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V devadesátých letech židovství  lá-
kalo  jako  náboženství,  jako  kultu-
ra...  Dnes  tato  vlna  zájmu  zmizela. 
Židovský život už nebude asi nikdy 
tak přitažlivý. Musíme si zvyknout, 
že  židovství  může  být  i  věcí  volby, 
nejen  údělu,  a  že  pro  židovskou 
identitu se lze rozhodnout jako pro 
jednu  barvu  z  široké  palety  nabí-
dek, klidně spolu s vícero barvička-
mi.  Pokud  tak  nechceme  spoléhat 
na  strategii  „přežití  skupinky  nej-
zažranějších v izolaci od ostatních“, 
budeme  se  muset  víc  snažit,  samo 
už to nepůjde.

Aleš Hanek

To,  co  bylo  po  léta  našimi  předky 
budováno,  se  obrátilo  vniveč.  Byly 
vypáleny všechny synagogy ve měs-
tě, spolkový dům obce. To, co neby-
lo vydrancováno a vypáleno nacisty 
po  válce,  pomalu  chátralo  –  dnes 
již  nenajdete  ani  židovskou  školu, 
starobinec  ani  židovský  hřbitov  při 
ulici 28. října. Zůstala jen budova, ve 
které sídlí naše obec, která už ničím 
nepřipomíná  budovu,  o  které  čte-
me v Olbrachtově knize Smutné oči 
Hany Karadžičové. 

Michal Salomonovič

Lze říci, že ekonomika zasáhla  i tu-
to  obec.  Obec  se  sice  částečně  po-
zvedla,  ale  každá  mince  má  dvě 
strany.  Z  obce  se  stala  v  poslední 
době  komerční  organizace,  která 
zapomněla  na  své  sociální  poslání. 
Otevřenost,  vstřícnost.  Řečeno  slo-
vy našich prarodičů – vytratilo se to 
typické „jidiše herz“.

Andrej Dan Bárdoš

Prezident Světové unie progresivní-
ho judaismu, rabín Stephen Fuchs, 
při havdale na konci Jom kipuru.

 foto: Pavel Kuča

Prezident Světové unie 

progresivního judaismu 

v Praze



2 Listopad 2012

DOKUMENTY K OSUDŮM OSTRAVSKÝCH ŽIDŮ ON-LINE

protektorátu snaha uniknout přes bariéru víz, po-
volení a zavřených hranic do svobodného světa.
Sbírka dokumentů je výsledkem několikaleté 
činnosti dobrovolníků při Kingstonské syna-
goze v jihozápadním Londýně, která dostala do 
užívání svitek Tóry pocházející z předválečné 

Ve svých počátcích musela budovat své 
zázemí nejen pro duchovní sféru, ale  

i naplnění sociálních a vzdělávacích potřeb svých 
členů a v neposlední řadě se musela postarat  
i o věci poslední na této zemi, o hřbitovy. Mnozí 
její členové zaujali významné postavení v ději-
nách města pro svůj podíl na rozvoji průmyslu, 
obchodu a kultury. Pak přišel rok 1939, který 
uzavřel tuto kapitolu dějin naší obce a to, co bylo 
po léta našimi předky budováno, se obrátilo vni-
več. Byly vypáleny všechny synagogy ve městě, 
spolkový dům obce. To, co nebylo vydrancováno 
a vypáleno nacisty po válce, pomalu chátralo – 
dnes již nenajdete ani židovskou školu, starobi-
nec, ani židovský hřbitov při ulici 28. října. 
Zůstala jen budova, ve které sídlí naše obec, která 
už ničím nepřipomíná budovu, o které čteme v Ol-
brachtově knize Smutné oči Hany Karadžičové. 
Také dětská zotavovna v Ostravici, pýcha našich 
předků, neplní své poslání, pro které byla vybu-
dována. Když stojím před Památníkem holocaus-
tu v sadu Dr. Milady Horákové (málo z občanů 
města ví, že pod travnatou plochou leží několik 
generací ostravských Židů, protože to byl prv-
ní židovský hřbitov), musím pokaždé myslet na  
94 % ostravských Židů, kteří zahynuli v průběhu 
holocaustu. Já jsem měl to štěstí, že jsem přežil.

Dnešní obec sdružuje okolo stovky členů, vět-
šinou potomků v druhé a další generaci, mnozí 
nebyli svědky ani doby předválečného rozkvě-
tu, ani těch strašných dnů války. Její činnost se 
dnes orientuje jednak na péči o staré a nemocné 
členy, což úspěšně zajišťuje agentura TIKVA, 
za nemalé finanční podpory NFOH, ale také 
na péči o nemovité židovské památky nejen na 
území města. Zůstaly hřbitovy ve Frýdku, Bo-
humíně, Orlové, Opavě, Velkých Karlovicích, 
Hlučíně, Českém Těšíně, které obec udržuje 
vlastními silami a s pomocí dobrovolníků. Pří-
buzní zemřelých buď zahynuli v koncentračních 
táborech, nebo jsou jejich potomci roztroušení 
po světě. Jak procházím těmito místy, nemohu 
nevzpomenout veršů Jaroslava Vrchlického:  
„Ostrove mrtvých! V hlučné města vřavě / ty 
výspo klidu, samoty a ticha / proud nové doby 
podrývá tě dravě / však dosud kameny tvé 
v slunci svítí / zde posud s fialkou bez kolem 
dýchá / zde unavená duše cítí / ten velký bol / tu 
malou cenu žití.“
Ale vraťme se do současnosti. Někteří členo-
vé obce se angažují v organizacích jako např. 
Terezínská iniciativa, Český svaz bojovníků 
za svobodu, Živá paměť a ti, kterých se dotkl 
holocaust bezprostředně, besedují na základ-

ních a středních školách s jejich žáky o svých 
zážitcích. Není to pro tyto starší lidi jednodu-
ché vyprávět o svých strašných prožitcích na 
hranici smrti. Je to však velmi účinná forma 
varování mladých lidí, aby se to již nikdy ne-
opakovalo. 
Na výraznější činnost směrem na veřejnost 
nám scházejí mladší členové v našich řadách. 
Tím, že v našem městě byla utlumena výrobní 
činnost velkých závodů, není naděje na příliv 
nových členů z jiných koutů naší republiky.  
A přece bychom chtěli naše dějiny předat těm, 
kteří přijdou po nás.

ªMichal Salomonovič, Ostrava

Památník holocaustu v sadu Dr. Milady Horákové

Židovské muzeum v Praze zveře jňuje  
k 70. výročí židovských transportů z Ostravy 
do Terezína on-line sbírku osobních a rodin-
ných dokumentů, které přibližují každodenní 
život ostravských Židů před druhou světovou 
válkou, jejich osudy během holocaustu i příbě-
hy těch, kteří jej přežili. Zhruba dva tisíce do-
pisů, fotografií a úředních dokumentů budou 
veřejnosti zpřístupněny v novém virtuálním 
katalogu sbírek Židovského muzea na adrese  
http://collections.jewishmuseum.cz/.
Součástí katalogu sbírek bude také on-line vý-
stava založená na unikátní korespondenci rodiny  
Goldbergů, která byla holocaustem rozdělena: 
zatímco třem bratrům – Oskarovi, Mosesovi  
a Norbertovi – se v roce 1939 podařilo uprchnout 
do Velké Británie, zůstali jejich rodiče a sestry  
s dětmi v okupované Evropě, kde zahynuli. Je-
jich dopisy, plné smutku z odloučení a touhy  
po opětovném setkání celé rodiny, působivě ilu-
strují, jak obtížná byla pro židovské obyvatele 

Norbert Goldberg s rodinou nad svitkem Tóry v sídle 
židovské obce v Ostravě-Mariánských Horách v roce 
2006 (foto: ŽM, collections.jewishmuseum.cz)

Vážení čtenáři, 
v následujím roce bychom vám rádi postupně představili všechny židovské obce, které v současnosti působí na území 
české republiky. Je jich celkem deset a jako první vám představujeme obec ostravskou. 

OSTRAVSKá KEHILA 
pohledem jednoho z nejstarších členů
Ostravská židovská obec byla ustavena v roce 1875 a od této doby do dnešních dnů uplynulo 
137 let. V začátcích své existence se rozrůstala tak, jak se rozvíjelo průmyslové město Morav-
ská Ostrava a právem se jí přisuzuje třetí místo z hlediska velikosti obcí v českých zemích. 

Ostravy. Rozsáhlý soubor těchto svitků, v době 
okupace zabavených a svezených do pražské-
ho židovského muzea, byl v šedesátých letech  
20. století komunistickým státem muzeu ode-
jmut a prodán do Velké Británie, odkud jej na-
dace The Czech Memorial Scrolls Trust zapůj-
čuje synagogálním sborům po celém světě.
Ostravská skupina v Kingstonu začala pod ve-
dením pana Davida Lawsona pracovat v roce 
2006. Kromě dokumentace osudů ostravských 
Židů si za cíl vytkla i oživit památku na ně. 
Postupně tak kolem sebe vytvořila virtuální, 
po celém světě rozptýlenou komunitu bývalých 
židovských Ostraváků, kterým pomáhá znovu 
najít vztah k rodnému městu jich samotných, 
jejich rodičů či prarodičů.
Židovské muzeum v Praze se před dvěma lety 
do aktivit ostravské skupiny v Kingstonu za-
pojilo a v rámci společného projektu zajistilo 
katalogizaci, digitalizaci a publikaci této ojedi-
nělé sbírky.
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posledních letech, uspořádali v Libeňské sy-
nagoze (Na Palmovce). U blízkého Libeňské-
ho mostu jsme také uskutečnili tašlich. 
Po skončení Roš ha-šana se rabín Fuchs vydal 
na návštěvu progresivní židovské komunity 
ve Vídni, aby se do Prahy opět vrátil před 
Jom kipurem. I zde jsme se drželi osvědče-
né tradice a modlili se v prostorách Pinkaso-
vy synagogy, jejíž atmosféra vždy působivě 
umocňuje prožívání tohoto svátku. 
Rádi bychom na tomto místě poděkovali všem, 
kteří přispěli ke zdárnému průběhu letošních 
Vysokých svátků – těm, kteří se podíleli na 
vedení bohoslužeb a organizaci programu, 
těm kteří pomáhali s přípravou pohoštění, těm 
kteří pomohli se stěhováním židlí a machzorů,  
i těm, kteří přispěli finančně.                ª - kwe -

z obcí

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. 

Program Bejt Simcha
listopad 2012

PRAVIDELNÉ AKCE

Bejt Simcha

Maiselova 4, 110 00 Praha 1
Telefon: 724 027 929

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

Ivrit – hodiny hebrejštiny 
pro pokročilé 

každé úterý od 18.30 h 
pro mírně pokročilé 

od 18 h
kurz pro začátečníky 

ve čtvrtek od 19.30 h

Úvod do judaismu 
každé úterý od 19.45 h

Četba siduru
každou středu od 18.30 h

Židovská filosofie a mystika
každou středu od 19.45 h

Kabalat šabat 
každý pátek od 18 h

pátek 2. listopadu
od 18 hodin

KABALAT šABAT 
s rabínem 

Richardem Newmanem
(Kapské Město, JAR)

čtvrtek 15. listopadu 
od 19 hodin 

v Café Jericho 
EPES RARES 

(viz pozvánka na str. 19)

Vysoké svátky jsme letos oslavili ve společ-
nosti významného hosta, předsedy Světové 
unie progresivního judaismu (World Union 
for Progressive Judaism – WUPJ), rabína 

Stephena Fuchse a jeho ženy Vickie. Novo-
roční bohoslužby jsme, stejně jako v několika 

Ve středu 19. září byl na půdě pražské ži-
dovské obce zahájen již čtvrtý ročník popu-
lárních panelových diskusí moderovaných 
Irenou Kalousovou. Tématem byla tentokrát 
zamýšlená transformace občanského sdruže-
ní Bejt Simcha na židovskou obec a její žá-
dost o přijetí do Federace židovských obcí. 
Hosty diskuse byli předseda Židovské obce 
v Praze František Bányai, tajemník FŽO To-
máš Kraus a Peter Gyori z Bejt Praha. Plány 
Bejt Simcha prezentoval její předseda Mi-
chal Spevák. 

Nový rok jsme již tradičně přivítali v Libeňské synagoze

Vysoké svátky 5773 
v Bejt Simcha

Michal Spevák představuje plány Bejt Simcha na za-
ložení Progresivní židovské obce Praha. Naslouchají 

(zleva) Irena Kalhousová, František 
Bányai, Tomáš Kraus a Peter Gyori

Z publika nejčastěji zaznívalo, 
že záměry Bejt Simcha jsou 
legitimní a měly by přispět 
k větší pestrosti židovského 
komunitního života v Praze. 
Na druhou stranu však mnozí 
členové pražské židovské obce 
vyjádřili myšlenku, že pokud 
by sama pražská obec byla ote-
vřenější a liberálnější, nemuse-
la by vznikat obec nová. Mno-
zí by si působení Bejt Simcha 
dokázali v budoucnu představit 
spíše v rámci jediné pražské 
obce. Podle stávajícího předse-
dy ŽOP Františka Bányaie však 
podobné uspořádání není reál-
né a neslo by s sebou řadu orga-
nizačních problémů. Založení 
nové obce tak zřejmě zůstává 
jedinou cestou, jak v Praze za-
jistit plnohodnotné praktiková-
ní progresivního judaismu. 

ª - red -
Foto: Petr Balajka
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Aleš Hanek, člen ŽOP
ŽOP je součástí širší židovské pospolitosti. Ta 
prodělala v devadesátých letech vlnu zájmu  
o vše židovské, ze které dneska tyje – většina 
leaderů židovských spolků, řada lidí, kteří se 
pouštějí do židovských aktivit, pochází právě 
z téhle mladé anebo znovusenavrátivší genera-
ce devadesátých let. Devadesátá léta byla ale 
trochu jiná než začátek 21. století. Všichni měli 
zájem o vše dříve zapovězené, většina postrá-
dala informace. Duchovno lákalo. Židovství 
lákalo jako náboženství, jako kultura. A mnoho 
těch nalákaných se už nepustilo – dnes pro nás 
zakládají školky, spolky, organizují výstavy, 
posílají své děti do židovských škol... Dnes tato 
vlna zájmu zmizela. Židovský život už nebude 
asi nikdy tak přitažlivý. Musíme si zvyknout, 
že židovství může být i věcí volby, nejen údělu, 
a že pro židovskou identitu se lze rozhodnout 
jako pro jednu barvu z široké palety nabídek, 
klidně spolu s vícero barvičkami. Pokud tak ne-
chceme spoléhat na strategii „přežití skupinky 
nejzažranějších v izolaci od ostatních“, budeme 
se muset víc snažit, samo už to nepůjde.
K čemu tenhle úvod? V nadcházejícím článku 
se budu snažit argumentovat ve prospěch posí-
lení inkluzivity oproti výlučnosti, budu tvrdit, 
že nejde jen přešlapovat na místě, že naše obec 
potřebuje leadery s vizí. V tomto textu nabízím 
pohled na to, jaká je a jaká by měla být naše 
obec, prizmatem člena obce, dlouholetého do- 
brovolníka, přechodně též v uplynulém obdo-
bí smluvního partnera ŽOP, který nikdy nebyl 
v žádném z jejích orgánů, kolem bouří v roce 
2004 pobýval v Izraeli a do obecních věcí proto 
vidí napůl zvenčí, napůl zevnitř.
Jaká tedy je na podzim roku 2012 Židovská 
obec v Praze? Především myslím, že je stabilní. 
To je na jednu stranu pozitivní – po všech otře-
sech to není samozřejmé. Dosluhující vedení 
má zásluhu na tom, že má ŽOP rozvinuté so-
ciální služby, školu, postavila Hagibor, pečuje 
o památky atd. To jsou všechno věci, které stojí 
hodně peněz a mají veliký význam. Zároveň se 
mi ale zdá, že je obec stabilní tak nějak až moc, 
je to organizace, ale nemá žádnou perspektivu 
a není tou pospolitostí, kterou podle mého pře-
svědčení její členové očekávají.
ŽOP je demokratickou organizací, kterou usta-
vují její členové k uspokojování svých potřeb. 
Z těch méně uspokojených, na kterých je pod-
le mě třeba v budoucnu zapracovat, zmíním  
některé.

