebude stačit, aby byli při-
jati zpět. Nikdo, kdo k ní vchází, se nenavrátí 
a nedojde na stezku života (Př 2, 19). Heretici 
jsou ti, kdo pošetile následují myšlenky svého 
srdce, zaměstnáni věcmi, které jsme zmínili, až 
dojde na to, že přestoupí sám základ Tóry, aby 
plni záměrného odporu vyvolávali hněv a aby 
říkali, že v tomto nespočívá zločin. Je zakázáno 
s nimi rozprávět a odpovídat jim na jakoukoli 
otázku, neboť je řečeno: Nepřibližuj se, neotví-
rej její dům (Př 5, 8). Myšlení heretika je upře-
no k modloslužbě.
10. Každý, kdo uznává, že falešný bůh je pravý, 
i v případě, že mu neslouží, rouhá se a hanobí 
ctěné a úctyhodné jméno. Jeden je služebník 
model a druhý hanobitel jména, neboť je psáno: 
Ten, kdo učiní něco úmyslně, ať někdo z do-
mácích, či někdo z hostí, Hospodinu se rouhá 
(Nu 15, 30). Z toho důvodu má jít na šibenici 
jak služebník model, tak i rouhač a oba budou 
ukamenováni.
11. Proto jsem zahrnul nařízení týkající se rou-
hače mezi halachu týkající se modloslužby– 

obojí totiž zavrhuje podstatu učení Tóry. Zde 
následují příslušná nařízení:
12. Rouhač si nezasluhuje ukamenování, dokud 
nevysloví výjimečné čtyřpísmenné jméno alef-
dalet-nun-jod a nepožehná je jedním ze jmen, 
která je zakázáno vymazat, neboť je řečeno: 
Kdo pošpiní jméno Hospodinovo, musí zemřít 
(Lv 24, 16). Za výjimečné jméno zaslouží uka-
menování. Ve věci dalších zástupných jmen 
platí výslovný zákaz. Jsou tací, kteří míní, že 
smrt zasluhuje jen ten, kdo vysloví čtyřpísmen-
né jméno jod-ke-vav-ke. Já tvrdím, že za obě 
čtyřpísmenná jména musí být ukamenován.
13. Výslovný zákaz se vztahuje na případy rou-
hání v přítomnosti minjanu, neboť je řečeno: 
Boha nebudeš proklínat (Ex 22, 27). Pokaždé, 
když se koná soud v této věci, svědci používají 
zástupné jméno Nechť Josi udeří Josiho. Když 
je soud u konce, vyvedou všechny ven a vzne-
sou dotaz na nejváženějšího mezi svědky: „Co 
jste přesně slyšel?“ On odpoví a soudci poslou-
chající vestoje přitom trhají svůj oděv, aniž jej 
později dají sešít. Druhý svědek odpoví: „Já 
jsem slyšel totéž.“ Pokud je hodně svědků, kaž-
dý z nich musí říci, že to tak slyšel.
14. Ten kdo opakoval své rouhání uprostřed 
minjanu, nezaslouží nic jiného, než být ihned 
po rouhání před svědky ukamenován. Pokud se 
někdo rouhal Hospodinu jménem modly, bude 
uchopen horlivými a zabit. Když jej nezabijí 
horlivci a přijde před bejt din (rabínský soud), 
nebude ukamenován, pokud nepožehná jedním 
z jedinečných jmen.
15. Každý, kdo slyší takové požehnání a je z li-
du Izraele, je povinen roztrhnout svůj oděv, a to  
i v případě, že je proneseno některé ze zástupných 
jmen. Povinnost roztržení oděvu neplatí, pokud 
se rouhání dopustil gój. Eljakim a Šebna neroz-
trhli svůj oděv proto, že Ravšeka byl odpadlík.
16. Všichni svědci a soudci vloží jeden po dru-
hém své ruce na hlavu rouhačovu a řeknou mu: 
„Tvá krev, kterou jsi na sebe vylil, nechť padne 
na tvoji hlavu.“ Na nikoho jiného z těch, kdo pro-
padnou před soudem smrti, se nevkládají ruce,  
s výjimkou rouhače, neboť je řečeno: A vloží 
(své ruce) všichni, kdo slyšeli (Lv 24, 14).
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Na letošní Prague Pri-
de byl Izrael výraz-

ně zastoupen: v průvodu 
hrdosti z Václavského ná-
městí na Střelecký ostrov 
nechyběla skupina s izra-
elskými vlajkami. Tvořila 
ji směs Izraelců žijících  
v Čechách, lidí z místní 
židovské komunity a také 
delegace přímo z Izraele  
v čele s Shaiem Doitshem, 
aktivistou a předsedou 
sdružení „AGUDA“ a ma-
nažera kampaně Tel Aviv 
Gay Vibe, která se podílí 
i na organizaci protějšku 
pražské akce v Tel Avi-
vu – Tel Aviv Pride, která 
se příští rok bude konat  
6. – 9. června. Na „izrael-
ské“ příchuti české Pride 
se nemalou měrou pode-
psalo i přímo Izraelské velvyslanectví v Pra-
ze, které finančně zaštítilo účast hned několi-
ka izraelských umělců včetně hlavních hvězd 
hudebního programu na Střeleckém ostrově, 
izraelského dua Yonatan Goldstein a Ivri Lider 
alias The Young Professionals, jejichž sláva 
už dávno překročila mezinárodní hudební hra-
nice. Kromě TYPu, který vystoupil společně  
s populárním tanečníkem Urielem Yekutielem, 
zazpívala 16. srpna na afterparty k výstavě  
„Transgender Me“ v klubu ON izraelská zpě-
vačka Nikka a v rámci Freedom Night vystou-
pila 17. srpna izraelská DJka Tami.
Přímo na Střeleckém ostrově mohli účastníci 
navštívit izraelský infostánek s informacemi, 
jak se žije gayům a lesbičkám v Izraeli, získat 
tipy, kam vyrazit za zábavou v Tel Avivu, a kdo 
měl zájem, mohl si odnést propagační materiály 
týkající se nejen problematiky LGBT. Reakce 
byly vesměs pozitivní, zdá se, že Izrael je pro 
Čechy stále oblíbenou turistickou destinací, 
kam se rádi i opakovaně vrací. Rozdal se ob-
rovský počet izraelských vlajek, map Izraele  
a informačních brožur.
Řadu lidí, se kterými jsem později u stánku 
mluvila, udivilo, jak liberální postoj Židé (sa-
mozřejmě ne všichni) a židovský stát vůči této 
problematice zaujímají. Ne snad, že by mezi 
nimi bylo nějak méně heterosexuálů než mezi 
jinými národy. Prostě jen sami dobře poznali, 
co to jsou předsudky a diskriminace.
Kdo se zajímá o moderní Izrael, jistě ví, že je  
v otázkách sexuálních menšin nejpokroko-

izrael na Prague Pride
Zajímavým a bezesporu významným střípkem v mozaice česko-izraelských vztahů byla le-
tošní Prague Pride, která proběhla 13. – 19. srpna pod heslem „Dáme barvy dohromady“.

vějším státem na Předním východě. Izrael je  
v mnoha ohledech napřed dokonce i v porovná-
ní s mnoha vyspělými demokraciemi a s Čes-
kou republikou. Má antidiskriminační zákony, 
uznává sňatky gayů a lesbiček (s více než 60% 
podporou veřejnosti) a jejich dědické nároky,  
i když zatím, podobně jako v případě smíše-
ných párů, kde jeden z partnerů není halachic-
ký Žid, nepovoluje rabínský obřad. Před šesti 
lety nejvyšší soud povolil ženě oficiálně adop-
tovat dítě, které její partnerka počala umělým 
oplodněním, v roce 1998 Izrael reprezentovala 
na soutěži Eurovision transsexuální zpěvač-
ka Dana International (opět s podporou drtivé 
většiny Izraelců) a její píseň „Diva“ soutěž 
nakonec vyhrála… To vše v regionu, kde je 
homosexualita trestaná vězením (Libanon) 
nebo dokonce mučením a smrtí (Írán, Saúdská 
Arábie). Izraelští aktivisté se také zapojují do 
snahy liberalizovat prostředí na palestinských 
územích, což je vzhledem ke kontextu činnost 
s významným přesahem. Mimo jiné pořádají 
(především pro muže, jelikož k homosexualitě 
žen je muslimská společnost poněkud tolerant-
nější) večírky, kde si mohou palestinští gayové 
užít svobodného ovzduší a třeba se i seznámit.
Ačkoliv gay kluby najdete v Izraeli snad v kaž-
dém větším městě včetně Jeruzaléma, který má 
také (stejně jako jihoizraelské město Ejlat) svůj 
pochod hrdosti, nejvýznamnějším centrem je 
jednoznačně Tel Aviv. Ne nadarmo se mu pře-
zdívá „hlavní město gayů Blízkého východu“ 
a dokonce „nejteplejší město na světě“. Tam-