PRAŽSKá ŽIDOVSKá OBEC: 
JAKÁ JE A JAKÁ BUDE?
Začátkem prosince se uskuteční volby Reprezentace Židovské obce v Praze. V tomto  
a příštím čísle přinášíme zamyšlení několika jejích členů nad úspěchy a výzvami končícího 
a nadcházejícího období a vize, jaká by obec měla být:

Náboženství. Byli jste se podívat ve Staronové 
synagoze v sobotu? Členů obce tam na boho-
službě najdete okolo patnácti. Večerní všedno-
denní bohoslužba tamtéž? Někde mezi nulou 
a pěti. Šacharit, mincha? Zaměstnanci obce. 
(Samozřejmě, zpravidla je místní minjan dopl-
něn turisty.) Odpovídá tohle poptávce po nábo-
ženství mezi členy obce? Znamená to, že nikdo 
další z obce nemá o náboženství zájem? Mys-
lím si, že ne. Jen možná náš ortodoxní rabinát 

neumí (ale obávám se, že hlavně nechce) svou 
činnost pojímat také jako službu členům ŽOP.
Vzdělávání. Na obci funguje několikero školek, 
jeslí, základní škola a dokonce gymnázium. 
Podle všeho jsou kvalitní. Trochu znepokojivá 
je otázka, proč je na Lauderových školách tak 
málo obecních dětí a taky co se s židovskými 
dětmi děje, když z Lauderovek vyjdou? Odpo-
věď je, že nic, z obce odcházejí a nikdy se na ni 
už nevrátí. Je to proto, že na obci není nikdo, 
kdo by se soustavně věnoval mládeži, přitaho-
vání lidí, vymýšlel akce, které by devatenáctile-
tým absolventům Lauderových škol umožnily 
zůstat a bavit se. Odpověď předsedy Bányaie je, 
že není úlohou ŽOP organizovat nikomu zába-
vu, ale spíše jen zajišťovat servis těm, kteří si ji 
zorganizují sami. Nesouhlasím. Je v bytostném 
zájmu ŽOP, aby od ní neodcházela židovská 
mládež, a nemůže se v takhle základní věci 
spoléhat na fungování dobrovolníků, spolků 

zvenčí (znáte ČUŽM – dva roky funguje, pak 
dva ne...). Pro mládež, nebo určitě velký její díl, 
je aktivní židovský život jen jednou z možností, 
můžou jít i jinam. Židovství konkuruje twitteru, 
facebooku apod., když to přeženu. Musíme bo-
jovat, abychom o ně nepřišli.
A propos organizace akcí, kultura... Tentýž ar-
gument, pořád dokola: „Není naším úkolem...“ 
A stejná odpověď. Buďto chceme být atraktiv-
ní, poskytovat něco svým členům a případně  
i přitahovat lidi z okolí, anebo nechceme. Po-
kud ano, nemůžeme se přece spoléhat na lidi 
okolo. Výsledkem současného přístupu je, že 
v naší fragmentované komunitě má část spolků 
své akce a na radnici v Maiselově nikdy ne-
vkročí, druhá část si od ŽOP půjčuje prostory  
a v těch si dělá své věci. ŽOP, která má pro-
středky a možnosti na to (jako jedna z mála ži-
dovských organizací v ČR) organizovat akce, 
které jsou pro všechny členy pospolitosti bez 
ohledu na to, v jakém spolku jsou zapsáni, 
svým přístupem podporuje fragmentovanost, 
konkurenci namísto spolupráce.
Budovat ducha komunity je nesmysl, nejde to. 
Pocit sounáležitosti ale stoprocentně nevznik-
ne tam, kde aparát obce funguje spíš jako úřad 
než jako centrum pospolitosti. Můžeme se bavit  
o otevřené obci. Její tváří jsou její zaměstnan-
ci. Představme si turistu, který přichází na rad-
nici a jen ho něco zajímá, má dotaz a nemůže 
se dopátrat odpovědi. Tak se přišel zeptat na 
židovskou obec, Židé si přece všude pomáha-
jí. Ochranka se snaží pomoci a telefonuje od 
kanceláře ke kanceláři. Najde se někdo, kdo 
by se turisty ujal a pomohl mu najít odpověď? 
Co myslíte? Spíš ne, je to jako žádat na úřadě  
o stavební povolení.
Nemůžu hodnotit činnost reprezentace, ne-
mám dost informací. Nejspíš to bude jako se 
zaměstnanci – někdo dělá víc, někdo míň. Co 
ale podle mě obec potřebuje, je změna systé-
mu rozhodování. Často se na rozhodnutí podílí 
tolik lidí (reprezentace, vedení ŽOP, předseda), 
že nakonec není jasné, kdo navrhoval, kdo sou-
hlasil, kdo jenom nenamítal. Můžu se mýlit, ale 
zdá se mi, že často vznikají nerozhodnutí, za 
které jsou všichni neodpovědní a nikdo za ně 
nezodpovídá.
Zdá se mi, že hlavním problémem naší jinak 
celkem prosperující obce je fatální nedostatek 
směřování, vize. Tenhle článek vychází před 
volbami, tak snad právě včas, aby nás povzbu-
dil k tomu, chtít od kandidátů do Reprezentace 

Židovská radnice, historické sídlo pražské židovské 
obce v Maiselově 18



Chešvan 5773 5

z obcí

➤ ŽOP právě to. Lze se bavit o tom, jak zlepšit 
to či ono, ale bez komplexní představy, jak by 
měla ŽOP vypadat (nebo jak chceme, aby vy-
padala) za dvacet let, to bude jenom bezduché 
ode zdi ke zdi, nárazové utrácení milionů. Prá-
vě o tom je formulace vize. Kam chceme jít? 
K trojrabinátu s dominancí ortodoxie? K pokra-
čování na bázi „úzkého tvrdého jádra“? K čemu 
má sloužit naše školství? Chceme se obklopit 
zákopy, anebo otevřít okolí? Jakou roli chceme 
hrát vůči ostatním židovským spolkům? A ja-
kou v české veřejné debatě? Jsou to jen příkla-
dy a jde o obtížné otázky. Ale teprve potom co 
najdeme (kandidáti navrhnou a my ve volbách 
podpoříme) na ně odpovědi, můžeme se bavit  
o dílčích krocích, které je nutné činit k naplnění 
těchto cílů.
Hlavní úkol těchto voleb a – pokud to teď ne-
vyjde – dalšího období, tak podle mě musí být 
formulace široké strategie dalšího směřování  
a rozvoje ŽOP. Pozor, nepůjde do bez diskuze 
se členy obce! Bez strategie, bez vize, bez cíle 
pojedeme dál jako doteď. To není žádná tragé-
die, ale dá se i líp, myslím si.

Jakub Schwab, odcházející člen 
Reprezentace ŽOP, podnikatel
Tento článek píšu jako člen Reprezentace ŽOP 
od neklidných událostí, které se odehrály na ŽO 
v roce 2004, který se rozhodl v nadcházejících 
volbách nekandidovat.
Dům v Maiselově 18 znám od svého raného 
dětství. Tenkrát, navzdory komunistickému re-
žimu, to byly oslavy některých svátků pro děti 
a občasné návštěvy modliteb v Jubilejní/Jeruza-
lémské synagoze s mým dnes již zesnulým ta-
tínkem v pátek večer. V roce 1987 díky rabínovi 
Danielu Mayerovi k tomu přibyla každotýdenní 
Talmud Tora. Kolem roku 1990 jsem se začal 
účastnit bohoslužeb sám a z vlastní iniciativy  
a v tomto setrvávám dodnes. I když jsem byl 
dítě, téměř každotýdenní nedělní kávová od-

poledne u Mayerů doma patří dodnes k mým 
krásným vzpomínkám…
Přestože být Židem za komunistického režimu 
bylo mnohem těžší než dnes, občas docházím 
k pocitu, že pocit komunity mezi tou hrstkou, 
která své židovství dávala najevo, byl mnohem 
větší a upřímnější než dnes… Tehdejší ŽNO 
peněz moc neměla. Neměla instituce, jídelně 
vládla paní Šefčáková se svými legendární-
mi špinavými nehty, ale mezi lidmi bylo vždy 
dobře, sobotní šoulet byl legendárně lahodný  
a chodily na něj celé rodiny, samozřejmě bez 
objednávání předem, a ŽNO nezkrachovala…
Ale vím, žijeme v jiné době a máme jiné starosti. 
To je prostě život. Volby na ŽO jsou demokra-
tické, kandidátů je více než členů reprezenta-
ce, existuje několik desítek dalších židovských 
spolků, lidé řeší, kdo je více a kdo méně… (ať 
už Žid, ortodoxní, chudý, bohatý), většinou to 
řeší více u těch druhých než u sebe, ale to je 
taky život. A nyní k nastávajícím volbám…
Nástup větší části současné reprezentace byl 
poměrně revoluční. Obec byla přebírána po 
odvolané reprezentaci vedené panem Jelínkem, 
zmítala se v právních sporech a nebylo jasné 
vůbec nic. Následné volby potvrdily nastoupe-
ný kurs a je dlužno přiznat, že v prvních cca 
dvou letech právě končícího volebního období 
nebyla situace vůbec jednoduchá. Ani předse-
da, ani tajemník nebyli v lehké situaci, nicméně 
si myslím, že obstáli se ctí. Ne, že by vše bylo 
vyřešeno ideálně podle představ každého, ale 
kdo nic nedělá, ten nic nezkazí.
Domnívám se, že je třeba poděkovat repre-
zentaci, vedení, panu předsedovi Bányaiovi  
a panu tajemníkovi Borgesovi za mnohé. Legální  
a soudní problémy jsou snad z větší části vyře-
šeny, DSP Hagibor stojí a slouží, aniž by byla 
ŽO zruinovaná, několik set zaměstnanců ŽO 
pracuje a dostává pravidelně mzdu a ŽO jako 
instituce je dle mého názoru na nejvyšší úrovni 
ve své historii minimálně od roku 1948.

Je samozřejmé, že v takovém nelehkém období 
bylo třeba definovat rozsah aktivit náležejících 
do pravomoci reprezentace, vedení a statutár-
ních orgánů, je i jasné, že někdy bylo třeba, 
z důvodu časové tísně, přijmout rozhodnutí ná-
ležející jinak vyššímu orgánu etc.
V situaci, kdy bylo nutné vynakládat tolik sil 
na posilování obce jako instituce, se nedostatky 
projevily v jiné oblasti, která je ovšem pro dlou-
hodobé fungování židovské obce stejně důleži-
tá. Jedná se o pocit komunity a sounáležitosti 
mezi členy. Hodně věcí muselo být (nebo jen 
bylo) na rozdíl od předchozí praxe formalizová-
no a tento fakt samozřejmě hodně změnil cha-
rakter celé naší obce. Přišly mechanismy, které 
mohou být v obecné české společnosti naprosto 
normální, nicméně pro fungování komunity 
jsou spíše přítěží. Zaměstnanci obce v nejrůz-
nějších pozicích přestali mít najednou na členy 
„čas“ a v mnoha lidech to mohlo vzbudit pocit, 
že jsou spíše přítěží. V dnešní době, kdy je po-
třeba komunitního života individuální hodnotou 
každého jednotlivce (nejsme v ghettu, ale jsme 
součástí společnosti), je samozřejmě velmi těž-
ké stimulovat potřebu dobrovolné činnosti, po-
třebu vytvářet akce a komunitu „zezdola“, patří 
k základním úkolům každého leadera komunity, 
každého funkcionáře ŽO, tuto potřebu v lepším 
případě vhodným způsobem stimulovat, v tom 
základním alespoň nebránit těm, kteří ji mají  
„v sobě“ sami od sebe, nebránit v jejím rozví-
jení a neklást jim zbytečné překážky. A přesně 
zde narážíme na problém – instituce, která fun-
guje příliš staženě, kde si každý hledí jen své 
práce, může následně působit jako překážka 
přirozeného židovského života.
Události z let 2004 a 2005 jasně ukázaly, že 
členové a příznivci pražské ŽO mají v sobě 
ohromný potenciál se vyburcovat, když je krize 
a „o něco jde“. Když krize pomine, prostě se 
vrátí domů a ke svým životům a ten ohromný 
potenciál v nich až do další krize dřímá. Roz-
hodování volených orgánů a funkcionářů je 
jim vzdálené, a protože „všechno funguje“, oni 
sami necítí potřebu se zapojit. Úkolem moud-
rých funkcionářů by měla být snaha zapojit co 
nejvíce řadových členů ŽO do jejího běžného 
života, nejen rozhodovat na schůzích o růz-
ných, byť z hlediska formálního fungování in-
stituce důležitých záležitostech.
Osobně jsem po více než pěti letech práce v Re-
prezentaci ŽOP zjistil, že jako její řadový člen 
nemám šanci uvedené cíle naplnit, a proto jsem 
se rozhodl v nadcházejících volbách nekandi-
dovat. Jelikož mám pocit, že se nacházíme na 
křižovatce, kterou prostě každé volby jsou, 
chtěl bych těm, kdo se do reprezentace dosta-
nou, dát ke zvážení následující podněty:
1. Zvážit pro další volební období (nemý-
lím-li se, od r. 2017) konstitucionální reformu 
ŽO spočívající v hrubých obrysech ve snížení 
počtu volených členů reprezentace na polovinu 
(12 osob), ve zrušení Vedení ŽOP jako instituce 
a v přidělení konkrétní zodpovědnosti jednotli-

Jedním z hlavních úspěchů posledních let bylo vybudování Domova sociální péče Hagibor
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vým členům reprezentace (kultová, vzdělávací, 
sociální, kulturní, fi nanční a další).
2. Apelovat na volené funkcionáře ŽO, aby si 
našli čas na komunikaci s členy ŽO, kteří o ni 
stojí, a to i z vlastní iniciativy.
3. Apelovat na uvědomění zaměstnanců 
a placených funkcionářů ŽO, že v popředí je-
jich zájmů musí stát členové ŽO. Obec je tvo-
řena členy, peníze obce jsou de facto peníze je-
jich členů a placení zaměstnanci  ŽO jsou tudíž 
nepřímo placeni z prostředků členů ŽOP (ne-
mělo by tedy například docházet k situaci, kdy 
ranní modlitby ve všední dny začínají v 8.30 h 
a minjan, pokud se sejde, je z 80 a více procent 
složen ze zaměstnanců ŽOP, s tím, že členové, 
kteří na ŽO nepracují a nejsou v důchodu, se 
mohou dostavit již jen velmi těžko – prostě se 
mají přizpůsobit zaměstnanci členům, nikoli 
členové zaměstnancům).
4. Všichni, kdo se nějakým způsobem podí-
lí na fungování židovského života v Praze, by 
měli mít na paměti tu asi úplně nejzákladnější 
věc – dělat to pro Židy, pro lidi, směrem dolů. 
Ne pro rozvoj svého ega, ne pro politiku, ne 
v souladu s optikou svého osobního názoru, ale 
pro celou komunitu.
Jedna stará moudrost říká, že jakýkoli vole-
ný orgán, jakákoli reprezentace, je zrcadlo-
vým obrazem svého elektorátu, svého volič-
stva, svojí organizace. Následující volby, stej-
ně jako kterékoli předchozí a následující, jsou 
v mých očích tudíž spíše zprávou o nás samých, 
ne zprávou o tom, kdo zrovna sedí v reprezenta-
ci či revizní komisi. Já mohu za sebe pouze říci, 
že bych se rád dožil dne, kdy budu do Maise-
lovy 18 opět docházet v očekávání příjemných 
zážitků a skvělé atmosféry.
Na závěr tohoto elaborátu bych rád poděkoval 
všem, kdo se snaží v jakékoli době o rozvoj 
pražské židovské komunity, dále všem, co se 
mnou posledních sedm let sdíleli jeden prostor 
v Reprezentaci ŽOP a chtěl bych též popřát bu-
doucí reprezentaci, aby ve své roli obstála co 
možná nejlépe a nejdůstojněji.

Petr Wellemín, předseda HaKoach
Před začátkem šabatu mi zavolal Pavel Kuča 
a požádal mne o pár řádků o tom, jak vidím 
pražskou židovskou obec. Šabat skončil, sedím 
u klávesnice a vzpomínám, jak to bylo před 
a jak teď a co bych chtěl změnit potom.
V živé paměti mám období velkých sporů, 
období hrozícím rozdělením obce. Krize byla 
překonána a pražská obec žije dál. Domácí 
přátelské vztahy byly nahrazeny jasnými pravi-
dly. Velmi prospěšným počinem byla realizace 
a zprovoznění Hagiboru. Ekonomická situace 
a fi nanční náklady na provoz Hagiboru také 
ovlivnily chování obce.
Jako zástupce HaKoach, největší židovské 
sportovní organizace, vím, že kroky nutné 
k udržení vyrovnaného rozpočtu nejsou vždy 
populární. Z tohoto pohledu jsem přesvědčen 
správnosti změn, které v poslední době obec 
prodělala. Péče o památky, s oblibou používám 
rčení „péče o kameny“, ale i péče o staré lidi je 
nyní prováděna na vysoce profesionální úrovni. 
To jsou prioritní záležitosti, které nelze opo-
minout, ani odkládat. Na druhé straně je nutné 
zvážit, co je pro mnohé z nás důležitější. Ně-
kdo upřednostní profesionální přístup a někdo 
domácí, přátelské prostředí a přístup.
Mám zkušenosti s pořádáním sportovních her, 
které jsme od roku 2002 připravovali vždy ve 
spolupráci s některou židovskou obcí v České 
republice. Pokaždé jsme se setkali s nadšením, 
ohromnou ochotou podílet se na akci. Tam jsem 
vždy měl pocit sounáležitosti. Stejné to bylo 
třeba v Kolíně nad Rýnem, kde jsme byli hrát 
volejbal a bridž. A podobně jsme se cítili i ve 
Vídni, nejen na samotné Maccabiadě, ale i na 
kongresu EMC.
Pražská obec na profesionální úrovni plní své 
závazky, na druhou stranu by jako dosud jediná 
židovská obec v Praze měla zaštiťovat přidru-
žené organizace, pomáhat jim a koordinovat 
jejich činnost. Je přeci nesmyslné, aby svátky, 
které jsou společné všem Židům, pořádala kaž-
dá organizace samostatně. Aby sportovní čin-

nost připravoval třeba rabinát a naopak spor-
tovní klub vykonával bohoslužby. Příkladem 
byla akce, kterou v květnu připravila ČUŽM 
v pražské Lauderově škole. Každá organizace 
dostala prostor a čas se představit a prezentovat 
svou činnost.
Jsem si plně vědom toho, že bez víry a vzdělání 
bychom zde po tisíciletích nestáli jako národ. 
Abychom v dnešní době udrželi zdravého du-
cha, potřebujeme udržet i zdravé tělo, přijďte 
mezi nás zacvičit si, zasportovat.
Tak nějak bych si představoval budoucnost, aby 
cestou ze synagogy nebyl problém zastavit se 
v kanceláři HaKoach v Maiselově 18 a domlu-
vit třeba příští hodinu tenisu, aby vše bylo pod 
jednou střechou.

Andrej Dan Bárdoš, zástupce 
ředitele Domu národnostních 
menšin
Jak hodnotím poslední volební období této 
„vlády“ na ŽOP?
Lze říci, že ekonomika zasáhla i tuto obec. 
Obec se sice částečně pozvedla, ale každá min-
ce má dvě strany. Z obce se stala v poslední 
době komerční organizace, která zapomněla 
na své sociální poslání. Otevřenost, vstřícnost. 
Řečeno slovy našich prarodičů – vytratilo se to 
typické „jidiše herz“.
Současné vedení nemělo nikdy vůči svým čle-
nům postoj „jsme tady pro vás“, ale vždy se 
různé problémy řešili podtextem „...pokud se 
vám něco nelíbí, nemusíte tady být...“ Hlasitě 
vyjádřený názor se přijímá jenom jako útok na 
vlastní osobu.
A co vidím jako již dlouholetý problém, který 
je hodně kritizovaný, že na všechny vysoké 
manažerské pozice, které nejsou vázané sta-
novami, se již léta dosazují především pra-
covníci, který nemají žádný sociálně spole-
čenský vztah k zaměstnavateli. Tento duch 
se pak přes manažery přenáší i na podřízené, 
kteří se mnohdy cítí „být menšinou ve svém 
domě“.
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P restižní mezinárodní turistický portál 
TripAdvisor ocenil kvalitu služeb, kte-

ré poskytuje Památník Terezín svým návštěv-
níkům, a udělil třem jeho hlavním objektům, 
Malé pevnosti, Muzeu ghetta a bývalým Mag-
deburským kasárnám svou doporučující pečeť. 
Jeden z nejnavštěvovanějších turistických cílů 
v České republice se tak od dnešního dne pyšní 
samolepkami „Recommended on tripadvisor.
co.uk“, které mohou získat jen nejlépe hodno-
cené subjekty v oblasti cestovního ruchu.
TripAdvisor je založen na reakcích turistů, kteří 
po návštěvě turistického cíle formou komentá-
řů umístěných na tento web hodnotí služby 
poskytnuté touto destinací a svou spokojenost 
s nimi. Pokud některý z objektů získá celkové 

hodnocení 3+, získává od portálu označení, kte-
rým TripAdvisor doporučuje tento turistický cíl 
navštívit.
Památník Terezín vznikl v místech utrpení de-
setitisíců lidí původně jako Památník národního 
utrpení roku 1947 z iniciativy vlády znovu ob-
noveného Československa. V České republice 
je jedinou institucí svého druhu. Jeho posláním 
je uchovávat památku obětí rasové a politické 
perzekuce v letech nacistické okupace, rozví-
jet muzejní, výzkumnou a vzdělávací činnost, 
jakož i pečovat o místa spojená s utrpením 
a smrtí desetitisíců obětí vlády násilí. V posled-
ních letech se tato instituce stala významným 
badatelským a dokumentačním pracovištěm, 
kde jsou soustřeďovány písemné a fotografi cké 

dokumenty, jakož 
i předmětné pa-
mátky o osudech 
vězňů Malé pev-
nosti, terezínské-
ho ghetta, koncentračního tábora v Litoměřicích, 
ale i dalších represivních zařízení v českých ze-
mích i v zahraničí. Památník Terezín se rovněž 
stal střediskem setkávání mládeže a pedagogů, 
pro které vzdělávací oddělení připravuje semi-
náře a vzdělávací programy. 
Památník Terezín je státní příspěvkovou or-
ganizací Ministerstva kultury ČR a ročně jej 
navštíví na čtvrt milionu návštěvníků z celého 
světa.

ªMgr. Tomáš Rieger, Památník Terezín

Ocenění Památníku Terezín
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 Benefi ční večer nFoH Dominika Weiss Hošková s Jiřím Hoškem 
a Petra Ernyei Quartet. Večerem provede 
Ester Janečková. Dozvíte se více o činnosti naší 
organizace a projektech, které podporujeme. 
Jako každý rok je pro vás připraveno ko-
šer občerstvení a tombola s košer produk-
ty. Lístky si, prosím, předem rezervujte na 
vintrova@fondholocaust.cz nebo telefonech 
224 261 573 a 775 644 034. Zakoupením 
vstupenky přímo přispějete na projekty, které 
podporujeme. Těšíme se na vás! 

z obcí

Myšlenka sblížení těchto dvou národů se 
zrodila v roce 2011 v hlavě Lucie Klicpe-

rové ze studentské organizace Buddy System. 
První ročník zaznamenal ihned obrovský ohlas, 
a proto letošní druhá epizoda příběhu iTour na 
sebe nenechala dlouho čekat. Před samotným 
příletem Izraelců čekal na české participanty 
pořádný kus práce. Jejich úkolem bylo vymyslet 
takový program, který by během jediného týdne 
představil Českou republiku a českou kulturu. 
No a jak se s tím studenti z VŠE poprali?
Ve středu večer po příletu vyzvedli nové ka-
marády na letišti a ještě než si stačili odložit 
svá zavazadla v domech hostitelů, dostali do 

ruky první české pivo v hospodě U Vejvodů. 
Program na následující dny byl doslova přepl-
něný k prasknutí. Hned ve čtvrtek ráno probí-
halo seznamování pomocí teambuildingových 
her v Riegrových sadech. Poté následovala 
procházka centrem města od Prašné brány až 
k Hradu, kde si skupina pochutnala na českém 
guláši s knedlíky. Odpoledne navštívili studen-
ti Petřínskou rozhlednu, Zrcadlové bludiště na 
Petříně a nevynechali ani prohlídku pivovaru 
Staropramen. Ačkoli izraelští studenti ušli za 
den mnoho kilometrů, „klid na lůžku“ jim sa-
mozřejmě nebyl dopřán. Večer byl zakončen 
společnou uvítací večeří v pražském The Hub. 

YAIR DALAL
DVAKRáT V PRAzE

Fenomenální hráč na oud, 
skladatel, houslista a zpěvák

6. 11. v 19 h – vstup volný
7. 11. v 19.30 h 

v rámci koncertu světlo porozumění – 
omezený počet čestných vstupenek bude 
k dispozici po ukončení koncertu 6. 11.

tento koncert natáčí čt, čRO – 
doporučujeme společenský oděv!

kostel sv. Ducha, Elišky Krásnohorské, Praha

Moderuje: Peter Gyori
yair dalal, skladatel, houslista, hráč na 
oud a zpěvák, se narodil v roce 1955. 
patří mezi nejplodnější izraelské et-
nické hudebníky a významně ovlivňuje 
utváření celosvětové hudební scény.
V posledních deseti letech vydal jedenáct alb, na 
nichž do jediného celku splývá široké a rozmani-
té kulturní teritorium s autenticky ztvárněnými 
izraelskými kulturami. Ve většině Dalalových 
prací se odrážejí jeho precizní dovednosti 
z klasické i arabské hudby, i hluboké sympatie, 
které chová k poušti a jejím obyvatelům.

Na koncertu take vystoupí: 
Pražská konzervatoř / Yair Dalal / Ridina 

Ahmedová / Katarina Hasprová
Robert Fischmann / Radek Krampl Jan 

Jakubec Pavel Razim Trio
Peter Vít / Veronika Vítová / Stanko & Matuš 

Kohútek / Michal Caba
Tomáš Reindl / Anežka Hessová / PG Project

Vystoupení Yaira Dalala bylo fi nančně 
podpořeno Velvyslanectvím Státu Izrael

Židovská obec v Praze, společenský sál,
Maiselova 18

podvečer yvonne přenosilové:

královna české fi lmové komedie, 
herečka

JIřINA BOHDALOVá
„U komiky musíš mít cit pro míru, 

jinak seš jenom šašek.“

úterý 20. listopadu 2012 v 15.00 hodin

Srdečně zveme všech-
ny přátele a příznivce 

fondu na letošní Benefi ční večer NFOH, který 
se bude konat 22. 11. 2012 ve velkém sále ŽOP 
v Maiselově 18. Přijďte strávit příjemný ve-
čer a podpořit dobrou věc. Hrát pro vás budou 

Srdečně zveme všech-
ny přátele a příznivce 

První den napověděl, že na odpočinek bude čas 
až po skončení celého týdne.
V dalších dnech navštívili účastníci mimo 
jiné židovskou čtvrť, kde si vyslechli pouta-
vou přednášku pana Kuči, projeli se na šlapa-
dlech po Vltavě a pomalu se začali chystat na 
výlety mimo Prahu. Prvním z těchto výletů 
byla cyklistická výprava na hrad Karlštejn, 
kterou hrdinně absolvovali i cyklisté – začá-
tečníci. První ochutnávkou trampského života 
mladých Čechů bylo přespání v kempu v Tře-
báni, kde společnými silami připravili tradiční 
české pokrmy v čele s bramborákem.
Druhým, neméně zajímavým výletem za hranice 

Prahy byl dvoudenní vo-
dácký zájezd na jih Čech. 
Po romantické cestě vla-
kem dorazili iTurové do 
Českého Krumlova, kde 
na účastníky čekal zlatý 
hřeb celého týdenního 
programu. Noc strávená 
ve stanech u řeky, opé-
kání buřtů na otevřeném 
ohni a společné zpívání 

s kytarou. Po celém kempu se rozhostila do-
jemná atmosféra, když se národy navzájem uči-
ly tradiční tance. Když skupina uléhala, už se 
nemohla dočkat následného sjíždění Vltavy na 
raftech. Krásné počasí pak jen podtrhlo zážitek 
ze sjíždění dravých jezů a peřejí.
Když přišel konec týdne, zhostil se všech účast-
níků smutek z blížícího se loučení. Velikou útě-
chou jim ale byl fakt, že druhá půlka projektu je 
teprve čeká. Na letišti předali Češi pomyslnou 
štafetu svým izraelským protějškům a teď už 
netrpělivě očekávají pokřik Yalla, palla! v říjnu 
na izraelské půdě.

ªwww.itour2012.cz

Třináct statečných studentů z Vysoké školy ekonomické 
v Praze se letos rozhodlo zopakovat úspěšný projekt iTour. 
iTour je jedinečný výměnný projekt mezi českými a izrael-
skými studenty, při kterém se obě zúčastněné strany mohou 
těšit na týden přeplněný programem prezentovaným hos-
titelskou zemí a hlavně nová přátelství na celý život. A jak 
to všechno začalo?

yAllA, yAllA prAhA!
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Nejlépe je vzpomenout dějinných událostí 
nebo význačných historických osobnos-

tí na poštovních známkách či mincích, ať již 
pamětních, nebo oběžných. Poštovní známky 
a mince jsou ty, s nimiž se lidé většinou de-
nodenně setkávají. Bývalé Československo 
(1918–1992) mělo v tomto ohledu opravdu 
vynikající tradici, kterou nezničilo ani čtyřice-
tileté poválečné působení komunistické ideolo-
gie. Jednalo se o mnoho čs. pamětních mincí, 
jejichž motivy připomínaly dějinné momenty  
v životě Čechů a Slováků či významné historic-
ké osobnosti. Také dnešní oběžné mince České 
republiky jsou dobrým příkladem pokračování 
takové tradice. Mince 1 Kč nese stylizovanou 
podobu přemyslovské královské koruny, 2 Kč 
zdobí reliéf velkomoravského gombíku, na 
desetikorunové minci je vyobrazen brněnský 
hrad Špilberk ze 13. století, minci v hodnotě  
20 Kč zdobí reliéf sochy sv. Václava (zavražděn  
r. 935) a na minci 50 Kč je panorama Hradčan, 
sídla českých králů.
Podobně tomu bylo i s mincemi moderního 
Státu Izrael, jejichž autoři se inspirovali motivy 
vyobrazenými na starověkých židovských min-
cích. K tomu jim posloužily především mince 
z období vlády hasmonejských panovníků Jud-
ska (142–37 př. o. l.), z doby vlády Herodovy 
a jeho potomků (37 př. o. l. – 44 o. l.) a samo-
zřejmě mince z období prvního protiřímského 
povstání v letech 66–70 o. l. a Bar Kochbova 
povstání z let 132–135 o. l.

Ječmen –  – Hordeum vulgare
Ječmen je jedním z tzv. sedmi druhů plodin  
( ), kterými se pyšní země Izraele, 
jež jsou zmíněny v Dt 8,8 – že Hospodin uvádí 
Izraele de země, „kde roste pšenice i ječmen, 
vinná réva, fíkoví a granátová jablka, do země 
olivového oleje a medu“. Medem je míněn dat-
lový med (sirup) zvaný silán, nikoli včelí.
V Ex 9,31 se uvádí, že sedmá egyptská rána, 
kterou bylo krupobití, zničila kromě lnu i ječ-
men. Moábská Rút, první historická konver-
titka, přichází se svou tchýní Noemi do Bet-
léma v době, kdy tam probíhají žně ječmene  

Motivy BiBlicKých 
ploDin A flóry
NA STAROVěKÝCH ŽIDOVSKÝCH 
A MODERNíCH IzRAELSKÝCH MINCíCH

Každá země má zájem o uchování své historie jako celku v paměti národa, ale i o uchování 
paměti na významné dějinné mezníky či vynikající osobnosti vědy, kultury, umění nebo 
státnosti, které svůj národ proslavily.