ní noční život nabízí bezpočet „gay friendly“ 
atrakcí, konají se zde nejrůznější festivaly  
a akce s LGBT tématikou a každoroční „pocho-
dy hrdosti“ se odehrávají v měřítku, o kterém 
se nám ani nesní. Loňské Tel Aviv Pride Parade 
se zúčastnilo na sto tisíc lidí (asi pět tisíc z nich 
byli turisté!), tedy desetkrát více než letošní 
Prague Pride, která se i tak stala bezesporu nej-
výraznější pražskou událostí léta 2012.
Pořadatelé pražského duhového pochodu mo-
hou být právem pyšní. Jak pochod, tak dopro-
vodný program v podobě výstav, přednášek  
a besed, promítání a nejrůznějších happeningů, 
se skvěle vydařily. Celková atmosféra byla ve-
lice příjemná, ve znamení pohody, letní nálady 
a solidarity. Na Pride přijeli lidé z celého světa 
a to znamená pro hostitelské město přínos neje-
nom ekonomický, ale hlavně kulturní.
Prague Pride je ale v první řadě manifestací, 
výzvou ke konfrontaci v aréně veřejného míně-
ní, i když každému třeba tato forma nemusí vy-
hovovat. Česká republika na tom s legislativou  
v porovnání s jinými zeměmi není nijak tragic-
ky. Jenže zákony jsou papírové a v praxi je do-
držují či porušují konkrétní lidé podle vlastního 
svědomí. Negativní postoj vůči homosexualitě 
(a všemu, co se nějak liší od konzervativní „ide-
ální“ normy) je překvapivě rozšířený. Mnoho 
lidí spojuje sexuální orientaci s amoralitou, 
chápou ji jako něco v rozporu s náboženstvím  
a dokonce hlásají apokalyptické teorie o tom, 
jak lidstvo kvůli homosexuálům vyhyne, pro-
tože se přestaneme rozmnožovat. Zároveň jsou ➤
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P ridy, průvody hrdosti, mají dnes už dlou-
hou historii. Původně protestní akce ho-

mosexuálů se od roku 1969 proměnily v několi-
kadenní festivaly tolerance a respektu, a to nejen 
většiny vůči sexuálním menšinám. Různorodé 
akce doprovázející „průvod hrdosti“, jímž fes-
tival vrcholí, se zaměřují na otázky lidí různého 
věku, pohlaví, náboženství a etnických skupin. 
(Pride v Praze se takto profiluje výrazněji než 
okolní evropské pridy.) Jiné akce jsou zaměřené 
na často komerční a komercializující se zábavu. 
(Právě množství takových akcí vyčítají někteří 
aktivisté pridu v TA.) Dnes se pridy už netýkají 
jen homosexuálů, ale „queer“ lidí, označujících 
se někdy jako LGBT+ (= lesby, gayové, bise-
xuálové, transsexuálové a další). Jak toto při-
bližné a diskutované označení naznačuje, nejde  
o jednolitou skupinu či „komunitu“, ale o pest-
rou směs lidí, jejichž milostný život a sebeiden-
tifikace jsou tak či onak ne-samozřejmé.
Telavivský pride má za sebou už desetiletou 
historii. Z původně malé protestní akce se stal 
veliký festival podporovaný radnicí, minis-
terstvem turistiky a dalšími institucemi. Byl 
daleko větší (více než sto tisíc lidí) než praž-
ský (osm tisíc) a duhové vlajky na radnici, na 
ulicích a ve výlohách ukazovaly, že už se stal 
všeobecnou oslavou.
První, co mě překvapilo, bylo nečekané množ-
ství malých dětí. Některé si hrály s balónky, 
které se tu rozdávaly, jiné z letáčků skládaly 
šipky a pouštěly je do davu. Pobíhaly a lumpa-
čily, nějakou transvestitní krásku tahaly za cíp 
kostýmu... Přece tu nemůže být tolik queer ro-
din! Později jsem se dověděla, že queer rodin je 
tu (díky izraelské reprodukční politice) hodně, 
ale většina dětí patřila k zástupcům levicových 
stran či lidskoprávních nevládek, kteří přišli 
pride podpořit.
Kolem změť hlasů, pokřikujících, smějících se 
a repetících v různých jazycích... hebrejsky, 

duhové mosty v Tel avivu a Praze
Mezi mnoha pozoruhodnými událostmi, které mi přinesl rok 5772, byly i dva pridy – v Tel 
Avivu (TA) a v Praze. Na první jsem se byla podívat jako turistka, na druhém jsem mohla 
organizačně vypomáhat. Oba pro mne byly zajímavé jak obecně lidsky, tak specificky 
židovsky. Obojí by mohlo zajímat i čtenáře Maskilu.

anglicky, rusky, sem tam arabsky... Často jsem  
v té jazykové směsi zaslechla němčinu – neje-
den nordický blondýn se vydal s přítelem na 
pride do židovského státu. A obvykle se pak 
vypraví na den, dva do Jeruzaléma, na posvátná 
místa několika světových náboženství...
Náboženství bylo paradoxně v TA daleko 
menším tématem než v „bezbožné“ Praze.  
V pražském průvodu šlo více nábožensky orien-
tovaných skupin: 
Křesťané pro Pra-
gue Pride (nyní 
Křesťané pro pes-
trost), ekumenické 
společenství Lo-
gos a izraelsko-
židovská skupi-
na s vlaječkami.  
A v rámci progra-
mu se konaly nábo-
žensky zaměřené 
akce (Pocta Fre-
dymu Hirschovi, 
mezináboženské 
setkání, přednáš-
ka Homoerotika  
a mystika a ekume-
nická bohoslužba 
na závěr festiva-
lu). Možná proto, že v ČR jsou praktikující vě-
řící menšinou, blížící se počtem a postavením 
LGBT...  
Izraelská společnost, mozaika různých skupin, 
má i daleko mozaikovitější queer scénu. Ta za-
hrnuje daleko větší množství uskupení, aktiv-
ních průběžně po celý rok, ať už jde o Mizrachi 
queer, ortodoxní gaye, arabské queer Izraelce  
a další. To se týká i náboženských queer orga-
nizací. O pridu se však všichni chtějí spíš spo-
lečně bavit, než řešit vážná témata. České queer 
organizace jsou během roku daleko pasivnější 

a během týdenního festivalu pořádají množství 
akcí, a to nejen v Praze.
Mezi transparenty jsem zahlédla nápis: „YES 
TO PINK – NO TO PINKWASH!“ (tedy volně: 
„Ano růžové, ne lakování na růžovo!“ – pozn. 
red.) Někteří queer lidé vidí na stále těsnějším 
spojování aktivismu s turistickým průmyslem  
a na podpoře vlády spíše stinné stránky. Vládní 
politiku vůči sexuálním menšinám podezírají 

ze záměru „vylepšit“ takto lidskoprávní pověst 
Izraele, průběžně pošramocovanou zprávami ze 
Západního břehu a z Gazy. Telavivští organi-
zátoři už dlouho řeší otázky, které pro pražské 
teprve začínají dostávat obrysy: Nakolik se 
spojovat se státními institucemi (izraelské jsou 
velkorysé, české zatím opatrné) a politickými 
stranami a tak se zapojovat do politiky? Jak se 
chovat vůči sponzorům, bez nichž se pridy při 
současném pojetí neobejdou?
Další účastníci upozorňovali na situaci queer 
lidí na palestinských územích, kteří netoleran-

ale ti samí lidé často proti tomu, aby homose-
xuální páry vychovávaly děti. I proto je důležitá 
osvětová činnost, která Pride doprovází a téma 
LGBT demytizuje. Je důležité mluvit nahlas  
o tom, že to, s kým spím nebo do koho se zami-
lovávám, nemá vliv na mou víru v Boha, mou 
schopnost mít děti a vychovávat je a na můj po-
tencionální přínos pro společnost.
Na závěr se patří poděkovat: ráda bych poděko-
vala pořadatelskému týmu v čele s Czeslavem 
a Williamem za příležitost moci prezentovat  
i tuto méně známou stránku Izraele a za veškeré 

úsilí, které do organizace Prague Pride vložili. 
Poděkování patří také pražské kanceláři KKL, 
ale hlavně všem dobrovolníkům, kteří pomá-
hali – Petrovi, Timovi, Davidovi, Mahuleně, 
Peterovi a Tomerovi. Největší poděkování patří 
ovšem Pavlu Kučovi, který se nezištně a obě-
tavě věnoval izraelským hostům, zastal funkci 
průvodce, tlumočníka, koordinátora, moderáto-
ra, reportéra a dokonce i nosiče!