(Rt 1,22). Ječmen se také přinášel o Pesachu 
jako obětina do jeruzalémského Chrámu.
Tři klasy ječmene jsou vyobrazeny na bronzové 
prutě krále Agrippy I. z roku 43 o. l. 
Motiv tří ječmenných klasů z Agrippovy min-
ce byl předlohou pro moderní izraelské mince 
v hodnotě 250 prutot z roku 1949 a jednu ago-
ru, která byla v oběhu v letech 1960–1980.

Vinná réva –  – Vitis vinifera
Vinná réva patří též mezi sedm druhů plo-
din z Dt 8,8. Zvědové, které vyslal Mojžíš 
do kenaánské země, aby zjistili, jaká je, přišli 
k úvalu Eškol, kde uřízli ratolest s jedním tak 
obrovským vinným hroznem, že jej museli nést 
dva muži na sochoru (Nu 13,23). Dva zvědové 
nesoucí na sochoru obrovský hrozen jsou též 
firemní značkou nejstaršího vinařství ve Svaté 
zemi Carmel Mizrahi, založeného roku 1882.
Víno bylo a je v judaismu posvěceným nápo-
jem, které jako jediný z nápojů má své zvláštní 
požehnání „ ...“ (bore peri ha-
gafen) a nad pohárem vína pronášíme dvakrát 

kiduš – požehnání šabatu nebo svátku. V době 
existence jeruzalémského Chrámu, o svátku 
Sukot, kněží obětovali víno, které lili na oltář 
(traktát Suka 48a).
Motiv vinného hroznu je na minci v hodnotě 25 
prutot z roku 1949.

Přeražený Titův římský denár na minci Bar Ko-
chbových povstalců (132–135 o. l.). Na aver-
su je hrozen vinné révy a opis „Šimon“. Na 
reversu je vyobrazena lyra (citara) a opis: „Za 
svobodu Jeruzaléma“.

Herodes Archelaos (4 př. o. l. – 6 o. l.): Bronzo-
vá mince, na aversu hrozen vinné révy s řec-
kým opisem Herodova jména – HPΩΔΟΥ.

Granátové jablko –  – 
Punica granatum
Granátová jablka jsou typickým ovocem dávné 
Palestiny i dnešního Izraele. I ona patří mezi 
tzv. sedmi druhů plodin, jak je uvádí Dt 8,8. 
V biblické Písni písní milý připodobňuje skrá-

I.

➤
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téma

ně své milované dívky k rozpuklému granáto-
vému jablku (4,3), ona vydává vůni jako sad 
s granátovými jablky (4,13). Jako důkaz od-
danosti by dala dívka svému milému pít šťávu 
ze svých granátových jablek (8,2). Granátové 
jablko je také jedním ze symbolických pokrmů 
na Roš ha-šana. Tradice říká, že v granátovém 
jablku je 613 semen – zrníček, tedy stejný po-
čet, jako je v Tóře přikázání. Každé vyplnění 
přikázání Tóry je nám započteno před Všemo-
houcím jako zásluha. Proto také před tím, než 
jíme o Roš ha-šana granátové jablko, proná-
šíme tuto prosbu: „Buď vůle tvá, Hospodine, 
Bože náš a našich otců, nechť naše zásluhy se 
rozrostou jako semena granátového jablka.“ 
Granátová jablka jsou nejen chutná a zdravá, 
ale jsou i originálním dekorativním prvkem 
zkrášlujícím naše příbytky. Jako okrasný deko-
rativní prvek – tři granátová jablka vytesaná do 
kamene – je můžeme vidět na zbytcích synagó-
gy v Kfar Nachum (Kapernaum), pocházející 
z 5. století o. l.
Zde vyobrazená jednošekelová stříbrná min-
ce pochází z prvního protiřímského povstání 
(66–70 o. l.). Vidíme zde stylizovanou větvičku 
s třemi granátovými jablky a okolo staroheb-
rejskými písmeny nápis „Svatý Jeruzalém – 

“.

Shodný motiv větvičky s třemi granátovými ja-
blky na jednolirové minci z let 1967–1980.

Pět agorot z let 1960–1980 s reliéfem tří gra-
nátových jablek zdobících zbytky kapernaum-
ské (Kfar Nachum) synagogy ze 4. století o. l.

Deset agorot z let 1980–1985. Shodný mo-
tiv větvičky s třemi granátovými jablky jako  
u předlohy – stříbrného šekelu z prvního proti-
římského povstání.

Bronzová mince Jochanana Hyrkana I.  
(134–104 př. o. l.).

Bronzová mince Jochanana Hyrkana II. (63–40 
př. o. l.). Na aversu dva rohy hojnosti a mezi 
nimi stylizované granátové jablko. Hyrkano-
vy mince byly předlohou pro novou izraelskou 
minci v hodnotě 2 NIS.

Datlová palma –  – 
Phoenix dactylifera 
Datle jsou taktéž jedním ze sedmi druhů plodin, 
jimiž se pyšní země Izraele (Dt 8,8). Z datlí se 
od pradávna vařil sirup, tj. datlový med, známý 
pod názvem silan – .
Nerozvité ratolesti datlové palmy, tzv.  
lulav, jsou dodnes součástí čtyř druhů rostlin – 

, z nichž tři jsou svázány do 
kytice, které se obecně také říká lulav. Lulav 
spolu s etrogem (cedrát, Citrus medica) použí-
váme při bohoslužbách o svátku Sukot – viz Lv 
23,40.
Datlová palma je ušlechtilý zpříma rostoucí 
strom dosahující úctyhodné výšky. Proto v Žal-
mu 92 (Píseň pro den sobotní) je spravedlivý 
člověk připodobňován k palmě a libanónskému 
cedru (92,13).
V bibli se Jericho nazývá též Palmovým městem 
(Dt34,3; Sd 1,16 a 3,13). Název jistě souvisí 
s palmovými sady, které od nepaměti v oko-
lí města vysazovali jeho obyvatelé. Podobně 
tomu bylo i za panování judského krále Heroda 
I. (37–4 př. o. l.), na jehož území se město s pal-
movými sady nacházelo. Marcus Antonius bez 
Herodova souhlasu pak Jericho s okolím daro-
val egyptské Kleopatře VII.
Na Roš ha-šana jsou datle též jedním ze sym-
bolických jídel a před jejich požitím pronášíme 

tuto prosbu: „Buď vůle tvá, Hospodine, Bože 
náš a našich otců, nechť jsou stráveni naši ne-
návistníci a nepřátelé.“

Bronzová mince z  Bar Kochbova povstání 
(132–135 o. l.). Na aversu hrozen vinné révy. 
Na reversu vyobrazena datlová palma a nápis 
„Eleazar ha-kohen“.

Mědiniklová mince 100 prutot z roku 1949. Na 
aversu palma s dvěma trsy datlí. Vzorem pro ni 
byla výše vyobrazená bronzová mince Šimona 
bar Kochby.

Stříbrný Bar Kochbův šekel (132/135 o. l.). 
Na aversu je průčelí Chrámu se čtyřmi sloupy  
a uprostřed stylizovaná brána s opisem „Šimon“ 
a na reversu je lulav, nalevo od něj etrog. Opis: 
„Za osvobození Jeruzaléma“.

Mince z prvního protiřímského povstání  
(66–70 o. l.). Na aversu je palma se sedmi vět-
vemi a dvěma trsy datlí. Vedle ní stojí dva vr-
chovaté koše datlí. Na reversu jsou vyobrazeny 
dva lulavy a mezi nimi etrog. Avers této mince 
byl předlohou pro současnou izraelskou minci  
v hodnotě 10 NIS, která je v oběhu od r. 1995.

➤

➤
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První stříbrná mince pochází z období perské-
ho panství v Judsku, asi z let 350–332 př. o. l. 
Na aversu je vyobrazena lilie. Na reversu je vy-
obrazen sokol a vedle něj napravo nápis v sta-
rohebrejském písmu „Jehud“, tj. Judsko. Tato 
mince byla vzorem pro moderní izraelskou 
minci v hodnotě 1 NIS, která je v oběhu od roku 
1985 dodnes.

ªRabín Daniel Mayer
foto: archív autora

Bronzová mince z prvního protiřímského po-
vstání (66–70 o. l.). Na aversu kalich a opis:  
„  – Za svobodu Sionu“. Na reversu 
je vyobrazen lulav a vedle něho dva etrogy. 

Opis: „  – rok čtyři“, tj. čtvrtý rok po-
vstání, 69 o. l. Mince byla předlohou pro izra-
elskou moderní padesátišekelovou minci z roku 
1984 a pro pozdější minci 5 agorot, která byla 
v oběhu v letech 1985–2007.

Lilie bělostná –  – 
Lilium candidum
Květina, která se stala symbolem čistoty a ne-
vinnosti. V Písni písní 2,2 je dívka připodobňo-
vána lilii v dolinách a lilii mezi trním.
Lilie byla ozdobným prvkem Šalomounova 
Chrámu. Například hlavice dvou bronzových 
sloupů Jakína a Boaze měly podobu květu lilie 
(1 Kr 7,22). Také moře, hlavní chrámová nádrž 
vody, jejíž voda sloužila především pro omý-
vání nohou a rukou kněží. Celý obvod spodní 
části moře – nádrže, která spočívala na dvanác-
ti bronzových býčcích, byl ozdoben pohárky 
v podobě květu lilie (1 Kr 7,26).
Také v knize proroka Ozeáše 14,6 se uvádí, 
že Bůh bude Izraeli rosou, rozkvete jako lilie. 
Z několika mála výše uvedených příkladů vidí-
me, že ve starověkém Izraeli měla tato květina 
jistě zvláštní „aristokratické“ postavení.
Ve středověku květ lilie bělostné patřil k erbov-
ním znakům mnoha evropských královských  
a knížecích rodů.

➤
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Dne 24. října nás se svou novou básnickou 
sbírkou Povyjan formou autorského čte-
ní seznámí naše absolventka Magdaléna 
Stárková, jejíž medailonek a ukázky z tvorby 
zde uveřejňujeme. Poslední říjnovou středu  
(31. 10.) olomouckou judaistiku navštíví his-
torička Blanka Soukupová, jež pohovoří na 
téma „Českožidovské hnutí v proměnách 
času (1876 až 1939)“. Na její přednášku  
14. listopadu tematicky naváže Martin Wein 
věnující se otázce „Masaryk, sionismus a Iz-
rael: Historické vazby a dnešní kolektivní 
paměť “. V rámci cyklu vystoupí rovněž brněn-
ská badatelka Hedvika Sedláčková, která poho-
voří o zaniklé synagoze středověké židovské 
obce v Olomouci, a v medievistickém duchu 
bude pokračovat také náš domácí lektor Tamás 
Visi, jenž se bude věnovat hebrejským překla-
dům Akvinského Teologické sumy. Termíny je-
jich přednášek budou upřesněny na webových 
stránkách: http://judaistika.cz/. Těšíme se na 
vaši hojnou účast!

ªDaniel Soukup

Magdaléna Stárková (*1984)
Básnířka, písňová textařka a prozaička, pů-
vodem z Moravy a v civilním životě působící 

na ETH (Technickém institutu Švýcarské fe-
derace) v Curychu. Publikovala v časopisech 
Lžička v šuplíku, H_aluze a Kulturní noviny  
a podílí se na povídkové antologii Moře a pláž 
(2012). Účastní se literárních soutěží, např. při 
olomouckém Týdnu poezie nebo v německých 
Brémách na festivalu Poetry on the Tracks, kde 
vyhrála první cenu. Její texty hraje zejména 
pražská kapela Techtle mechtle.
Básně sbírky Povyjan zaujmou hned při prvním 
čtení křehkou a vynalézavou poetikou, která 
nutí k veršům se vracet, zprvu si je šeptat a pak 
přemýšlet, v čem vůbec tkví básnická magie.

Přivítání
Přijela Zuzka tak napijem se spolu
pět malých černoušků u nizoučkého stolu
z průhledných sklenic se srká sklesle muškát
panáky hořké a kapky vitriolu
prý se to nehodí jak sama s léty sprostnu
a že mám první vrásku na čele
ve víru času se bez své vůle octnu
dneska už usnu dospěle
na chodbách pořád rozsvíceno
a malé myši mají hlad
kam se teď vrtneš dítě děvče ženo
Budapešť – Paříž – Bělehrad?

Nikolsburg/Mikulov
Na lístku jedno skromné přání
abych se měla do čích dlaní
jak vzácná mince celá schovat
až jednou přijdou kamenovat
a pohřbít touhu v hrsti hlíny
Piju jak víno vzácnou chvíli
babočka sedla na košili
a uletěla jak když střelí
v příkopech mlčky osiřely
krvavě sladké ostružiny

2007, Mošav Sittrija
Odpoledne visí nad poli
jako unavené hlavy
přezrálých avokád
teta Chaya strouhá mrkev
na salát
z každého článku prstu
zachyceného pohledem struhadla
steče kapka melounové šťávy
jakoby se styděla
před dětskou tváří
strýc odjel do Ramly pro tahínu a chleba
takže se svět točí jen kolem
inkoustové díry po kulce

CYKLUS PřEDNášEK PRO VEřEJNOST
v Centru judaistických studií FF UP v Olomouci

Přednášky se konají v knihovně CJS na třídě Svobody 26, 
vždy ve středu od 17 hodin. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávání 
„Židovský rok“ – volný seriál textů věnovaných židovským svátkům; 
rabín Daniel Mayer (v tomto ročníku 7 dílů): „Za oněch dnů v této 
době“ (úvaha se svátku Chanuka), 1/2, „Purim – svátek radosti a 
veselí“, 3/2, „Také oděv může člověka přiblížit Hospodinu“ (úvaha 
k Pesachu), 4/2, „Ijar – měsíc těžkých zkoušek, ale i vítězství a 
radosti“, 5/2, „Šavuot – svátek darování Tóry“, 6/2, „Lze přiblížit 
úplné vykoupení?“ (úvaha k půstu Devátého avu), 7–8/2, „Význam 
posledního měsíce židovského roku“, 9/2 
„Mišne Tóra“ – překlad zásadního díla Maimonida (Rambama) na 
pokračování; překlad sdružení Talmidim (v tomto ročníku 8 částí): 
Hilchot Talmud Tóra 1/14, 2/11, 3/18, 4/18, 5/11, 6/10, 7�8/9, 
Avoda zara 9/11 
„Sedmero plodin země izraelské“ – seriál, David J. Reitschläger (v 
tomto ročníku 3 díly): „Pšenice“, 6/6, „Ječmen“, 7–8/8, „Vinná 
réva“, 9/10 
„Zamyšlení nad Birkat ha-mazon (požehnáním po jídle)“ – Ondrej 
Pelikan, 1/15 
„Děti ve světových náboženstvích“ – Kateřina Děkanovská, 3/10 
„Kesef ve-zahav aneb proč je v synagogách stříbro a ne zlato“ – 
zamyšlení Achaba Haidlera, 6/12 
 