Tak zase za rok!
ª Zita Adamová

za Velvyslanectví Státu Izrael v České republice
Zita Adamová s dalšími dobrovolníky zajišťovala pro-
voz izraelského infostánku na Střeleckém ostrově
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l idé z různých náboženských směrů se 
nedali zakřiknout a uspořádali několik 

setkání. Dne 15. srpna se v klubu v suterénu 
budovy Filozofické fakulty UK v Celetné ulici 
odehrála debata na téma Duchovní cesty queer 
lidí. Zástupci tří křesťanských vyznání, římský 
katolík (překvapivě vyslaný kardinálem Du-
kou), evangelík a husitka, jakož i zástupci tří 
dalších náboženství („stará víra“, judaismus  
a islám) odpovídali na otázky posílané na líst-
cích z naplněného sálu. Odhady mluví o asi 
šedesáti účastnících. Židovské ortodoxní, kon-
zervativní i liberální postoje představil v něko-
lika vstupech absolvent religionistického studia  
v Praze a studia Tóry v Jeruzalémě Aleš Weiss, 
mj. pracovník Židovského muzea a učitel na 
gymnáziu Lauderových škol. Všichni se shodli 
v příznivém hodnocení možností lidí menšino-
vého pohlavního zaměření nebo aspoň v oče-

Náboženství na Prague Pride
Osvědčení bojovníci za „tradiční hodnoty“ z hradního politického bloku, z iniciativy D.O.S.T., 
u níž František Bányai vyslovil podezření na antisemitské tendence, a z evangelikálních 
kruhů letos v srpnu vyslovili znovu varování na adresu lidí, kteří dali na festivalu Prague 
Pride najevo své odlišné erotické preference. Své sexuální fantazie pustil ze řetězu dokon-
ce i sociálně demokratický senátor Pavel Lebeda a vykreslil svá očekávání mimo jiné takto: 
„Hoši v růžových kalhotkách vrtí prdelkami, dráždivě polooblečení transvestité se pohu-
pují v bocích, obscénní pohyby jazykem i pažemi, frikční pohyby pánví.“ Vyslovil obavu, že 
Prague Pride „popírá křesťanské, rodinné i společenské hodnoty, ba i obyčejnou lidskou 
slušnost“. Je to povážlivé od zástupce politického směru, který všude aktivně zastává prá-
va menšin a u nás se významně přičinil o zavedení možnosti registrovaného partnerství.

kávání budoucího nadějného vývoje ve svých 
náboženských uskupeních.
Dne 17. srpna v knihkupectví U stepního vlka, 
zaměřeném hlavně na alternativní spirituální 
literaturu, představil Martin C. Putna knihu Ra-
imunda Lulla O příteli a miláčku. Její středově-
ký autor (cca 1232–1315) navazoval na plodné 
soužití Židů, křesťanů a muslimů na Pyrenej-
ském poloostrově. Ve svém proplétání mystické 
a (homo)erotické imaginace čerpal tento křes-
ťanský autor i z mimokřesťanských zdrojů.
Spektakulárním vrcholem festivalu byl prů-
vod v sobotu 18. srpna z Václavského náměstí 
přes Národní třídu na vltavský Střelecký ost-
rov a program na ostrově. Někteří v průvodu 
prostě sdělovali vážně nebo s humorem „jsme 
tu, očekáváme od vás ostatních toleranci a ko-
rektní soužití“. Jiné části mohutné masy, která 
zaplnila pražská náměstí a ulice, připomínaly 

karneval. V průvodu byly vidět různé nábožen-
ské skupiny, které kontrastovaly se smutnými  
a osamělými kazateli-karateli, kteří průvod le-
movali a občas se snažili vmísit se do něj.
Nápadnou skupinou, letos podobně jako vlo-
ni, byla skupina převážně mladých lidí, která 
nesla izraelské vlajky, v některých případech 
přizdobené pruhy v sedmi duhových barvách, 
což je symbol lidí s menšinovými erotickými 
preferencemi.
Nabízí se úvaha, že autoritářské náboženství, 
které se vyžívá v tisících příkazů a zákazů, má 
pro sexuální menšiny jen odsudky a má tenden-
ci požadovat přísnou politiku států vůči mino-
ritám. O slovo se však hlásí napříč vyznáními 
náboženství humanistické, biofilní (podle Eri-
cha Fromma), které spíš podporuje, povzbuzuje 
a rozvíjí život.

ª Ivan O. Štampach

ci zakoušejí nejvíc, včetně ohrožení na zdraví  
a životech, často ze strany vlastní rodiny. Sami 
sem přijít nemohli, nedovoluje to složitá bez-
pečnostní situace. V průvodu jsem potkala 
několik arabských Izraelců, někteří se vedli se 
židovskými partnery či partnerkami. Pár žen 
mělo tradiční muslimský šátek.
Tři ortodoxní kluci vtipkovali s mladíky v uni-
formě: „...a vezmeš si mě?“ Na chvíli jsem si 
nebyla jistá, jestli se za ortodoxní jenom nepře-
vlékli, ale vzápětí se vydali na úsek pláže vy-
hrazený ortodoxním Židům. Šli s průvodem? 
Ovívali se vějíři vyzývajícími k prevenci AIDS, 
takže asi ano... Proud lidí mne však už nesl na 
přecpanou pláž, kde byla hlava na hlavě a další 
lidi stáli po kolena, po pás ve vodě, protože na 
pláži už prostě nebylo místo. Na pódiu mluvil 
starosta TA o hodnotě tolerance a rovnoprávnos-
ti a anglicky vyzýval queer lidi ze zahraničí, ať 
jezdí na telavivský pride. Upřímně řečeno, zá-
jem o jeho řeč překryla urputná snaha nenechat 
si dupnout na nohu. Naštěstí zazvonil telefon, 
známá mne zvala do jedné kavárničky nedaleko 
starého autobusového nádraží. Hromadná do-
prava pozastavená kvůli průvodu se ještě neroz-
jela, musela jsem se spolehnout na taxík.
Taxikář naštěstí místo sterilního klimatizačního 
chladu upřednostňoval otevřená okénka, která 

přinášela lehký vánek se všemi vůněmi a pachy 
okolních ulic. Za chvíli se rozpovídal, zjistil, 
odkud jsem, že ještě nejsem vdaná, a hned mi 
otcovsky doporučoval, abych si vzala Izraelce. 
Kdyby prý měl svobodného syna, tak by mne  
s ním seznámil, ale oba synové jsou ženatí.
„V tamtý ulici jsou koksinelim,“ upozornil mne 
na místní zajímavost. „Berou se tam drogy?“ 
Chytla jsem se na ten „koks“... „No někdy to 
maj z drog,“ přikývl. „Chlap miluje chlapa – 
maj nemocnej mozek. Ko-ksi-ne-lim. A ženská, 
co miluje ženy, to je les-bit. Moc nešťastná pani, 
nemocná. Tak už jsme tady...“
Zarazil se: „Tamto jsou vaše kamarádky?!“ 
Zahlédl několik bytostí neurčitého pohlaví, 
klábosících před kavárnou u kulatého stolku... 
Rozloučil se však přátelsky. „A ať si brzo ve-
mete nějakýho Izraelce,“ popřál mi ještě z od-
jíždějícího auta. „Im jirce Ha-šem,“ zamávala 
jsem mu a vydala se ke stolku, kde zaslechnutý 
závěr naší konverzace už stačil způsobit znač-
né veselí. Tam mi bylo vysvětleno, že slovo 
koksinel označuje muže oblékajícího se do 
ženských šatů, tedy transsexuála nebo trans-
vestitu. V oné ulici je několik gay-friendly 
klubů, takže by se spíš hodily výrazy alizim 
nebo homoim. Taxikář, jezdící duhově vy-
zdobenými ulicemi, musel v těch dnech vézt 

gaye vícekrát, ale neuměl tyto lidi ani správně 
pojmenovat. To je jeden z mnoha izraelských 
paradoxů.
Za paradox český považuji přeplněný klub K4 
při mezináboženském setkání – část osazenstva 
tvořili ti, kdo při sčítání lidu zaškrtli kolonku 
„bez vyznání“. I když šlo hlavně o (vysoko-
školsky) vzdělané lidi, někteří se mě ptali, zda 
zástupci náboženství musí být jenom „knězi, 
rabíni a tak...“, ani jestli „co je v Bibli platí i pro 
Židy a buddhisty“. Všichni ale chtěli vědět, co 
si „ti věřící“ myslí a proč... Inu, duha obsahuje 
všechny barvy světla.