Historie, výročí 

„Před sedmdesáti lety začal holocaust českých Židů“ – k výročí 
prvních deportací českých Židů v roce 1942, Milan Kalina, 1/16 
„Jako jediný hlasoval proti deportacím Židů“ – vzpomínka na 
slovensko-maďarského politika Jánose Esterházyho, Pavel Kuča, 
2/10 
„Terezínská připomínka v Izraeli“ – vzpomínková akce v izraelském 
muzeu Bejt Terezín, Udi Adler, 2/10 
„Bohemia a Prager Tagblatt: pražské židovsko-německé noviny“ – 
Jan B. Schanelec-Jankowski; „Jak to tehdy bylo s dílem F. R. 
Krause?“ – na novináře a spisovatele vzpomíná jeho syn Tomáš 
Kraus, tajemník Federace židovských obcí v ČR, 4/6, 
„Českoslovenští Židé v gulagu“, Jan Dvořák, 6/14 
„Eitingerův podzim“ – Lomnice na Tišnovsku si připomíná 100. 
výročí narození významného psychiatra, Barbora Antonová, 7–8/15 
„Francouzi ve Varech – Den plný emocí“ – pietní akt na památku 
francouzských obětí pochodu smrti z dubna 1945, Pavel Kuča, 7–
8/18 
„Židovská mládeži, představujeme se ti“ – dvoudílný seriál o historii 
židovského skautingu v Československu (v tomto ročníku 1. díl), 
Jitka Radkovičová, 9/6 
„Noc popravených básníků“ – k 60. výročí popravy členů 
Židovského protifašistického komitétu v Sovětském svazu, Petr Jan 
Vinš, 9/8 
„Kalendárium“ – seriál textů připomínajících významné události 
židovských dějin (v tomto ročníku 8 dílů), Kateřina Weberová: „31. 
prosince 1888 zemřel Samson Raphael Hirsch“, 1/24, „28. února 
1953 zemřel v Jeruzalémě profesor Eleazar Lipa Sukenik“, 2/20, 
„29. března 2002 došlo k sebevražednému útoku v Kirjat ha-jovel“, 
3/20, „18. dubna 1389 se odehrál největší pogrom v dějinách 
pražské židovské obce“, 4/20, „31. května 1909 se narodil Giovanni 
Palatucci“, 5/20, „27. června 1976 došlo k únosu letadla Air France 
do Entebbe“, 6/20, „19. července 1937 byla v Mnichově otevřena 
výstava „Entartete Kunst – zvrhlé umění“, 7–8/32, „Ve dnech 5. – 
6. září 1972 povraždili teroristé ze skupiny Černé září v Mnichově 

 7-8/31, "וסובלנות

,  ביקורת ספר–" מיסטיקה יהודית עתיקה:  מעשה מרכבה–הלנה בונישובה "
 9/19, מאת איוון קוהוט

 

 אחרים
 1/12,  סיפור מאת רות סידונובה–" חייקה ויהודית"

 3/14,  סיפור מאת אברום רייזן–" יר הצלולפרולטאר באוו"

,  מחשבות מאת אחאב היידלר–)" מפתח לקבלה(גולם זה מעט עד כדי גיחוך "
3/15 

מאת , ובה' סיפור משפחת שרייבר מליפניק נד בצ–" הסיפור המשפחתי שלנו"
 6/16, זוזנה שריי ברובה

  7-8/12,  סיפור מאת ירוסל ישעיה זינגר–" הכלב"
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jedenáct izraelských olympioniků“, 9/20 
 
Rozhovory 

„Musíme se sjednotit“ – rozhovor s Oldřichem Stránským, 
předsedou Svazu osvobozených politických vězňů a pozůstalých ČR 
a České rady pro oběti nacismu, Pavel Kuča, 1/8 
„Tanach jako detektivka“ – rozhovor s izraelskou spisovatelkou 
Jochi Brandesovou, Kateřina Weberová, 3/4 
„Diskutujme o aktuálních tématech“ – rozhovor s politoložkou 
Irenou Kalhousovou, která moderuje populární diskuse na pražské 
židovské obci, Pavel Kuča, 4/4 
„Čech, Izraelec a Islanďan: Ari Lieberman“ – rozhovor s novinářem 
a fotografem, Pavel Kuča, 5/8 
„V národních kulturách je jen málo z náboženství“ – rozhovor 
s imámem Emirem Omićem, Pavel Kuča, 6/4 
„Vím, že nebudu dobrým předsedou, ale budu se snažit...“ – 
rozhovor s novým předsedou Bejt Simcha Michalem Spevákem, 
Kateřina Weberová, 7–8/4 
„Každá hrouda je tu posvátná“ – rozhovor s izraelským 
spisovatelem Meirem Šalevem, Kateřina Weberová, 7–8/10 
„Sudetoněmecký Žid Max Mannheimer“ – rozhovor s předsedou 
svazu přeživších z Dachau, u příležitosti jeho ocenění 
Sudetoněmeckým krajanským sdružením, Pavel Kuča, 7–8/14 
 
Osobnosti 

„Loučíme se...“ - k úmrtí spisovatele a diplomata Jiřího Gruši, 
ekonoma Miloše Picka a kreslíře Jiřího Wintera-Neprakty, Milan 
Kalina, 1/10  
„Tři setkání s Maxem Brodem“ – po izraelských stopách známého 
spisovatele, Běla Veselá, 3/7 
„In memoriam Miloš Pojar“ – vzpomínka na spisovatele a 
diplomata, Milan Kalina, 3/11 
„Odešel Milan Kalina (1946–2012)“ – vzpomínka na našeho 
dlouholetého redaktora, 5/4 
 
Ze světa 

„Liberální Židé v Bruselu“ – reportáž, Pavel Kuča, 3/12 
„Americká židovská politika – po staru a po novu“ – analýza, Jacob 
Labendz, 4/12 
„Z pokolení na pokolení“ – reportáž z konference Evropské unie 
progresivního judaismu v Amsterdamu, Kateřina Weberová, 5/12; 
„Evropská unie“ – úvaha rabína Andrewa Goldsteina o 
progresivním judaismu v Evropě a v Česku, 5/13 
„Francouzští Židé: Více na mušce, přesto jistější sami sebou“ – 
David Alon, 5/14 
„Muslimové v Německu a Švýcarsku“ – analýza současné situace, 
Martin Klapetek, 9/12 
 
Izrael 
„Stát Palestina: ano či ne“ – úvaha a anketa (2 díly), 1/4, 2/6  
„Palestinec nebo arabský obyvatel Izraele?“ – historické ohlédnutí, 
rabín Daniel Mayer, 2/4 
„Ani roca liknot burekas“ – dojmy české studentky z pobytu 
v Izraeli, Ivana Koutníková, 4/13 
„Izrael jde po zelené“ – zpráva o ekologickém projektu Park Ariela 
Šarona, Tomer Atias, 6/7 
„Chiloni, dati, charedi... domluví se mezi sebou?“ – zamyšlení čtyř 
Izraelců různého věku a rozdílných postojů, 6/8 
„Jeden den s premiérem Benjaminem Netanjahuem“ – vzpomínka 
na pražskou návštěvu izraelského premiéra, David, 7–8/17 
 

Národnostní menšiny, rasismus, antisemitismus, holocaust 

„Podporu ano, solidaritu ne“ – reakce Pavla Pavlovského na článek 
o pražském Průvodu tolerance, 1/7 
„Těžké býti Romem...“, Klára Kalibová, „...snadné to nebylo nikdy“, 
Petr Šťastný – historická a aktuální analýza právníků z nevládní 
organizace In IUSTITIA, 2/12 
„Lidskou cestu je třeba vytrvale udržovat“ – projev Michala Hrona 
ke Dni obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti, 3/8 

המוקדשת לאישיותו של ,  תערוכה הונגרית–" אנושיות-אדם בימי חוסר"
 5/16, ה'מאת פאבל קוצ, כיה'ת ברחבי צנודד, הדיפלומט ראול וולנברג

 תערוכה על גורלם של ילדים יהודים בזמן –" לא לאבד אמון בבני אדם"
 7-8/23, מאת זיטה אדמובה, ר שמעון אדלר"השואה במוזיאון ד

,  לרגל פתיחת תערוכה באתר הזיכרון בטרזין–" ליגת הכדורגל של טרזין"
 7-8/9, ה'מאת פאבל קוצ

 דיווח מאת אווה –" שנה מאז הטרנספורטים לטרזין שבעים –קולין "
 9/14, לובה'קוז

 

 מן הקהילות
 1/18, "עונת הסתיו בבית שמחה"

 על התנדבות בית שמחה בבית העלמין החדש –" מצוות בין עלי הקיסוס"
 1/18, מאת מילן קאלינה, ברחוב דוידקובה

 1/19, ייץמאת שטפן סטר, "הקהילה היהודית בפילזן חיה מתרבות ומסורת"

"Stolpersteine1/19, " בלומניצה 

הדיווח השנתי על פעילותה של קהילת היהדות המתקדמת בית שמחה בשנת "
2011" ,2/2 

, מאת אגון וויינר,  על בית הקברות היהודי בליברץ–" תודה באמצעות זיכרון"
3/9 

 מחשבות על ההיסטוריה – "כיה'צוואתה של קהילת היהדות המסורתית בצ"
  4/10, ק'י בלאז'מאת ייז, קהילה הקונסרבטיבית בפראג ועל התפתחותהשל ה

 הצגת ארגון –" או הקמתה של קהילה יהודית באמצעות ספורט, הכוח"
 4/14, מאת קלרה קלימנטובה, "הכוח"כי 'הספורט היהודי הצ

מאת , "מחזור הרצאות לציבור הכללי במחלקה ללימודים יהודיים באולומוץ"
 4/15, דניאל סוקופ

 על צוות תיאטרון הילדים של הקהילה היהודית –" פייגלה בקוסובה הורה"
 5/6, ה'מאת פאבל קוצ, בפראג

, מאת אווה ויכסובה, כי' על מפגשי איגוד הנוער הצ–" ניפגש בבית הקפה"
5/16 

, ינה ווברובה'מאת קתר, "בפראג החל לפעול המרכז החדש ללימודי יהדות"
6/17 

 דיווח מאת –" רגונים היהודיים בבתי הספר לאודרהיריד הראשון של הא"
 7-8/20, ה'פאבל קוצ

 דיווח מן האירוע השנתי של –"  על אופניים מטרזין לפראג–הדרך לחירות "
 7-8/24, ה'מאת פאבל קוצ', הכוח'מועדון הספורט 

מאת ,  חגיגת האיחוד היהודי הליברלי בגן הבוטני–" שבועות בצל עצי תמר"
 7-8/25, ה'פאבל קוצ

,  עבר והווה בבית הכנסת אלטנוישול–" חדש וישן: בית הכנסת אלטנוישול"
 7-8/27, ווד. בריאן ק

וריאיון עם יושב ראש ,  ידיעה על אודות הוועידה–" ל בפראג"וועידת קק"
 9/4, אפי שטנצלר, הקרן הקיימת לישראל

נוער  פעילות התנדבותית של ארגון ה–" התנדבות בנבקלוב ובקוסובה הורה"
 9/5, לניקוי בתי הקברות היהודיים, כי היהודי'הצ

 סיפור חידושו של בית העלמין –" בית הקברות היהודי בדרמול במלוא הדרו"
 9/16, מאת ייטקה מלסובה חמליקובה, בסיוע מתנדבים גרמנים

 יום ספורט של ארגון מכבי בבית הספר –" יום מכבי בבתי הספר לאודר"
 9/17 ,מאת מיכל לוי, היהודי

 

 תרבות
המלצות על ספרים מאת מילן ,  טור קבוע–" לא רק עם מגן דוד, ספרות"

 4/19, 3/19, 2/18, 1/22, קאלינה
 כיצד – Besa"ולתערוכה ,  הזמנה למוזיאון היהודי בוינה–" וינה היהודית"

 1/11, לובר-מאת יאנה טכבנה, "מוסלמים אלבנים הצילו יהודים

" גשרים לתל אביב"י שולץ 'ורת על ספרו של ייז ביק–" טייסים עם מגן דוד"
העוסקים בטייסים הישראלים , "הם טסו בשמי הראדץ קראלובה"ועל הספר 
 2/9, מאת פאבל פבלובסקי, כוסלובקיה'אשר התאמנו בצ, הראשונים

"Middle East Europe "– תערוכה בגלריה DOXמאת פאבל ,  בפראג
 3/17, ה'קוצ

ינה ' ביקורת על הספר מאת קתר–" יש אמונה בודדא: יק'סולובייצ. יוזף ב"
 6/5, ווברובה

 7-8/6, מאת האנה נלה פאלקובה" ? קפקא הפולני–ברונו שולץ "

 7-8/16, מאת אסתר שילה, "אומנות מגזרות נייר יהודית"

 מזיכרונותיו –" על שתי משפחות יהודיות מלוני, המחזאי ירוסלב הילברט"
 7-8/22, מאת פאבל סטרקה, של המחזאי ומבקר התיאטרון

כבוד "איגוד ,  פסטיבל בבית הכנסת שבלושטיצה–" פסטיבל זיכרונות"



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Vzpomínka na holocaust v Evropském parlamentu“, 3/9 
„Němečtí a čeští studenti objevovali židovské stopy v Praze“, Pavel 
Kuča, 4/5 
„Bude na Letné památník transportů z Prahy?“ – reportáž, Pavel 
Kuča, 4/8 
„Člověkem v době nelidskosti“ – maďarské výstava, věnovaná 
osobnosti diplomata Raoula Wallenberga, putuje Českem, Pavel 
Kuča, 5/16 
„Neztratit víru v člověka“ – výstava v Muzeu Dr. Šimona Adlera o 
osudu židovských dětí za šoa, Zita Adamová, 7–8/23 
„Fotbalová liga Terezín“ – k zahájení výstavy v Památníku Terezín, 
Pavel Kuča, 7–8/26 
„Kolín – sedmdesát let od zahájení transportů do Terezína“ – 
reportáž, Eva Kuželová, 9/14 
 
Z obcí  

„Podzimní sezóna v Bejt Simcha“, 1/18 
„Micvot mezi břečťanem“ – o brigádě Bejt Simcha na Novém 
libeňském hřbitově v Davídkově ul., Milan Kalina, 1/18 
„Židovská obec Plzeň žije kulturou i tradicí“, Štěpán Strejc, 1/19 
„Stolpersteine v Lomnici“, 1/19 
„Výroční zpráva o činnosti komunity progresivního judaismu Bejt 
Simcha v roce 2011“, 2/2 
„Poděkování vzpomínkou“ – o libereckém židovském hřbitově, 
Egon Wiener, 3/9 
„Kšaft umírající Masorti České republiky“ – úvaha o historii a vývoji 
pražské konzervativní komunity, Jiří Blažek, 4/10 
„Hakoach anebo sportem k židovské komunitě“ – představení 
české židovské sportovní organizace Hakoach, Klára Klimentová, 
4/14 
„Cyklus přednášek pro veřejnost na olomoucké judaistice“, Daniel 
Soukup, 4/15 
„Feigele v Kosově Hoře“ – o dětském divadelním souboru pražské 
židovské obce, Pavel Kuča, 5/6 
„Sejdeme se v kavárně“ – o setkáních České unie židovské mládeže, 
Eva Wichsová, 5/16 
„V Praze zahájilo činnost nové Centrum židovských studií“, Kateřina 
Weberová, 6/17 
„První veletrh židovských organizací v Lauderových školách“ – 
reportáž, Pavel Kuča, 7–8/20 
„Cesta ke svobodě – na kole z Terezína do Prahy“ – reportáž 
z každoroční akce sportovního spolku Hakoach, Pavel Kuča, 7–8/24 
„Šavuot pod palmami“ – oslava Židovské liberální unie v Botanické 
zahradě, Pavel Kuča, 7–8/25 
„Staronová synagoga: staré a nové“ – minulost a současnost 
pražské Staronové synagogy, Bryan K. Wood, 7–8/27 
„Konference KKL v Praze“ – zpráva o konferenci a rozhovor 
z předsedou KKL Efi Stenzlerem, 9/4 
„Brigáda v Neveklově a Kosově Hoře“ – brigáda České unie mládeže 
na úklid židovských hřbitovů, 9/5 
„Židovský hřbitov v Drmoulu v celé svojí kráse“ – historie 
revitalizace hřbitova za pomoci německých dobrovolníků, Jitka 
Mlsová Chmelíková, 9/16 
„Maccabi Day na Lauderkách“ – den sportovní organizace Maccabi 
na pražských židovských školách, Michal Levy, 9/17 
 