ªRuth Jochanan Weiniger
Foto: archív autorky 
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aktuality

v souvislosti s blížícími se oslavami Roš ha-
šana bychom vám tímto chtěli popřát mnoho 
úspěchů v nadcházejícím roce 5773, informo-
vat vás o aktivitách Bejt Simcha a poděkovat 
vám za váš trvalý zájem.
V roce 5772 pokračovaly pravidelné aktivity, 
které tvoří jádro naší činnosti, šabatové B-ho-
služby, oslavy svátků, kurz Úvod do juda-
ismu a taktéž i výuka moderní hebrejštiny. 
Díky pomoci ze strany World Union for Pro-
gressive Judaism jsme i tento rok mohli uspo-
řádat Šabaton, letní víkendové setkání. Naše 
aktivity byly však i obohaceny. Cyklus kultur-
ních večerů Epes rares se setkal s pozitivním 
ohlasem a hodláme v něm pokračovat i v dalším 
roce. Časopis Maskil je opět publikován jako 
měsíčník. V prostorách, které si pronajímáme, 
byla díky výtěžku sbírky zřízena kuchyňka, jež 
výrazně usnadňuje přípravu našich společných 
setkání. Velkou výzvou roku 5773 je uskuteč-
nění usnesení Valné hromady o transformaci 
občanského sdružení v židovskou obec.
Bez vaší stálé podpory, za kterou vám tímto 
hluboce děkujeme, by výše stručně popsané 
aktivity nemohly být v plné míře realizovány. 
Má-li naše organizace obstát i v budoucnos-
ti, pak se bez významnějšího přispění členů 
a příznivců do rozpočtu neobejde. Na chod 
Bejt Simcha, tedy na jednotlivé aktivity, i na 

Také v novém akademickém roce připravil 
olomoucký kabinet judaistiky již tradiční 
Cyklus judaistických přednášek pro veřej-
nost. Přinášíme zde prozatím hrubý přehled 
akcí, které se budou konat v knihovně CJS na 
třídě Svobody 26, a to skoro každou středu 
od 17 hodin. Zimní semestr zahájí ve středu 
3. 10. přednáška Michala Fránka z ÚČL 
AV ČR „Účast Židů ve sporech o RKZ 
a její vliv na česko-židovské vztahy“, kte-
rý nás seznámí s přítomností židovských 
intelektuálů v debatě o pravost Rukopisu 
královédvorského a zelenohorského a je-
jím vlivem na vztah české veřejnosti k nim. 
Klíčovým mezníkem této diskuze byl konec 
padesátých let 19. století, kdy vydavatel Ta-
gesbote aus Böhmen David Kuh ve svém 
listu uveřejnil sérii článků proti Rukopisu 
královédvorskému. Následná žaloba Vác-
lava Hanky a soudní proces vzbudil velkou 

Výstava Kariery głubczyckich Hollaendrów 
vypráví příběh jedné slavné židovské rodiny. 
Vernisáž výstavy proběhne v pátek 28. září 
v 18 h v Okresním muzeu Hlubčicka (Powia-
towe Muzeum Ziemi Głubczyckiej) v budově 
historické radnice v Głubczycích na opolském 
Slezsku. Zakladatel rodu Benjamin Hollaen-
der v roce 1857 vybudoval pozdější největší 
textilní továrnu v tehdy pruských Hlubčicích 

náklady provozní, je možné přispět jak formou 
jednorázových darů, tak zřízením trvalého 
platebního příkazu, jenž se v posledních le-
tech stává nepostradatelným zdrojem příjmu 
velké části občanských sdružení. Vaše pravi-
delné příspěvky povedou k větší soběstačnosti 
komunity. Soběstačnost je následně podmínkou 
přirozeného rozvoje. Za tímto účelem se proto 
ucházíme o vaši podporu.
Šana tova u-metuka

ªMichal Spevák
předseda o. s. Bejt Simcha 

Dobrovolné dary na podporu Bejt Sim-
cha lze zasílat na bankovní účet číslo 
86-8959560207/0100, s variabilním symbo-
lem 99999. 
V případě, že chcete přesně vymezit účel, na 
nějž má být váš příspěvek použit, nebo poža-
dujete potvrzení o poskytnutí daru, kontaktujte 
nás (e-mail: kehila@bejtsimcha.cz).
Příspěvky na vydávání časopisu Maskil mají 
VS 88888, číslo účtu je stejné.
Na stejný bankovní účet lze zasílat i člen-
ské příspěvky (400 Kč ročně), VS je 44444. 
V popisu platby uveďte, prosím, své jméno, 
ať můžeme platbu přiřadit.
Za veškeré příspěvky předem mnohokrát 
děkujeme.

Vážení členové Bejt Simcha, vážení členové klubu přátel, vážení příznivci,

pozornost české vlastenecké společnosti 
a také vlnu protižidovských nálad, jež byly 
ještě podpořeny zpochybněním pravosti RK 
Maxem Büdingrem, německým historikem 
židovského původu. Protižidovské naladění 
se pak udržovalo v řadách obránců pravosti 
ještě řadu desetiletí.
O týden později 10. října zavítá do Olo-
mouce Lucie Ondřichová a Pavel Kuča, 
aby představili osobnost Fredyho Hirsche, 
židovského pedagoga, sportovce, sionisty 
a také gaye, který byl vůdčí osobností vý-
chovy a vzdělávání dětí v nelidských pod-
mínkách koncentračních táborů Terezín 
a Auschwitz-Birkenau, kde byl roku 1944 
zavražděn. Přednášku doplní dokumentární 
fi lm Olgy Sommerové a debata s pamětní-
kem panem Pavlem Stránským.
Informace o dalších plánovaných akcích na-
jdete v příštím čísle Maskilu.

Dobrá zpráva pro 
všechny tradice do-
držující Židy přišla 
z nakladatelství AGA-
DAH, které vydalo 
v tomto roce překlady 
klíčovýc halachic-
kých sborníků. Jedná 
se o dvousvazkové 
dílo KICUR ŠUL-
CHAN ARUCH, které zřejmě není třeba 
více představovat, neboť si získalo svou nad-
časovostí a schématem vybraných témat tak 
ohromnou popularitu, že je přeloženo snad 
do všech světových jazyků a slouží jako zá-
kladní pomůcka pro výuku halachy ve vět-

šině aškenázských komunit. 
Druhou vydanou knihou 
jsou ŠA‘AREJ HALA-
CHA izraelského rabína 

Ze‘ev Greenwalda. 
I tento sborník se stal 

po celém světě vel-
mi rychle 
populár-
ním, neboť 

se věnuje té-
matům z po-
hledu moder-

ního autora. Probírá například velmi pečlivě 
všech 39 melachot, činností zakázaných o ša-
batu. Samozřejmostí jsou i další základní usta-
novení pro svátky, kašrut, mezilidské vztahy 
atd. Zajímavostí jsou uváděné rozdíly v do-
držování konkrétních předpisů mezi sfaradim 
a aškenazim. 

Obě díla jsou v pevných šitých vazbách 
a jsou tištěna na bílém nežloutnoucím papíře. 
O překlad se postarala Miriam Havelková. 

Nakladatelství AGADAH vytvořilo výrazně 
zvýhodněnou nabídku pro členy židovských 
obcí a přidružených organizací FŽO. Pro 
bližší informace je možno napsat na adresu: 
knihy@agadah.com

Na internetovém obchodě nakladatelství 
AGADAH lze knihy zakoupit se slevou 
10 %. Adresa je: knihy.agadah.com

šině aškenázských komunit. 
Druhou vydanou knihou 
jsou ŠA‘AREJ HALA-
CHA izraelského rabína 

Ze‘ev Greenwalda. 
I tento sborník se stal 

po celém světě vel-

Tradiční halachické 
tituly v češtině

České vydání Kicur Šulchan aruch 
je doplněno ilustracemi

cYKlus PřEdNášEK Pro VEřEJNost 
V cENtru JudAisticKÝcH studiÍ FF uP V olomouci

(Leobschütz). Jeho syn Ludwig Heinrich se 
stal průkopníkem stomatologie na univerzitě 
v Halle. Roku 1866 se v Hlubčicích narodil 
i Viktor Hollaender. Ten se proslavil jako 
dirigent v divadlech v Berlíně, Budapešti, 
Chicagu, Hamburku, Londýně, Mariánských 
Lázních a Milwaukee. Zemřel roku 1940 
v Hollywoodu. Jeho syn Friedrich složil pí-
seň „Ich bin von Kopf bis Fuss auf Liebe ein-