Kultura 

„Literatura nejen s Davidovou hvězdou“ – pravidelná rubrika, tipy 
na knihy; Milan Kalina, 1/22, 2/18, 3/19, 4/19 
„Židovská Vídeň“ – pozvánka do Vídeňského židovského muzea a 
na výstavu „Besa – jak albánští muslimové zachránili Židy“, Jana 
Tchabana-Löwbeer, 1/11 
„Piloti s Davidovou hvězdou“ – recenze na knihu Jiřího Šulce Mosty 
do Tel Avivu a knihu Létali na královehradeckém nebi, které se 
zabývají příběhem prvních izraelských pilotů, kteří se cvičili 
v Československu, Pavel Pavlovský, 2/9 
„Middle East Europe“ – výstava v pražském DOXu, Pavel Kuča, 3/17 
„Josef B. Solovejčik: Osamělý člověk víry“ – recenze na knihu, 
Kateřina Weberová, 6/5 

כית 'והמועצה הצ, כיה'בשרם בצ-האסירים הפוליטיים המשוחררים ושארי
 1/8, ה'בל קוצמאת פא, לקורבנות הנאציזם

מאת ,  ריאיון עם הסופרת הישראלית יוכי ברנדס–" ך כסיפור בלשי"התנ"
 .3/4, ינה ווברובה'קתר

 ריאיון עם אשת מדע המדינה אירנה –" אנחנו דנים בנושאים אקטואליים"
מאת פאבל , המנחה דיונים פופולאריים בקהילה היהודית בפראג, קלהוסובה

 4/4, ה'קוצ

מאת ,  שיחה עם העיתונאי והצלם–" ארי ליברמן: יסלנדיישראלי וא, כי'צ"
 5/8, ה'פאבל קוצ

 שיחה עם האימאם אמיר –" בתרבויות לאומיות הדת משחקת תפקיד שולי"
 6/4, מאת פאבל קוצה', אומיץ

 ריאיון -..." אבל אעשה כמיטב יכולתי, אני יודע שלא אהיה יושב ראש טוב"
ינה 'מאת קתר, כאל ספוואקמי, עם היושב ראש החדש של בית שמחה

 7-8/4, ווברובה

ינה 'מאת קתר,  ריאיון עם הסופר הישראלי מאיר שלו–" כל רגב קדוש כאן"
 7-8/10, ווברובה

 ריאיון עם יושב ראש איגוד ניצולי –" סודטי מקס מאנהיימר-היהודי הגרמני"
 Sudetendeutscheיוצאי חבל הסודטים לרגל קבלת פרס מטעם איגוד , דכאו

Landsmannschaft ,7-8/14, ה'מאת פאבל קוצ 

 

 אישים
הכלכלן , י גרושה' לציון מותם של הסופר והדיפלומט ייז–..." אנו נפרדים"

 1/10, מאת מילן קאלינה, נפרטקה-י וינטר'מילוש פיצקה והמאייר ייז

מאת בלה , בעקבות הסופר הידוע,  בישראל–" שלוש פגישות עם מקס ברוד"
 3/7, וסלה

 3/11, מאת מילן קאלינה,  לזכר הסופר והדיפלומט–" מילוש פויארלזכר "

 5/4,  לזכר עורכנו הוותיק–) 2012-1946(נפטר מילן קאלינה "

 

 מן העולם
 3/12, ה'דיווח מאת פאבל קוצ, "יהודים ליברליים בבריסל"

 ניתוח –"  הדרך הישנה והדרך החדשה–פוליטיקה יהודית בארצות הברית "
 4/12, זמאת יעקב לאבנד

,  דיווח מוועידת האיחוד האירופי ליהדות מתקדמת באמסטרדם–" מדור לדור"
 מחשבות על יהדות –" האיחוד האירופי"; 5/12, ינה ווברובה'מאת קתר

 5/13, מאת הרב אנדרו גולדשטיין, כיה'מתקדמת באירופה ובצ

, ן מאת דוד אלו–" ובכל זאת יותר בטוחים בעצמם, על הכוונת: יהודי צרפת"
5/14 

,  ניתוח המצב הנוכחי מאת מרטין קלאפטק–" מוסלמים בגרמניה ובשוויץ"
9/12 

 
 ישראל

 2/6, 1/4, )שני חלקים( מחשבות וסקר –" כן או לא: מדינת פלשתין"

 סקירה היסטורית מאת הרב דניאל -" ?פלשתינאי או ערבי תושב ישראל"
 2/4, מאייר

כית ' רשמיה של סטודנטית צ–] העברית במקור" [אני רוצה לקנות בורקס"
 4/13, מאת איוונה קוטניקובה, משהותה בישראל

 ידיעה על אודות הפרויקט האקולוגי בפארק אריאל –" ישראל הולכת בירוק"
 6/17, מאת תומר אטיאס, שרון

 מחשבותיהם של -" ?האם הם מדברים זה עם זה... חרדי, דתי, חילוני"
 6/8, מדות מנוגדותארבעה ישראלים בני גילאים שונים וע

 רשמים מביקורו בפראג של –" יום אחד עם ראש הממשלה בנימין נתניהו"
 7-8/17, מאת דוד, ראש הממשלה הישראלי

 

 שואה, אנטישמיות, גזענות, מיעוטים
 תגובת פאבל פבלובסקי למאמר על מצעד –" סולדריות לא, תמיכה כן"

 הסובלנות בפראג

מאת פטר " מעולם לא היה קל"...; ליבובהמאת קלרה ק..." קשה להיות רומה"
- ניתוח היסטורי ואקטואלי מאת עורכי דין חברי הארגון הבלתי–שטיאסטני 

 IUSTITIA ,2/12ממשלתי 

 נאומו של מיכל הרון לציון יום –" את הדרך האנושית יש לטפח בהתמדה"
 3/8, הזיכרון לקרבנות השואה ומניעת פשעים נגד האנושות

 3/9, "ה בפרלמנט האירופיזוכרים את השוא"

 4/5, ה'פאבל קוצ, "כים חשפו עקבות יהודיות בפראג'סטודנטים גרמנים וצ"

 דיווח מאת –" ?האם תהיה בלטנה אנדרטה לזכר הטרנספורטים מפראג"
 4/8, ה'פאבל קוצ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Bruno Schultz – polský Kafka?“, Hana Nela Palková, 7–8/6 
„Umění židovských papírových vystřihovánek“, Ester Shilo, 7-–8/16 
„Dramatik Jaroslav Hilbert o dvou lounských židovských rodinách“ 
– ze vzpomínek dramatika a divadelního recenzenta, Pavel Straka, 
7–-8/22 
„Festival vzpomínek“ – festival v synagoze v Lošticích, sdružení 
Respekt a tolerance, 7-–8/31 
„Helena Bönischová – Ma´ase merkava: starověká židovská 
mystika“ – recenze knihy, Ivan Kohout, 9/19 
 

Jiné 
 „Heike a Judit“ - povídka, Rút Sidonová, 1/12 
„Proletář na čerstvém vzduchu“ – povídka, Avrom Reyzen, 3/14 
„Golem je trapně málo (klíče ke kabale)“ – zamyšlení, Achab 
Haidler, 3/15 
„Náš rodinný příběh“ – příběh rodiny Schreiberů z Lipníku nad 
Bečvou, Zuzana Schreiberová, 6/16 
„Pes“ – povídka, Jisroel Ješaja Singer, 7-–8/12 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ינוךח
,  סידרה חופשית של טקסטים המוקדשים לחגים היהודיים–" השנה היהודית"

" בימים ההם בזמן הזה): " פרקים בשנה הנוכחית7(מאת הרב דניאל מאייר 
גם "; 3/2, " חג ההנאה והשמחה–פורים "; 1/2, )עם חג החנוכה, מחשבות(

 –יר אי"; 4/2, )מחשבות לפסח" (ה"הבגד יכול לקרב את האדם אל הקב
 חג –שבועות "; 5/2, "אך גם חודש הניצחון והשמחה, חודש המבחנים הקשים

מחשבות עם צום תשעה " (?האם ניתן לקרב את הגאולה"; 6/2, "מתן תורה
 9/2, "משמעות החודש האחרון בשנה היהודית"; 7-8/2, )באב

בתרגום , ם" תרגום בהמשכים לטקסט המכונן של הרמב–" משנה תורה"
, 1/14הלכות תלמוד תורה ):  פרקים בשנה הנוכחית8" (ידיםתלמ"אגודת 

 9/11עבודה זרה , 7-8/9, 6/10, 5/11, 4/18, 3/18, 2/11

 פרקים 3(רייטשלאגר .  סידרה מאת דוד י-" שבעת המינים של ארץ ישראל"
 9/10, "גפן"; 7-8/8, "שעורה"; 6/6, "חיטה): "בשנה הנוכחית

 1/15, יי פליקן' אונדר–" מחשבות על ברכת המזון"

 3/10, ינה דייקנסקובה' קתר–" ילדים בדתות העולם"

 מחשבות מאת אחאב –" כנסת כסף אך לא זהב-מדוע יש בבתי: או, כסף וזהב"
  6/12, היידלר

 

 ימי שנה וימי זיכרון, היסטוריה
 לציון יום השנה לגירוש יהודי –" כיה'לפני שבעים שנה החלה שואת יהודי צ"
 1/16, מאת מילן קאלינה, 1942כיה בשנת 'צ

- לזכרו של הפוליטיקאי הסלובקי–" היחיד שהצביע נגד גירוש היהודים"

 2/10, ה'מאת פאבל קוצ, הונגרי יאנוש אסטרהאזי

מאת ,  אירוע זיכרון במוזיאון בית טרזין בישראל–" אזכרה לטרזין בישראל"
 2/10, אודי אדלר

"Bohemia a Prager Tagblatt :יאן ב–" גרמני בפראג-עיתון יהודי  .
 תומאש -" ?קראוס. ר. כיצד נתפשה בעבר יצירתו של פ"; ינקובסקי-שאנלץ
, 4/6, כיה נזכר באביו הסופר'נשיא פדרציית הקהילות היהודיות בצ, קראוס

 6/14, ק'מאת יאן דבורז, כוסלובקים בגולאג'יהודים צ"

ום השנה המאה  לומניצה נד טישנובסקו מציינת את י–" הסתיו של אטינגר"
 7-8/15, מאת ברבורה אנטונובה, להולדת הפסיכיאטר הידוע

 אירוע זיכרון באנדרטה לזכר –"  יום אמוציונאלי–צרפתים בקרלובי וארי "
-7, ה'מאת פאבל קוצ, 1945הקורבנות הצרפתים בצעדת המוות של אפריל 

8/18 

יסטוריה  סידרה בת שני פרקים על הה–" דמיין זאת לעצמך, כי'הנוער הצ"
מאת , )פרק אחד בשנה הנוכחית(כוסלובקיה 'של ארגון הצופים היהודים בצ

 9/6, ובה'ייטקה רדקוביצ

 לציון שישים שנה להוצאתם להורג של חברי –" ליל המשוררים הנרצחים"
 9/8, מאת פטר יאן וינש, פשיסטית היהודית בברית המועצות-הוועדה האנטי

 אירועים חשובים בהיסטוריה היהודית  סידרת טקסטים לציון–" קלנדריום"
 1888 בדצמבר 31-ב: "ינה ווברובה'מאת קתר, ) פרקים בשנה הנוכחית8(

 נפטר בירושלים 1953 בפברואר 28-ב"; 1/24, "נפטר שמשון רפאל הירש
 התרחש פיגוע 2002 במרץ 29-ב"; 2/20, "הפרופסור אלעזר ליפא סוקניק

 התרחש הפוגרום 1389באפריל  18-ב"; 3/20, "התאבדות בקרית היובל
 1909 במאי 31-ב"; 4/20, "הגדול ביותר בתולדות הקהילה היהודית בפראג

 נחטף מטוס אייר פראנס 1976 ביוני 27-ב"; 5/20, "י'ובאני פלטוצ'נולד ג
אמנות ' נפתחה בברלין התערוכה 1937 ביולי 19-ב; 6/20, "לאנטבה
מבר טבחו טרוריסטים מקבוצת  בספט6- ו5בין הימים "; 7-8/32, "'מנוונת

אחד עשר ספורטאים מהנבחרת האולימפית הישראלית ' ספטמבר השחור'
 9/20, "במינכן

 

 ריאיונות
יושב ראש איגוד , יך סטראנסקי' ריאיון עם אולדר–" עלינו להתאחד"

2011-2012/ ב "תשע, 11-סיכום השנה ה  
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kají informace nejen o autorech a jejich dílech, 
ale i o době, v níž tato literatura vznikala.
Nevelká místnost je díky nápaditému architek-
tonickému řešení studia A1Architects naplněna 
doslova od podlahy až po strop informacemi, 
knihami a exponáty, jejichž výběr může být ne-

ustále obměňován a doplňován. 
Prostor vybízí k hledání, k pát-
rání na vlastní pěst po stopách 
pražské německé literatury  
a duchu její doby. Přehledná 
grafika a uspořádání prostoru 
ale napomáhá k tomu, aby se 
návštěvník při hledání v zápla-
vě informací neztratil.
Hlavní autoři výstavy, ředitel-
ka Pražského literárního domu 
Lucie Černohousová a Milo-
slav Man, mysleli při jejím 
vytváření zejména na publikum 
tímto tématem zcela nedotčené, 
na své si ale přijde i odborná 
veřejnost. Seznamují proto ná-
vštěvníky nejprve s dobou, kte-
rá byla vrcholem tvorby praž-

ských německy píšících spisovatelů, od konce 
19. století až do počátku druhé světové války, 
kdy z Prahy nedobrovolně a tragicky zmizel 
židovský element. Časová osa, která prostu-
puje celou expozici, představuje pestrý pelmel 
bohatě ilustrovaných událostí pro tuto epochu 
charakteristických. Z fotografií, textů a dobo-
vých pramenů, jako jsou noviny, cestovní prů-
vodce nebo statistiky, se návštěvníci seznámí 
se základními fakty o tehdejší německé Praze: 
Kam chodili pražští Němci do divadla a kam na 
promenádu? Kolik jich zde vlastně žilo? Jaké 
kavárny navštěvovali nejčastěji? Jaké vycháze-
ly v Praze německé noviny a kdo do nich psal? 
A jak vůbec zněla pražská němčina?
Místopis německé Prahy návštěvníkům přiblíží 
dvojjazyčný Hurtigův plán Prahy z roku 1891. 

V centru pozornosti však stojí samozřejmě sa-
motní tvůrci. Skutečnost, že německy nepsal 
v Praze pouze Franz Kafka, pochopí každý 
návštěvník už při prvním pohledu na rozsáh-
lou kartotéku čítající na osmdesát jmen méně 
či více známých spisovatelů. Každý z nich 
má v této kartotéce samostatnou složku se 
základními informacemi o svém životě i tvor-
bě. Složky budou navíc postupně doplňovány  
o další materiály, jako je korespondence, foto-
grafie, rukopisy atd. Tento princip zvolili autoři 
výstavy i pro ostatní části výstavy. Takže zde 
bude i pro opakovanou návštěvu k vidění vždy 
něco nového, nějaké překvapení. A pokud by 
návštěvník dostal chuť si od těchto spisovate-
lů něco přečíst, není nic snazšího – stačí pouze 
natáhnout ruku a zapátrat v rozsáhlé knihovně 
Pražského literárního domu, která je součástí 
Kabinetu pražské německé literatury a obsa-
huje přes tisíc svazků. Odborná veřejnost pak 
jistě ocení rozsáhlý výběr z antologií, které 
ve sledovaném období vycházely v hojném 
počtu a na jejichž stránkách se autoři pražské 
německy psané literatury setkávali. Jedná se 
o básnické sborníky, sbírky prozaických děl, 
časopisy nebo výroční sborníky. Jejich výběr, 
který příkladně dokumentuje pestrost tvůrčích 
stylů i samotnou dobu jejich vzniku, do expo-
zice připravili germanisté profesor Kurt Krolop  
a Julie Hadwigerová.
Samotná expozice je multimediální. Všechny 
prezentované informace jsou návštěvníkům 
k dispozici i ve dvou počítačových databázích 
a na tabletech, ze kterých si můžou poslech-
nout něco z postupně rozšiřované mediatéky 
Pražského literárního domu. Nejdřív to budou 
originální nahrávky hlasů spisovatelů, později  
i ukázky z jejich literárních děl. A kdyby měl 
někdo moderní techniky plné zuby, může klid-
ně zasednout za dobový psací stroj značky 
Olympia a napsat třeba báseň. Ostatně i to je 
cílem Kabinetu pražské německé literatury: 
Nejen informovat, ale i inspirovat.
Expozice Kabinetu mohla vzniknout především 
díky finanční podpoře Ministerstva zahraničních 
věcí SRN, Ministerstva kultury ČR a Česko-ně-
meckého fondu budoucnosti. Odborně na ní spo-
lupracovalo i občanské sdružení Antikomplex.

Otevírací doba pro veřejnost: úterý, čtvrtek  
10–18 h nebo po telefonické domluvě, knihov-
na: úterý 10–17.30 h. Vstupné dobrovolné. 
Další informace na www.literarnidum.cz.

ª Foto: Filip Jandourek

aktualita

Nadační fond Pražský literární dům tím 
významně rozšířil svou už tak bohatou 

programovou nabídku, která sahá od pořádání 
konferencí, setkání českých a německy píšících 
spisovatelů, nabídek stipendijních pobytů, au-
torských čtení až po vzdělávací projekty. Více 

než symbolicky tak přispívá k naplnění odka-
zu své spoluzakladatelky, poslední německy 
píšící pražské autorky Lenky Reinerové. Jeho 
hlavním posláním je totiž rozšíření povědomí  
o této kapitole literárních dějin a jejích autorech 
a především otevření prostoru pro literární set- 
kávání a setkávání s literaturou. Protože právě 
to společně se vzájemným poznáním může při-
spět k harmonickému soužití jednotlivých ná-
rodních kultur v Evropě.
Setkávání je i mottem nově otevřeného Kabi-
netu pražské německé literatury. Vybízí k ně-
mu ostatně už samotný prostor, ve kterém je 
umístěn. Nachází se na jedné z nejrušnějších 
pražských ulic, v Ječné 11. Když projdete do-
movním průchodem hned naproti tramvajové 
zastávce Štěpánská, ocitnete se jako otočením 
stránky v oáze klidu na stinném dvorku se za-
hradním domkem – sídlem Pražského literární-
ho domu, kam ruch ulice téměř nedolehne.
Koncepce stálé expozice Kabinetu pražské ně-
mecké literatury je založená na otevřenosti vůči 
návštěvníkovi i vůči samotnému obsahu. Spoju-
je v sobě prvky klasické výstavy s originálními 
exponáty s posláním informačního centra, které 
je pro návštěvníky tím pravým rozcestníkem na 
pouti za dalšími poznatky. Naleznou zde dobové 
kuriozity, třeba řetízkové hodinky Egona Erwina 
Kische nebo některé vzácné tisky a zároveň zís-

Slavnostní přestřižení pásky: zleva – Patrik Rymeš (PLD), Miloslav Man 
(spoluautor výstavy), Jiří Fryč (náměstek ministra školství), František Čer-
ný (bývalý velvyslanec v SRN, předseda správní rady PLD), Lucie Černo-
housová (ředitelka Pražského literárního domu autorů německého jazyka, 
spoluautorka výstavy), Detlef Lingemann (velvyslanec SRN), Vladimír Ga-
luška (náměstek ministra zahraničí ČR), Eva Engelhardt (PLD)

KABinEt prAžsKé něMEcKé litErAtUry 
odkrývá svá tajemství
V září tohoto roku, v předvečer osmého výročí založení Pražského literárního domu au-
torů německého jazyka, byla slavnostně otevřena dlouho očekávaná stálá expozice věno-
vaná významnému literárnímu fenoménu českých, německých a evropských literárních 
dějin – Kabinet pražské německé literatury.

Novou expozici navštívily od jejího otevření již více než 
tři stovky návštěvníků
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Marhaník granátový (Punica grana-
tum, ) vyniká mezi vše-

mi sedmi plodinami krásou svých květů. Jsou 
velké, široké až 5 cm, s tmavě červeným ka-
lichem pevně srostlým s ohnivě červenou ko-

runou. Kvůli nim je často marhaník pěstován 
a šlechtěn nejen jako ovocná, ale i jako okrasná 
rostlina, přičemž okrasné šlechtění se soustředí 
na variabilitu v červeni květů, na plnokvětost 
a na vytváření zakrslých forem. Květy se však, 
na rozdíl od plodů, vzdor svému vzhledu ne-
staly vzorem pro umělecká ztvárnění. Kožovitý 
kalich se zdobnými cípy přetrvává po odkvětu 
a stává se vnějším obalem plodu, což je tuhá 
bobule o průměru 8–18 cm, uvnitř rozčleněná 
na několik částí vzájemně oddělených měkký-
mi blanitými přepážkami. V horních dvou tře-
tinách, blíže stopce, se dělí na 5 až 9 větších 
částí, v dolní třetině na 3 menší části. Takto slo-
žité uspořádání nemá žádný jiný plod. V každé 
z těchto částí se nachází spousta semen, která 
jsou obalena zdužnatělým osemením růžové až 
tmavočervené barvy a sladkokyselé až sladké 
chuti. Tato „jádra“ se spotřebovávají buď tak, 
jak jsou, nebo se z nich vymačkává šťáva, která 
se zpracovává na džus, nebo se z ní fermentací 
připravuje víno, popř. se z ní vyrábí grenadina, 
což je původně vysoce kvalitní sirup z graná-
tových jablek, později i z dalšího ovoce po-
skytujícího červenou šťávu. Někdy se „jádra“ 

Sedmero plodin země izraelské
MARHANíK GRANáTOVÝ
Pod tímto nezvyklým jménem se skrývá opadavý keř nebo nízký 
strom s četnými krátkými ztrnovatělými větvemi, jenž plodí gra-
nátová jablka. Těm se dostalo velké cti v Tóře. První zmínka zde 
(Ex 28, 33–34) totiž o nich hovoří jako o vzoru, podle něhož se měly 
udělat ozdoby na roucho velekněze. Odtud se později jako rimo-
nim dostaly mezi prvky, jež zdobívají svitek Tóry.

granátových jablek přidávají do zavařenin a do 
různých orientálních pokrmů. Granátová jablka 
jsou bohatá na vitamíny a na léčivé látky, kte-
rým je v poslední době věnována zvýšená po-
zornost. Prokázalo se, že mají příznivé účinky 

např. při léčbě běžného 
nachlazení, cukrovky, 
potíží prostaty či nemo-
cí srdce.
Latinský rodový ná-
zev Punica vychází 
z římského pojmeno-
vání malus punica, 
tedy punská jabloň, což 
se opírá o skutečnost, 
že se granátová jablka 
dostala do Říma z Kar-
tága. Nezvyklý český 
název marhaník vznikl 
postupnou přeměnou la-
tinského výrazu malum 
granatum, tedy doslo-
va zrnaté jablko, k níž 
došlo během jeho po-
užívání ve slovanském 

prostředí. Samotné slovo granatum („zrnatý“) 
poukazuje na poživatelnou část ovoce. Podle 
granátového jablka byl pojmenován drahokam 
granát, neboť jeho druh zvaný pyrop nebo též 
český granát svým vzhledem a barvou velmi při-
pomíná jeho „jádra“. Byla však podle něj pojme-
nována i zbraň granát, protože po výbuchu z něj 
vystřeluje spousta drobných úlomků, podobně 
jako „jádra“ po rozlomení granátového jablka.
V současnosti jsou odborníci toho názoru, 
že pravlastí výskytu marhaníku granátového 
jsou oblasti na jih od Kaspického moře, na 
severovýchodě Turecka a na území současné 
Albánie a Černé Hory. Původní plané rostli-
ny však dnes již nikde nenajdeme. Prvními 
doklady o jeho využívání člověkem nejsou 
tělesné pozůstatky rostlin, jak tomu bývá u ji-
ných plodin, nýbrž výtvarná zpodobení pochá-
zející z území Mezopotámie z přelomu 6. a 5. 
tisíciletí př. o. l. O něco pozdější jsou nálezy 
pozůstatků rostlin z území dnešního Izraele 
a Jordánska. Od konce 2. tisíciletí př. o. l. jsou 
doložena granátová jablka v Egyptě. Zajíma-
vým nálezem dokládajícím skutečnost, že gra-
nátová jablka byla pokládána za luxusní zboží, 

je velké
množství 
pozůstatků semen 
a plodů z lodního vraku od Ulu-
burunu (jihozápadní Turecko), 
datované do 14. století př. o. l. Brzy 
se pěstování marhaníku rozšířilo postupně do 
Indie, později (v 8. století) do Číny a posléze 
až do Japonska. V průběhu domestikace došlo 
ke zvětšení jeho plodů a přechodu od pohlavní-
ho rozmnožování k rozmnožování klonálnímu. 
V současnosti se v zájmu zachování odrůdo-
vých vlastností plodů provádí oplozování pro-
střednictvím samoopylení.
Jediným dalším druhem v rámci rodu marhaník 
je marhaník sokotranský (Punica protopuni-
ca), který se na celém světě vyskytuje pouze 
na ostrově Sokotra, ležícím v Indickém oceá-
nu na východ od Somálska. Roste v křovinách 
a poloopadavých lesících od středních až do 
nejvyšších poloh (1500 m n. m.). Latinský ná-
zev dává najevo přesvědčení odborníků, že jde 
o evolučního předchůdce výše jmenovaného 
druhu. Vzhledem skutečně vypadá jako jeho 

méně dokonalá obdoba. Má menší a méně vý-
razné květy, jeho plody jsou za zralosti zeleno-
žluté až žluté a zdužnatělá osemení jsou převáž-
ně hořké chuti, takže se jako ovoce nepoužívá. 
Proti teorii o evolučním předchůdcovství však 
svědčí jeden významný fakt, a to ten, že území 
původního výskytu obou druhů jsou od sebe 
stovky kilometrů vzdálená.

ª Jan David Reitschläger

Květ marhaníku granátového (autor: Habib M’henni)

Plody marhaníku granátového 
(autor: František Pleva)

Marhaník sokotranský (autor: J. R. Haager; fotografi e 
publikována se svolením Botanické zahrady Teplice)
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Kapitola třetí
1. Každý, kdo slouží modlám o své vůli, pro-
myšleně, zasluhuje vyobcování a pokud byl 
při tom spatřen svědky, pak ukamenování. 
Pokud tak učiní nechtěně, přinese stanove-
nou oběť za hřích.
2. Modloslužebníci stanovili spoustu způ-
sobů a postupů, jak uctívat všechny možné 
sochy a obrazy. Není božstvo jako božstvo – 
např. před Peorem se lidé obnažují, k Her-
movi lidé vrhají kameny, popř. se před ním 
kamenují. Je mnoho takových způsobů po-
dobných těmto, které se ustanovily okolo 
ostatních model.
3. Proto ten, kdo se obnažuje před Hermem 
nebo vrhá kameny k Peorovi, není vinen, do-
kud se nedopustí obvyklého způsobu mod-
loslužby, neboť je řečeno: Jak tihle nevědo-
mí slouží svým bohům! I já tak budu činit. 
(Dt 12, 30)
4. Kvůli tomu musí bejt din znát způsoby 
modloslužby, aby nekamenovali modloslu-
žebníka, dokud se nedozví, zda se dopouští 
předepsaného způsobu, či nikoliv. Takovéto 
a jim podobné způsoby jsou přísně zakázány, 
jak je psáno: Nebudeš jim sloužit (Ex 20, 4; 
Ex 23, 24; Dt 5, 8).
5. O čem hovoří tato slova? O všech 
způsobech s výjimkou klanění, obětování, 
pálení vonných látek a přinášení úlitby. 
Kdo vykoná některý ze jmenovaných čtyř 
způsobů pro kterékoli božstvo, je vinen, 
a to i v případě, že nekoná dle závazného 
postupu, jako např. že přinese úlitbu Peo-
rovi nebo že obětuje Hermovi, neboť je ře-
čeno: Kdo obětuje bohům, propadne klatbě 
(Ex 22, 19).
6. Obětní rituál byl zahrnut mezi bohoslu-
žebné úkony. Proč je výslovně jmenován? 
Protože jde o rituál vyhrazený pro Hospo-
dina. Ten, kdo jej provádí pro jiného boha, 
zaslouží ukamenování, ať už jej vykoná pře-
depsaným způsobem, či nikoliv. Za každou 
bohoslužbu, která slouží výlučně Hospodi-
nu, je-li určena jinému bohu, ať už provádě-
ná předepsaným způsobem, či nikoliv, platí 
trest ukamenování. Tak je i psáno: Nebudeš 
se klanět jinému bohu (Ex 34, 14). To se 
vztahuje i na toho, kdo se klaní nepřede-
psaným způsobem. Stejné rozhodnutí platí 
i pro toho, kdo pálí kadidlo, přináší úlitbu 
a kropí oltář krví.
7. Kdo kvůli modle odlomí výkal či uli-
je kvůli ní z nádoby s močí, je vinen. Vý-
jimka se vztahuje na usmrcení sarančí, po-

vzdělávání

na pokračování

kud ovšem nebyla provedena dle platných 
pravidel modloslužby. Stejná výjimka platí, 
i pokud bylo kvůli modle poraženo dobytče 
s vadou.
8. Toto platí pro ty, kdo užívají při modlo-
službě náčiní či prostředky. Kdo před mod-
lou rozbije náčiní, je vinen a na náčiní se 
vztahuje rituální zákaz. Kdo při ní rozstřiku-
je prostředky, je rovněž vinen, ale prostředek 
se nezbavuje rituální způsobilosti. Rozstřik 
prostředku, jako např. rozstřik krve, není 
sám o sobě náčiním a krev se rozptýlí.
9. Kdo přijme kterékoli božstvo za svého 
boha, zaslouží ukamenování, a to i ten, kdo 
zdvihne cihlu a řekne jí: „Ty jsi můj bůh,“ 
či něco podobného. U toho, kdo se navrátí 
a odřekne se cizích bohů, je jeho návrat ni-
čím a musí být ukamenován.
10. Kdo provádí modloslužbu předepsaným 
způsobem, i v případě, že tak činí neuctivě, 
je vinen. Například kdo se obnaží před Peo-
rem, aby jej zneuctil, nebo vrhá kameny na 
Herma, aby jej zneuctil, vykoná takto plat-
nou modloslužbu, je tedy vinen a musí při-
nést oběť za neúmyslný hřích.
11. Kdo koná modloslužbu z lásky, např. že 
touží po obrazu, který je řemeslně nejlépe 
vyveden, nebo ji koná s bázní, patrně ko-
lem toho plesá a jako další modloslužebníci 
soudí, že to přináší dobro a veselí – pokud 
přijme jejího boha, zaslouží ukamenování. 
Výjimka se vztahuje na toho, kdo ji koná 
předepsaným způsobem nebo jednou ze čtyř 
služeb lásky či bázně.
12. Kdo obejme a políbí modlu, kdo ji uctí 
a pokropí před ní zem, kdo ji omyje, potře 
olejem, oblékne a obuje a prokáže jí podob-
ným způsobem čest, přestoupí negativní 
micvy, neboť je psáno: Nebudeš jim sloužit 
(Ex 20, 4; Ex 23, 24; Dt 5, 8). Všechny tyto 
úkony spadají pod modloslužbu. Přestože za 
vykonání ani jednoho z těchto úkonů není 
předepsáno bičování, protože nejsou v Tóře 
výslovně jmenovány, pokud existuje pro ně-
který z nich předepsaný způsob, ten, kdo jej 
vykoná, je vinen.
13. Komu se před modlou zabodne trn do 
nohy, nesmí se ohnout a vyndat jej, jinak by 
vypadal, že se jí klaní. Komu se před ní roz-
sypou mince, nesmí se ohnout a posbírat je, 
jinak by vypadal, že se jí klaní. Namísto toho 
si sedne a pak je sebere. Nepřiložíš svá ústa, 
aby ses napil, k soše s lidskou tváří, z níž 
prýští voda, která stojí před modlou, jinak 
bys vypadal, jako když líbáš modlu.