gestellt“, kterou proslavila Marlène Dietrich. 
Po válce se vrátil do Německa a žil až do své 
smrti roku 1976 v Mnichově. Vernisáže, kte-
rá seznamuje s profesními drahami i dalších 
členů rozvětvené rodiny, se osobně zúčastní 
Anja Hollaender z Nizozemska. Ta také odha-
lí pamětní desku na místě zbytků židovského 
hřbitova v Głubczycích. Více informací na 
webu http://agamidae.glubczyce.info.      -pk-
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také hodiny tělocviku a práci v přírodě. Všichni 
pocházeli z měst a najednou se měli připravit na 
život v palestinské pustině. Koncem léta 1939 
organizátoři kurzů museli vyřešit, kde by moh-
ly děti pokračovat v přípravě. Tehdy neutrální 
Dánsko nabídlo pomoc. Bylo však nutné najít 
pěstounské rodiny, které by se o děti postara-
ly. Nikdo netušil, na jak dlouho, na pár týdnů, 
měsíců, let… Humanitární organizace Liga pro 
mír a svobodu oslovila rodiny po celém Dánsku 
a skutečně se podařilo najít útočiště pro zhruba 
150 dětí z Československa.
Některé si na nové prostředí zvykly velmi rych-
le, jiné si cestu k pěstounům hledaly postupně. 
Bylo jim čtrnáct, patnáct, prožívaly malé i vel-
ké radosti a sdílely společně starosti o rodiče 
a sourozence. Vnímaly se navzájem jako jedna 
velká rodina. O tom, co se děje v Českoslo-
vensku, se dozvídaly jen z dopisů. Rodiče jim 
ale psali v náznacích, snažili se je chránit před 
realitou. Posílali dopisy také pěstounům, aby 
vyzvěděli trochu víc o tom, jak se daří jejich 
dětem. Každý dopis byl zároveň i touhou od-
lehčit dítěti. Jeden otec napsal: „Můj milý synu, 
posílám ti ten nejteplejší svetr, co mám, a po-
řádné boty, ať máš na poli v čem chodit. To je 
teď maximum, co pro tebe mohu udělat. Zítra 
odjíždíme do transportu.“
Děti si rychle našly kamarády i mezi potomky 
pěstounských rodin, které je nezištně přijaly. 
Zhruba deset dětí se nakonec přeci jen dostalo 
do Palestiny, vycestovaly počátkem roku 1940 

P říběh skupiny 150 židovských dětí z Čes-
koslovenska se mi podařilo objevit díky 

jedné fotografii, na které je židovská dívka He-
lenka Böhmová. Její osud jsem publikovala na 
titulní straně Lidových novin spolu s informací, 
že zřejmě nikdo z její rodiny nepřežil.
Za pár dnů se ozvala Zuzana Ledererová a řek-
la mi, že na snímku je její sestřenice. Zuzana 
se zachránila jako jediná z celé rozvětvené 
rodiny. Maminka ji totiž poslala do Dánska.  
„Vyrůstala jsem v Jihlavě, žili jsme si moc dob-
ře. Tatínek měl úspěšnou firmu, bydleli jsme 
v centru, já chodila do gymnázia a moje dvě 
mladší sestry do obecné. Nikdy jsem neměla 
pocit, že jsem ‚jiná‘, až když začal Hitler vy-
křikovat, že Židi jsou podřadná rasa, si na nás 
najednou všichni ukazovali. Chtěla jsem od-
tamtud pryč. V dubnu 1939 zemřel tatínek a my 
zůstaly samy. Za pár týdnů mi maminka řekla: 
‚Ty jsi nejstarší, pojedeš do Prahy, tam jsou 
sionistické kurzy pro vycestování do Palestiny. 
Však se neboj, ty to zvládneš. Bude to jen na 
chvíli a pak se zase uvidíme.‘ A tak jsem jela  
v květnu do Prahy a do konce léta chodila do 
těch kurzů. Bylo nás skoro šedesát z celé re-
publiky, za těch pár společných měsíců jsme se 
sžili a už jsme se těšili, však to byla první ces-
ta za hranice. Nakonec jsme v říjnu odjeli do 
Dánska, kde jsme měli pokračovat v přípravě 
na život v Palestině. Na tenhle rok, kdy mi bylo 
patnáct, nikdy nezapomenu.“

Sionistické kurzy organizované židovskou obcí 
byly jednou z mála možností, jak děti zachrá-
nit. Rodiče však stáli před nelehkou volbou, 
mohli vybrat jen jednoho ze svých potomků, 
hlavní podmínkou pro přijetí byl totiž věkový 
limit 14 až 16 let, kromě toho museli za každé 
dítě zaplatit nemalou částkou. Kurzy probíha-
ly v Praze, v Brně a v Olomouci. Děti se učily 
hebrejštinu, dějiny židovského národa a měly ➤

a další skupinka v roce 1941. Většina jejich ka-
marádů však zůstala v Dánsku až do října 1943, 
kdy se jim podařilo utéct do Švédska. Unikli 
tak nacistům, kteří už pořádali doslova „hon“ 
na celou židovskou komunitu. Všechny české 
děti se vypravily na pobřeží přeplněné zoufa-
lými uprchlíky. Kdo měl peníze, měl „štěstí“, 
mohl se schovat v podpalubí lodě, která běž-
ně vozila jen pár kilo ryb z ranního výlovu.  
V podpalubí se najednou ocitlo i dvacet lidí, 
leželi bez hnutí namačkaní v malém prostoru 
a plavili se dvanáct hodin do Švédska (cesta, 
která běžně trvá pouhou hodinu). Lodě muse-
ly kličkovat mezi německými hlídkami, aby se 
dostaly na druhý břeh.
Útěk byl momentem, kdy už každé dítě muse-
lo jít vlastní cestou. Kontakty se zpřetrhaly na 
desítky let. Po příjezdu do Švédska se chlapci 
přihlásili na úřadech, chtěli vstoupit do česko-
slovenské armády v Anglii, většina z nich sku-
tečně o pár měsíců později odjela, aby sloužili 
své ohrožené vlasti. Děvčata zůstala ve Švédsku 
a pracovala hlavně jako pomocnice nebo chůvy. 
Konec války byl radostný i bolestný zároveň. 
Děti se vrátily domů, byla to stejná ulice, stej-
ný dům, ale cizí lidé. Jejich rodiče a sourozence 
potkal stejný osud jako miliony Židů v Evropě. 
Konečně byly doma, ale je to ještě domov, když 
ztratím své blízké? Pro řadu z nich bylo tak ne-
příjemné zůstat v Čechách, že raději odjely pryč. 
Do Dánska či Švédska, kde již měly kontakty  
z předchozích let, do Palestiny, kde měly vzdá-

Studovaly na gymnáziu, prožívaly první lásky. Obyčejné děti, jež záhy zjistily, že jsou „jiné“. 
Byl rok 1939 a některé děti z židovských rodin měly štěstí, mohly odjet z Československa. 
Jejich rodiče je poslali do Dánska, do pěstounských rodin. Jediné rozhodnutí znamenalo 
život pro děti a smrt pro rodiče, kteří zemřeli v koncentračních táborech.

PomoztE zAcHráNit PřÍběH
 sofiina volba po česku

Skupina českých dětí v Dánsku v roce 1942

Izrael, jaro 2012: První setkání několika „dětí“ po se-
dmdesáti letech
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Božka s tím, že do budoucna můžeme počítat  
s ještě větší podporou kraje.
Všem, kteří nás podporují, ať již morálně, či 
finančně, patří velký dík. Byl to krásný týden 
plný zážitků a vzájemného poznávání. Byl to 
týden, na který nikdo ze studentů ani z dospě-
lých nezapomene. Byl to týden, který posunul 
vzájemné přátelství o kus dál, a my víme, že 
partnerství s Kacrinem má svou budoucnost.

ª Ilona Žišková Vágnerová
Za Gymnázium, SOŠ a SOU Mikulov a Občanské 

sdružení „Dědictví piaristů“

Poděkování od Tami Cohen, 
členky delegace z Kacrinu
Vztahy mezi Kacrinem na Golanských výšinách 
a jihomoravským Mikulovem byly navázány  
v roce 1998 a od roku 2007 se zintenzívnily. 
Obě naše malá města spojuje víno a vinařství. 
Jednou jedou oni k nám do Izraele, podruhé 
my do Česka. Toto partnerství je pro nás velmi 
důležité. Funguje díky dvěma energickým že-
nám: Iloně Žiškové v Mikulově a Edith Kim-
chi v Kacrinu. Byla jsem už dvakrát členkou 
izraelské delegace a své mikulovské přátele 
již považuji za členy rodiny. Vztahy se budují 
vždy od lidí. A moje česká rodina jsou velmi 
dobří a milí lidé.

studenty, kteří už se znali z výměnného poby-
tu v Kacrinu.

Z Tel Avivu nám poslal zdravici český velvy-
slanec v Izraeli T. Pojar, který poděkoval všem, 
kdo podporují a posilují česko-izraelské vztahy, 
zejména vztahy mezi jednotlivými institucemi, 
městy a občany. „Důležitá je zejména podpora 
v oblasti vzdělávání a nejdůležitější je, aby Češi 
jezdili do Izraele a Izraelci do ČR a aby lidé 
poznali obě krásné země na vlastní oči. Těším 
se na další spolupráci a díky za vše, co pro naše 
vzájemné vztahy děláte...“
Stejného poděkování se Gymnáziu Mikulov 
a Občanskému sdružení „Dědictví piaristů“, 
kteří výměnné pobyty studentů a občanů 
obou zemí organizují, dostalo i od náměst-
ka hejtmana Jihomoravského kraje Václava 

z obcí

společné dobrodružství po naší vlasti začalo  
v Praze, kterou si naši přátelé prohlédli ze 

všech stran, dokonce i z řeky Vltavy. V hlavním 
městě nás všechny na izraelské ambasádě přijal 
velvyslanec Státu Izrael a posléze nás poslanec 
Parlamentu ČR p. Böhnisch provedl sněmov-
nou i senátem.
Vše, co v Mikulově a okolí naši kacrinští přá-
telé zažili, lze však nastínit jen ve zkratce: 
okouzlil je Mikulov, Lednicko-valtický areál, 
Valtické podzemí i Salón vín. Letěli balónem 
nad naší nádhernou Pálavou, kterou zdolali  
i pěšky, aby mohli brázdit vody Novomlýn-
ských nádrží. Neméně zajímavé bylo setkání se 
členy Spolku přátel židovské kultury. Naši přá-
telé si užili Brno i prohlídky škol a školky.
Vzájemné dlouholeté partnerství přijeli do 
Mikulova podpořit vzácní hosté: velvyslanec 
Státu Izrael JE Yaakov Levy, poslanci Par-
lamentu ČR R. Böhnisch a J. Petrů, senátoři 
J. Hajda a P. Trpák, náměstek hejtmana Jiho-
moravského kraje V. Božek, vrchní zemský 
a pražský rabín K. Sidon, V. Železný, ředitel 
Gymnázia, SOŠ a SOU Mikulov J. Souchop, 
starostové Hustopečí, Klentnice a Sedlece. Ti 
všichni vážili cestu do Galerie Efram, aby po-
dali ruku starostovi Kacrinu a na vlastní oči 
viděli neskutečné a vřelé přátelství nejen mezi 

Dne 9. 8. 2012 navštívil Českou republiku 
Admor rabi Yoshiyahu Yosef Pinto, klíčová 
osobnost sefardské komunity – sfaradim. 
Své šlépěje Prahou směřoval především do 
Shuva Israel Prague (Dlouhá ul., Praha 1), 
kde ve večerních hodinách přednesl šiur. Na 
druhý den se v této své ješivě věnoval osob-
ním rozhovorům s každým, kdo o to projevil 
zájem. Praha může být jeho návštěvou vel-
mi poctěna, neboť v Evropě je stále jediným 
městem, kde Shuva Israel působí, vedle řady 

lené příbuzné, anebo do zemí, které byly „neut-
rální“, do Ameriky, do Jihoafrické republiky.
Od ledna 2011 vyhledávám tyto „děti“ (nyní 
téměř devadesátileté pamětníky) po celém 
světě a pomáhám navázat zpřetrhané kontakty. 
Je to má pocta rodičům a dětem, je to příběh  
o lásce, přátelství a nezištné pomoci dánských  
a švédských rodin. Příběh pokračuje až do 
dnešních dnů. Již se mi podařilo najít zhruba 
dvacet „dětí“ a desítky jejich příbuzných a přá-
tel po celém světě. Letos v dubnu jsem měla 
možnost představit výsledky pátrání v Památ-
níku Jad Va-šem v Jeruzalémě. Právě na tomto 
místě jsem byla svědkem úžasného setkání po 
sedmdesáti letech. Chvíle, která se snad ani slo-

vy nedá popsat. Pevně věřím, že budou i další.
Nyní akutně sháním finance na další setkání, 
které se bude konat na konci října 2012 v Izrae-
li. Do Izraele se chystá několik „dětí“ z Anglie, 
Kanady a Spojených států amerických. Na or-
ganizaci setkání však stále marně sháním finan-
ce, ostatně jako na celé pátrání. Veškeré cesty 
do zahraničí, rešerše, dokumentaci, vše zatím 
hradím ze svých skromných úspor. Za rok a půl, 
kdy pravidelně žádám instituce a sponzory, se 
stále nepodařilo najít finanční pomoc. Možná 
zbývá jen pár dnů, týdnů a už nebude nikdo  
z této skupiny…
Jakýkoliv finanční příspěvek pomůže tomu, 
abych mohla uchovat tento příběh a zorganizo-

vat další setkání nejen pro „děti“, ale také pro 
další generace.

ª Judita Matyášová
publicistka, externí badatelka Vojenského 

historického ústavu

Občanské sdružení Češi v zahraničí, 
registrované u Ministerstva vnitra ČR 
pod číslem VS/1-1/85772/11-R
účet: 107-2082020257/0100

Kontakt:
e-mail: j.matyasova@gmail.com
www.juditapatra.blog.cz, 
www.czechsophieschoice.com

Rabín Pinto (uprostřed) se mezi příslušníky sefardské 
komunity těší velké úctě

Při návštěvě vinařství Tanzberg

Přátelství s izraelským kacrinem má budoucnost...
V týdnu od 19. srpna zavítala do Mikulova vzácná návštěva z dalekého partnerského měs-
ta Kacrin. Devítičlennou delegaci složenou ze zástupců města a studentů vedl sám staros-
ta Kacrinu Sami Bar Lev, který se tak do Mikulova vrátil po dlouhých čtrnácti letech. 

rAbÍN PiNto  v Praze
dalších po celém světě. Rabi byl velmi spo-
kojen s milým domácím prostředím pražské-
ho zázemí a avizoval jednu z novinek svých 
snah o rozšiřování studia Tóry, a to otevření 
nové londýnské ješivy.
Doufejme, že charedim komunita u nás za-
pustí pevné kořeny, už jen pro svou dobroti-
vost, řádné plnění micvot a pevných neměn-
ných tradic, čímž může příkladně posloužit 
všem židovským komunitám.

ª Ivo Smejtek

➤
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středa 3. 10. v 18 h
Vytěsněná elita. Vernisáž výstavy věnované 
zapomínaným učencům z Německé univerzi-
ty v Praze, kteří byli po roce 1938 stigma-
tizováni pro svůj židovský původ. Desítky 
profesorů, docentů i lektorů a další stovky 
absolventů byly pronásledovány a řada z nich 
byla zavražděna v koncentračních táborech. 
Mnozí se však zachránili, často i dobrodruž-
ným odchodem do exilu ve Spojených stá-
tech, Velké Británii nebo Palestině. Výstavu 
uvedou její autoři Petr Hlaváček a Dušan 
Radovanovič.                             Vstup volný

Nedělní program pro děti a jejich rodiče:

14. 10. 2012
Lvíček Arje slaví Simchat Tóra. Dozvíme 
se, co je to svitek, jakým písmem je psán,  
a společně si ho zkusíme vytvořit. Nakonec 
si zazpíváme, zatancujeme a ochutnáme něco 
dobrého. Prohlídka: Starý židovský hřbitov.

Jednotné vstupné 50 Kč

pondělí 15. 10. v 18 h
Formování českého židovstva. Přednáška 
amerického historika Hillela J. Kievala, 
autora knihy Formování českého židovstva: 
Národnostní konflikt a židovská společnost  

KulturNÍ ProGrAm – řÍJEN 2012
Židovské muzeum v praze, Oddělení pro vzdělávání a kulturu

PrAHA: maiselova 15, 110 00 Praha 1, 
tel.: 222 325 172, education@jewishmuseum.cz, www.jewishmuseum.cz

v Čechách 1870–1918 (Paseka, 2012); v an-
gličtině se simultánním překladem.

úterý 16. 10. v 18 h
Svátky židovského roku. Přednáška Jana 
Neubauera, v níž vás provede nejen hlav-
ními svátky židovského liturgického roku. 
Těšit se můžete na bohatý obrazový materiál 
především z Izraele.

úterý 23. 10. v 18 h
DENÍK 1938–1945: Příběh dívky, která 
přežila holocaust. Představení českého vy-
dání deníku (JOTA, 2012), který si od r. 1938 
psala mladá pražská židovská dívka Helga 
Weissová. Text deníku je ozvláštněn zařaze-
ním původních autorčiných terezínských kre-
seb. S Helgou Hoškovou-Weissovou bude  
o deníku i o jejích osudech diskutovat To-
máš Töpfer. Z kapacitních důvodů bude 
program výjimečně na Židovské obci 
v Praze na adrese Maiselova 18, Praha 1. 

Vstup volný

středa 24. 10. v 18 h
Piotr Paziński o současné židovské kul-
tuře v Polsku. Polsko-židovský prozaik, 
esejista a šéfredaktor měsíčníku Midrasz 
Piotr Paziński (nar. 1973). Vedle časopisu 

Midrasz – hlavního periodika věnovaného 
minulosti a současnosti židovské kultury 
v Polsku – představí také svůj román Letní 
byt (Havran, 2012), jehož překlad do češtiny 
právě vychází. Vstup volný

pondělí 29. 10. v 18 h
Genocida Romů v době druhé světové vál-
ky. Vernisáž výstavy, která se věnuje tématu 
nacistického pronásledování a vyvražďová-
ní Romů za druhé světové války. Výstava, 
kterou zapůjčilo Muzeum romské kultury 
v Brně, se koná ve spolupráci se občanským 
sdružením Slovo 21 a je součástí projektu 
Requiem za Osvětim. Vstup volný

středa 31. 10. v 18 h
Judaismus očima židovských velikánů: 
Mordecai Kaplan. Osobnost rabína Kap-
lana, jehož vliv se zásadně podepsal zejmé-
na na formování neortodoxního judaismu  
20. století, představí absolvent doktorské-
ho studia judaistiky na HTF UK Jiří Bla-
žek. Cyklus vznikl s laskavou podporou 
NFOH.

Výstava v prostorách OVK: Vytěsněná eli-
ta. Do 24. 10., po–čt 10–15 h, pá 10–12 h, 
během večerních programů a po domluvě.

úterý 2. 10. v 17 h
Moravští zemští rabíni – vernisáž výstavy, 
která je věnována pěti moravským zemským 
rabínům – Mordechaji Benetovi zvanému 
„zázračný rabín“, Menachemu Mendelovi 
Krochmalovi, významnému představiteli 
chasidismu na Moravě Šmuelu Šmelku Ho-
rowitzovi a Davidovi Oppenheimovi. 

Vstup volný

úterý 16. 10. v 18 h
Formování českého židovstva – přednáš-
ka amerického historika Hillela J. Kievala, 
autora knihy Formování českého židovstva: 
Národnostní konflikt a židovská společnost  
v Čechách 1870–1918 (Paseka, 2012); v an-
gličtině se simultánním překladem.

neděle 21. 10. v 10.30 h
Jak se žilo v biblických dobách... zvířatům 
– nedělní dílna pro děti od pěti let a jejich 
rodiče. Čeká vás povídání o zvířatech užiteč-
ných i nebezpečných, ale také tradiční hraní  

brNo: tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 brno, tel. 544 509 651, tel. i fax: 544 509 652

a malování. Tentokrát však necháme barvy 
uložené ve skříňce a použijeme k tvoření něco 
mnohem voňavějšího, třeba čaj a kávu...

úterý 23. 10. v 18 h
Vzpomínka na židovskou komunitu v Lu-
hačovicích – přednáška PhDr. Blanky Pe-
trákové z Muzea luhačovického Zálesí při 
Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Před-
nášku uvede Erika Bezdíčková.

čtvrtek 25. 10. v 18 h
Největší byznys mého života – vzpomínka 
na osobnost jedinečné ženy Blanky Berge-
rové (1914–2009), která riskovala za druhé 
světové války svůj život pro záchranu příbuz-
ných. Postavila se čelem zlu a podařilo se jí 
zachránit nejen rodinu, ale i řadu dalších. Po 
válce se odstěhovala do Izraele, kde se vdala 
a založila rodinu. O knize a životě Blanky 
Bergerové bude hovořit její syn Dr. Avihou 
Efrat, Ph.D. V angličtině, s tlumočením do 
češtiny. Ve spolupráci se ŽO Brno.

úterý 30. 10. v 18 h
Pražský student – přednáška Mgr. Martina 
Jirouška, filmového kritika, historika a pub-
licisty o filmu, jehož autor je spojován s anti-
semitskými tendencemi. V roce 1913 vzniká 
v předválečné Praze první autorský film na 
světě – Pražský student – podle scénáře kon-
troverzního spisovatele H. H. Ewerse. Jde  
o němý německý film Stellana Ryea, kte-
rý je považován za první film žánru hororu  
(http://www.filmy-ke-shlednuti.net/prazsky-
student-1913/). Přednáška vychází z osob-
ního rozhovoru s Jurajem Herzem, od nějž 
získal přednášející cenné postřehy.

Výstava v měsíci říjnu: Moravští zemští 
rabíni (výstava je přístupná ve dnech pro-
gramových akcí nebo po předchozí telefo-
nické domluvě). Vstup volný

Není-li uvedeno jinak, činí vstupné na jed-
notlivé programy 30 Kč.
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kultura

FEstiVAl 
PAlEstiNsKÝcH FilmŮ

se uskuteční začátkem října 
v pražském kině Světozor:

 čt 4. 10. v 20 h: Čas, který zbývá
 pá 5. 10. v 18  h: Sůl tohoto moře
 v 20.30: Amreeka
  so 6. 10. v 18 h: Citronový sad
 v 20.30:  Granátová jablka 

a myrha
 ne 7. 10. v 18 h: Muž bez mobilu

a v brněnském kině art:
 pá 12. 10. v 18 h: Sůl tohoto moře
 v 20.30: Amreeka 
 so 13. 10. v 18 h: Čas, který zbývá
 v 20.30:  Granátová jablka 

a myrha 
 ne 14. 10. v 18 h: Citronový sad
 v 20.30: Muž bez mobilu

Skrytá, ale viditelná...
aneb Říjnové neděle 
v brněnské synagoze
Ze sbírek haličských Židů, kteří v Brně na-
lezli útočiště v době první světové války, byla 
v roce 1936 postavena ortodoxním spolkem 
Agudas Achim třetí brněnská synagoga na 
ulici Skořepka č. 13. Ryze funkcionalistická 
stavba dodnes slouží jako jediná synagoga na 
Moravě bohoslužebným účelům. Pokud jste 
tuto nenápadnou stavbu dosud míjeli, zveme 
vás každou říjnovou neděli ve 14 hodin na 
komentovanou prohlídku s lektorkami brněn-
ské pobočky Židovského muzea v Praze.

7. října – Historie židovské komunity v Br-
ně: první prohlídka vás seznámí nejen se za-
jímavým interiérem synagogy na Skořepce, 
ale přiblíží i bohaté dějiny komunity v Brně 
(provádí Kateřina Suchánková)

14. října – Koloběh života: druhé setkání 
bude zaměřeno na hlavní tradice a rituály 
judaismu, zejména těch, které se odehrávají 
právě v prostorách synagogy (provádí Kris-
týna Kuboňová)

21. října – Židovský rok: třetí prohlídka 
nabídne kromě prohlídky budovy také před-
stavení židovského kalendáře a svátků, které 
jsou jeho nedílnou součástí (provádí Táňa 
Klementová)

28. října – Židovská domácnost: poslední 
setkání nás zavede nejenom do synagogy, 
ale také do židovského domu, seznámíme se 
s košer kuchyní a dalšími zvyky židovské do-
mácnosti (provádí Zuzana Prudilová)

Vstupné 30 Kč

ANNiKA tEtzNEr
obrAzY 

30. září – 18. listopadu 2012

 pohřební místnost židovského 
hřbitova, Rakovnická ul., Louny

Annika Tetzner (vlastním jménem Sara 
Channa Eisenmann) je česká umělkyně ži-
jící v Izraeli, která rané dětství prožila v te-
rezínském ghettu. Z celé rodiny přežila vál-
ku pouze ona a její bratr. O své zkušenosti 
z dětství napsala několik knih, které dopro-
vodila vlastními ilustracemi. Své obrazy vy-
stavuje v mnoha zemích po celém světě. 
Vernisáž proběhne 30. září v 16 hodin. 
Zazpívá pěvecký sbor Kvítek pod vedením 
Vladimíra Petržilky fragmenty ze staročes-
ké hry Esther Karla Reinera inscenované 
v terezínském ghettu. Dále vystoupí saxo-
fonista Jan Grunt s variacemi na židovské 
lidové melodie. 

KulturNÍ AKcE V libEŇsKÉ sYNAGozE
Ve středu 26. září 2012 zahájí v libeňské 
synagoze historička umění Lucie Šiklo-
vá výstavu obrazů a soch SÓMA Tomá-
še Polcara (*13. 5. 1973 Praha), žijícího 
a tvořícího ve Slavětíně nad Ohří u Loun. 
V letech 1991 až 1998 studoval AVU, kde 
byl žákem Huga Demartiniho, Aleše Vese-
lého a Milana Knížáka. Výstava SÓMA je 
součástí cyklu výstav po židovských objek-
tech, který začal v létě projektem ARCHÉ 
v židovské pohřební místnosti v Lounech 
a měl by pokračovat další instalací v Mostě, 
taktéž v pohřební místnosti, jež by se reali-
zovala během roku 2013. Součástí libeňské 
vernisáže  bude vystoupení kvarteta Zuzana 
Hanzlová (zpěv, fl étna, jinak též Neočekáva-
ný dýchánek), Jarda Svoboda (harmonium, 
jinak též Traband), Petr Tichý (kontrabas) 
a Michal Hrubý (klarinety, jinak též Trio Sa-
laš, Jazz Kohnspiracy, Malé dechové cvičení 
a Hyvää Matkaa!). To ve společných aran-
žích představí čtyři variace ve folklorně-jaz-
zovém duchu na písně z představení Esther 
(na staročeský text) Karla Reinera, které 
bylo inscenováno za druhé světové války 
v terezínském ghettu, doplněnou improvi-
zací na téma z další Reinerovy písně Milá 
z cyklu Tři písně milostné z roku 1936 

a dvěma písněmi vedoucího kvarteta 
Michala Hrubého. Druhou hudební součástí 
vernisáže bude vokální skladba na Lermon-
tovovův text s názvem 60 stran Démona 
lounského skladatele Jana Grunta, surrea-
listické vyobrazení pro  mužský (recitujícím 
v ruštině) a ženský hlas (znějícím v češtině). 
Výstava potrvá do 11. října 2012.

Pondělí 8. října v 19.00 h: Promítání ně-
mých fi lmů s novou hudbou Jana Grunta
1.  Gore Sary – režie Alexander Arkatov, 

Rusko 1913, 18 minut (melodrama z ži-
dovského prostředí)

2.  Siluety – dvě fi lmové miniatury avant-
gardních režisérů židovského původu Jea-
na Eppsteina a Maxe Ophülse vyrobené 
ve Francii na přelomu 20. a 30. let (obě 
dohromady do 5 minut)

3.  Le Chajim – režie Kai Hansen a Maurice 
Maître, Rusko 1911, 9 minut (alkoholiko-
vo drama, název dle židovského přípitku 
– Na život)

4.  Kvartaly predměstja – režie Grigorij 
Gričer-Čerikover, SSSR 1930, 50 minut 
(dramatický příběh mladého manželství 
Židovky a Ukrajince, v hlavní roli Nano 
Vačnadze)

Židovská obec v Praze společenský sál,
Maiselova 18

pODVeČeR YVOnne přenOSILOVÉ:

zpěvák, lídr skupiny Olympic
PEtr JANdA

„Pokud člověk přičichne k muzice 
a stane se to pro něj drogou, tak je 
jediná jeho touha hrát, něco ukázat, 
všem to natřít, vydat dobrou desku, 

mít úspěch a užívat si ho.“

úterý 16. října 2012 v 15.00 hodin

Židovská obec v Praze srdečně zve:

komentované prohlídky 
jeruzalémské synagogy 

neděle 7. října ve 14 hodin

Večerní komentovaná prohlídka 
jeruzalémské synagogy 
na úvod prohlídky se po čtyřiceti 

letech rozezní unikátní varhany pod 
rukama varhaníka Václava petera. 

středa 3. října v 19 hodin

Vstupné: dospělí 80 Kč, děti 6–15 let 
a studenti 50 Kč, děti do 6 let zdarma

Jeruzalémská synagoga, Jeruzalémská 7, Praha 1 



židovské sousedy, se kterými tu žili pět set let až do holocaustu, který 
toto sousedství ukončil.“
Dnes již v Heřmanově Městci židovská obec není. A místní Tóry 
byly jako součást rozsáhlého souboru prodány v době komunistic-
kého režimu. Nyní slouží židovským obcím převážně v anglosas-
kých zemích. Jeden ze svitků pocházejících z Heřmanova Městce 
používá také kongregace Yavneh z Raleigh v Severní Karolíně, již 
duchovně vede rabínka Raachel Jurovics. Rachel i Johanna před lety 
s původními Tórami do Heřmanova Městce přijely, aby zde oslavily 
Simchat Tora. Nyní však posloužila Tóra používaná v Praze: „Chtě-
la bych velmi poděkovat Bejt Simcha za zapůjčení svitku, ze kterého 
naše dcera četla. Číst při takové příležitosti z papíru by totiž bylo 
pro mladého člověka zklamáním. Také musím velmi poděkovat Aleně 
Tučkové, místní farářce Církve československé husitské. Právě ona 
a její obětavost stojí za roky naší plodné spolupráce. Alena na bat 
micva pozvala i obyvatele Heřmanova Městce. Mnozí pak za námi 
přišli a děkovali nám, že mohli vidět autentický židovský obřad. Abi-
gail si všimla slz, které stékaly po tvářích starší dámy. Snad si v tu 
chvíli uvědomila, že starší generace v Heřmanově Městci viděla, jak 
jejich židovští sousedé odjeli transportem a již nikdy se nevrátili. 
Snad si Abigail uvědomila i to, že vracet židovský život do těchto míst 
není jen bláznivou myšlenkou jejích rodičů, ale že to má svůj hluboký 
vnitřní smysl. Naše dcera se své role zhostila důstojně a sebevědo-
mě. Roste z ní krásná žena, navenek i uvnitř. Jsme na ni moc hrdí,“ 
shrnula dojatá maminka.

Na závěr setkání v synagoze promluvila Sylvie Wittmannová: 
„Chtěla bych vzpomenout paní Elišku Levinskou z Pardubic, která 
se s Hershensonovými přátelila. K mému velkému žalu se dnešního 
dne nedožila. Měla by z Abigail velkou radost.“ Paní Levinská pro-
mlouvá i v dokumentu Příběh Tóry (A Torah Tale), který Mark Her-
shenson nedávno dokončil. Doufejme, že se brzy objeví na některém 
z filmových festivalů.

ª Text a foto: Pavel Kuča
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o šabatu ráno 7. července 2012 (17. tamuzu 5772) se v malém 
východočeském městečku konala velká sláva. Sjeli se sem ro-

diče a jejich sourozenci, prarodiče a přátelé mladé Abigail, aby se 
toho dne stala bat micva, tedy dcerou přikázání (povinnosti). Pod 
dohledem své maminky, rabínky Johanny, jež dříve působila na 
Novém Zélandě a nyní v Kalifornii, přečetla Abigail z Tóry para-

šu Balak (Numeri 22,21-24) o Bileámovi, jenž osedlal svou oslici  
a vyrazil s ní k moábskému velmoži. A pak anglicky promlouvala  
k zaplněné synagoze, když využila příběh z midraše o soutěži v běhu 
mezi želvou a zajícem. Ocitovala želvu, spokojenou, že jí bylo do-
přáno závod zažít. „Paraša Balak nás též učí, jak lidé často nevidí, 
co je pro ně dobré, stejně jako Bileám neviděl Božího anděla, který 
mu zastoupil cestu. V životě se stává, že když se na problémy, vý-
zvy podíváme pod jiným úhlem, skrz jinou perspektivu, často nás to 
přivede k řešení,“ pronesla Abigail. Melodickému a pevnému hlasu 
dvanáctileté dívky a českému překladu z úst Sylvie Wittmannové 
naslouchalo i přes padesát místních občanů včetně místostarostky 
Zdenky Sedláčkové. Obřad doprovodil koncert písní v hebrejštině  
a jazyce ladino v podání východočeského souboru Rebelcantissimo.
Mezi čestnými hosty v první řadě seděla i Melanie Robles, starší 
kamarádka z dětství: „Abigail znám od jejích šesti let. Potkali jsme 
se ve Wellingtonu na Novém Zélandu, kde její maminka působila 
ve funkci rabínky v kongregaci Temple Sinai. Občas jsem Abigail 
i její starší sestru hlídala a staly se z nás dobré kamarádky. Proto 
jsem na její bat micva do Čech moc ráda přijela a jsem na ni hrdá. 
Ta slavnost byla neskutečně nádherná a duchaplná. Hershensono-
vi přivezli simcha – radost – a nešama – duši – do města, kde na ži-
dovský život zůstávají již jen vzpomínky,“ svěřila se Melanie, která 
nyní žije v Nizozemsku. Rabínka Johanna Hershenson ji doplnila 
slovy: „S obyvateli Heřmanova Městce jsem navázala kontakt po-
prvé v roce 2008 poté, co jsme vypátrali, že právě odtud pochází 
jedna z Tór, kterou židovská komunita ve Wellingtonu používá. Se-
tkali jsme se s velmi vřelým přijetím od obdivuhodně milých čes-
kých lidí. I proto jsme se rozhodli oslavit bat micva naší dcery prá-
vě zde. A byla to pro nás ohromující zkušenost. Můj manžel Mark 
i já jsme cítili, jako bychom našim českým přátelům nahrazovali 

Vážení čtenáři, 
na této stránce jste již více než dva roky zvyklí číst rubriku Kalendá-
rium, připomínající významné události židovských dějin. Uplynulé 
prázdninové měsíce, stejně jako nadcházející měsíce podzimní, jsou 
však mimořádně bohaté na nejrůznější akce, a proto jsme se v tom-
to čísle rozhodli Kalendárium vynechat a přenechat více prostoru 
aktuálním textům – reportážím, pozvánkám. K této praxi budeme 
v případě potřeby přistupovat i v budoucnu. S rubrikou Kalendárium 
se tedy definitivně neloučíme, budete ji však v našem časopise dále 
nacházet nepravidelně. 

ªRedakce

bat micva v heřmanově Městci
Rodina dvanáctileté Abigail Hershenson ze San Diega slavila se svými českými přáteli

Dvanáctiletá Abigail Hershenson z Kalifornie se svou rodinou a přáteli v sy-
nagoze ve východočeském Heřmanově Městci

Abigail Hershenson poprvé v životě veřejně předčítá z Tóry, 7. července 2012 
v Heřmanově Městci