14. Kdo zhotovuje modly pro sebe, i když 
tak nečiní svojí rukou a i když jí neslouží, 
zaslouží zbičování, neboť je řečeno: Neu-
činíš sobě modlu ani jakoukoli podobu (Ex 
20, 3). A podobně, kdo zhotovuje modly 
pro druhé, i když jde o góje, zaslouží zbi-
čování, neboť je řečeno: Tepané bohy nebu-
deš pro ně dělat (Lv 19, 4). Proto kdo pro 
sebe zhotovuje modly, zasluhuje zbičovat 
dvojnásob.
15. Je zakázáno zhotovovat obrazy pro oz-
dobu, i když se nejedná o modly, neboť je 
řečeno: Ty je nebudeš zhotovovat, bohy ze 
stříbra a bohy ze zlata (Ex 20, 23). Tím se 
míní zlaté a stříbrné obrazy pro ozdobu, ať 
nesvádějí bloudící na scestí a nebudí dojem, 
že jsou určeny k modloslužbě. Tento zákaz 
tvorby obrazů se vztahuje pouze na zobrazo-
vání člověka.
16. Proto se člověk nezobrazuje ani na dřevo, 
ani do omítky, ani do kamene. A kdo vytvoří 
reliéf, jako je např. desková výplň nebo štuka 
v salónu, zaslouží zbičovat. V případě vlysu, 
rytiny nebo obrazu symbolu, jako bývají po 
stranách desek nebo různých destiček či vý-
šivky, jde o povolené věci.
17. V případě prstenu, na němž je pečetítko 
s obrazem člověka, jedná-li se o reliéf, je 
zakázáno mít z něj potěšení, ale dovoleno 
s ním pečetit, jedná-li se o vlys, je povoleno 
mít z něj potěšení a zakázáno s ním pečetit, 
neboť takto se vytvoří reliéf.
18. Stejným způsobem je zakázáno zo-
brazovat slunce, lunu, hvězdy, souhvězdí 
a anděly, neboť je řečeno: Ty je nebudeš zho-
tovovat (Ex 20, 23). Nebudeš je zhotovovat 
podle podoby služebníků, kteří slouží přede 
mnou na výsostech. To se týká i obrazů na 
desce.
19. Obrazy dobytčat a ostatních živých tvorů 
s výjimkou člověka, obrazy stromů a bylin 
a podobné se smějí zhotovovat, a to i v po-
době reliéfu.

Talmidim, o. s., je neziskové občanské sdru-
žení, které si klade za cíl překládat rabínskou 
literaturu do českého jazyka. Postup překladu 
je možné zdarma sledovat na internetových 
stránkách http://www.talmidim.cz. Sdružení 
je fi nancováno z dobrovolných darů. Dár-
cem se můžete stát zasláním příspěvku v li-
bovolné výši na účet GE Money Bank číslo 
173 536 401/0600. Za každý příspěvek pře-
dem děkujeme.

Mišne Tóra:
 Avoda zara
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začnu místem, které se mi jednoznačně nej-
silněji vrylo do paměti. Základna, na které 

jsme pobývali od neděle do čtvrtka, byla z těch 
ospalejších, a co do podmínek byla skutečně 
základní. Ovšem aby nedošlo k nedorozumění – 
samozřejmě, že mě pokoj, ve kterém bylo de-
vět prostých lehátek s matracemi a prostěradly, 
hlučný větrák a klimatizace, jakožto člověka 
zvyklého na určitý komfort zpočátku zara-
zil, ale snad díky příjemnému klimatu (v noci 
příjemně chladný vítr a ráno krásně slunečno, 
teplo) nebo možná kvůli nádhernému výhledu 
se tam spalo a vstávalo prostě perfektně. Stejně 
spokojený jsem však byl i se stravou, která ráno 
a večer vždy sestávala z vajíček na dva způsoby 
(míchaná nebo natvrdo), rajčat, okurek, toasto-
vého chleba a jogurtů. K obědu jsme pak dostá-
vali rýži, těstoviny a k tomu nějaké párky, řízky 
nebo rybu nasladko apod. Někteří by jistě řekli, 
že je to opět maximálně standardní, ovšem celý 
den jsme se vůbec nemuseli starat o vaření nebo 
uklízení, mytí nádobí apod. Já osobně jsem byl 
navíc šťastný, když jsem vůbec nemusel řešit, 
zda to je, nebo není košer (což platilo ovšem 
téměř pro celý pobyt).

Podobné to pak bylo s režimem – každý den byl 
totiž jasně naplánovaný, takže člověk celkově 
mohl zcela vypnout jakékoli překomplikované 
uvažování nad starostmi i radostmi z domova. 
Pobyt v Erecu během programu Sar-el byl pro 

Sar-el: 

hra na vojáky a dojmy z Erec Jisrael
Úvodem ve zkratce: níže uvedený příspěvek doplňuje pár fotek pořízených v srpnu během 
mého pobytu v Erec Jisrael, který se mohl uskutečnit díky programu Sar-el, o němž s nej-
větší pravděpodobností již mnoho z vás slyšelo. Vzhledem k tomu, že se jedná o článek, 
který má pouze podpořit fotografie, jsem si jistý, že někdy (často) sklouzává do subjekti-
vity vypozorovatelné ve slohových pracích některých žáků první třídy základní školy. Pro-
to děkuji vám, čtenářům, za vaši pozornost a shovívavost, přičemž doufám, že si třeba při 
čtení vzpomenete na některé vaše vlastní zážitky, nebo jednoduše, že to pro vás nebude 
ztráta času. Děkuji.

mě tedy takový třítýdenní únik na zcela jinou 
planetu, kde jsem si jen užíval toho, co se dělo, 
jak se říká, teď a tady. Možná právě i proto bylo 
vše tak neuvěřitelně intenzivní, a když jsem se 
vrátil zpět do České republiky, měl jsem místy 

pocit, jakoby to byl jen 
sen, nebo se mi naopak 
zdálo, jakoby vše tady 
bylo jaksi vzdálené, ne-
smyslné. Několik prvních 
dnů „zpět v realitě“ jsem 
dělal vše tak zautomati-
zovaně, jako bych sledo-
val sám sebe v nějakém 
filmu.
Avšak teď se opět v tomto 
chaotickém pásmu vrátím 
zpět k dojmům z Erecu. 
Nuže poté, co jsme do-
přenášeli, doklidili, do-
natírali, dokáceli a jinak 

dokončili, co nám bylo zadáno na daný týden, 
vyrazili jsme za zážitky. Naštěstí se nám již za 
první týden podařilo vytvořit partu aktivních 
lidí, takže jsme toho za ty tři víkendy stihli 
zažít poměrně hodně, řekl bych. První týden 

jsme se vydali do Haify, přičemž většinu času 
jsme strávili v části okolo Baha‘iských zahrad. 
Tento víkend nebyl ani tak zajímavý z hlediska 
významných nebo zajímavých míst, která jsme 
mohli vidět. Podařilo se nám totiž navštívit prá-
vě probíhající místní akce a poznat vstřícné vo-
jáky z haifského Bejt Ha-chajal, kteří se s námi 
nejen podělili o zajímavé příběhy jejich životů, ➤
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Izrael

ale celkově jsme mohli poznat jejich rozličné 
osobnosti a způsob, jakým tráví šábes. V Erec 
Jisrael je každý odněkud a každý za sebou má 
nějaký příběh – někteří tedy byli z Jemenu,  
z Ruska, Španělska, Íránu, Polska, ze Spoje-
ných států nebo například z Belgie. U mnohých 
bylo ještě možné vypozorovat tradice, které si 
jejich rodiny s sebou do Izraele přivezly. Našlo 
se však i dost těch, kteří jsou v Erecu jen na 
skok, nebo třeba mají Izrael jako únikový plán 
před případnou krizí v rodné zemi. Stejně roz-
ličné byly i názory na samotný Cahal – většina 
vojáků vyprávěla o způsobech, jak se dočasně 
vyvléknout ze služby (gimelim), a o zemích, 
kam mají v plánu poté vyrazit (převažujícím 
klišé byla Indie, Thajsko, Holandsko). Našlo 
se i pár výjimek, jejichž plánem bylo například 
si službu prodloužit nebo se posléze vydat za 
evropskými tradicemi či krásami skandinávské 
přírody. Ať už ale mladí brali službu v armá-
dě jako povinnost, nebo skutečně hodnotný  
a zajímavý úsek života, v každém případě bylo 
poznat, že je to silná součást izraelského život-
ního stylu.
Další víkend jsme pak již prožili více v tra-
dičním turistickém smyslu – navštívili jsme 
Jeruzalém a Masadu. Po trpkém začátku, kdy 
jsem se nechal okrást v pochybné směnárně  

a kdy jsem zjistil, že tržnicový systém mě do-
káže akorát otrávit, už vše bylo jen lepší a lepší. 
Počínaje výhledem z terasy motelu, který byl 
rozhodně ještě působivější nežli ten na základ-
ně, přes parádní chvíle strávené u Zdi a konče 

samotným výletem do Judské pouště. Právě 
Masada a poušť celkově byly pak místem snad 
vůbec nejúžasnějším. Neuvěřitelné horko, do 
nekonečna se táhnoucí duny, sem tam hloučky 
nízkých pasteveckých příbytků nebo prostě jen 

pozůstatky z dob minulých – ať už šlo o při-
pomínky, kam až sahalo tzv. Mrtvé moře, nebo 
o místa prosycená čitelnou historií. Podobně 
citový, slovy nepopsatelný prožitek na mě pak 
už čekal jen třetí víkend v Muzeu umění v Tel 
Avivu. Ovšem v tomto případě je důvod nad-
míru jasný – výtvarné umění je totiž jednou  
z mých největších posedlostí a sbírka v Tel Avi-
vu je prostě enormní, plná oněch geniálních děl, 
která jsem až dosud viděl jen díky špatným re-
produkcím v učebnicích. I když však nejste ob-
divovatel Rothkových spirituálních abstrakcí, 
musel by vás dojmout stejně tak jako mne krás-
ný okamžik, kdy vycházíte z příjemně chladné 
galerie mimo čas a prostor a při cestě ven vám 
najednou každou buňku v těle prohřeje večerní 
slunce. A když tak píšu o tom večerním slunci, 
okamžitě mi na mysl přichází páteční obraz zá-

padu slunce nad Středozemním mořem. Touto 
vzpomínkou, bez pointy, jaksi uprostřed věty, 
tok myšlenek uzavírám a ještě jednou vám dě-
kuji za vaši pozornost...

ª Text a foto: Erik Richard H.

➤

sportovci, trenéři, sponzoři, hlašte se
Přihlašovací proces je stále otevřen. Soutěžit se 
bude ve čtyřech kategoriích – Junior (do 18 let) / 
Open (do 35 let) / Master (nad 35 let) / Paraolym-
pic. Momentálně platný seznam sportů v kategorii 
Open mimo jiné zahrnuje: badminton, basketbal, 
cyklistiku, džudo, fotbal, futsal, gymnastiku, golf, 

druhý pražský seminář saŽ • Holocaust jako dávný příběh či morální apel? • výzkum, paměť a česká společnost
15. listopadu 2012 – poslanecká sněmovna parlamentu české republiky

pořádá spolek akademiků Židů ve spolupráci s Fakultou humanitních studií uk

Tématické bloky: 
Současná témata výzkumu, Současné podoby antisemitismu, Paměť a role institucí, Holocaust jako dávný příběh, či morální apel?

Bližší informace o programu a přihlášky na e-mailové adrese kafka@mantlik.cz.

házenou, hokej (pozemní a překvapivě i lední), 
karate, kriket, lukostřelbu, plavání, plážový volej-
bal, půlmaraton, squash, stolní tenis, střelbu, šach, 
šerm, tenis, triatlon, veslování nebo vodní pólo. 
Pokud některý z těchto sportů aktivně děláte, 
jste židovského původu (máte právo návratu)  
a zároveň máte seriózní zájem reprezentovat 

MAKABiÁDA: Maccabiah Games 2013
Jednou za čtyři roky se v Izraeli koná světová Makabiáda – The Maccabiah Games. Ta první 
se konala již v roce 1932 a tradice (s pauzou během druhé světové války a několik let po 
ní) trvá dodnes. Nejbližší se bude konat 18. – 30. července 2013, bude dosud největší ze 
všech a chceme na ni vyslat delegaci z České republiky.

Českou republiku na světové Makabiádě 2013  
v Izraeli, navštivte www.hakoach.cz, kde se mů-
žete zaregistrovat, nebo nám prosím napište na  
info@hakoach.cz. Stejně tak nás kontaktujte, 
pokud byste měli zájem delegaci podpořit ma-
teriálně, hmotně nebo i odborně. Děkujeme!
více info: www.maccabiah.com
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G reenXchange, který je koncipován jako 
young leadership program, vznikl v roce 

2011 a mezi jeho cíle patří sdílení vědomostí  
a odbornosti v rámci environmentálních té-
mat či zapojování mladých kvalifikovaných 
odborníků v Evropě a Izraeli do aktivit KKL. 

Angažování a větší zapojování mládeže do ak-
tivit KKL přitom bylo jedním z hlavních témat 
letošní evropské konference KKL, která se po-
čátkem července uskutečnila v Praze. V závěru 
téže konference byl představen i samotný pro-
gram greenXchange.
První ročník tohoto programu se uskutečnil 
v roce 2011, kdy se v září konal první semi-
nář v Izraeli. Místo konání semináře se přitom 
každý rok střídá mezi Izraelem a Německem. 
V letošním roce došlo k rozšíření programu  
i na další evropské státy a zároveň k uskuteč-
nění druhého ročníku, v jehož rámci se konal 
seminář v Německu, a to konkrétně ve městech 
Frankfurt nad Mohanem, Hamburk, Berlín  
a v dalších oblastech. Jako účastník tohoto se-
mináře jsem měl možnost se seznámit s ekolo-
gickými výzvami, kterým Německo čelí, způ-
soby ochrany životního prostředí, využívanými 
„zelenými“ technologiemi a politickými a ne-
ziskovými iniciativami.
V Berlíně jsme například navštívili spolkové 
ministerstvo životního prostředí, ochrany příro-
dy a jaderné bezpečnosti, neziskové organiza-
ce, inovační centra či městskou farmu ve čtvrti 
Kreutzberg. Měli jsme však i příležitost pro-
hlédnout si dopady lidské činnosti v povrcho-

vém hnědouhelném lomu v Dolní Lužici. Jed-
ním z našich hlavních úkolů bylo v rámci čtyř 
tematických skupin (biomasa, urbánní rozvoj, 
obnovitelné zdroje, městské střešní zahrady) 
vymyslet projekty, které by následně mohly být 
realizovány KKL v Izraeli. První návrhy těchto 

projektů byly vedení greenXchange předsta-
veny v závěru německého semináře. Projekty 
s českou účastí se týkají například využívání 
štěpky z lesů KKL k výrobě bioplynu a elek-
trické energie či přeměny modelového izrael-
ského sídla, které by se mělo stát udržitelným, 
s důrazem na rozvoj komunitního života. Finál-
ní podoba všech projektů měla být zaslána iz-
raelskému ústředí KKL do konce září, přičemž 
jeden z nich se následně dočká realizace.
Účast české trojice v tomto programu byla pod-
pořena KKL ČR a je jednou z aktivit iniciativy 
mladí přátelé KKL ČR, která vznikla v letošním 
roce. Ta sdružuje mladé lidi se zájmem o příro-
du a se snahou pomáhat při realizaci různých 
projektů KKL ČR nejen v Izraeli, ale i v Česku. 
Budeme rádi, když rozšíříte naše řady, a každá 
pomoc, která povede k podpoře našich aktivit 
či aktivit KKL ČR, je vítána. Budeme též rádi, 
když zasadíte svůj strom v Izraeli v Českém lese. 
Učinit tak můžete příspěvkem 300 Kč na účet  
č. 153159004/2700, což je cena zasazení jedno-
ho stromku. Naleznete nás i na Facebooku, a to 
na adrese www.facebook.com/kkl.jnf.youth.cz.

ª Ladislav Faigl 
foto: archiv autora

greenXchange
program pro mladé odBorníky z řad kkl

Koncem srpna se v Německu uskutečnil druhý ročník pro-
gramu greenXchange, který je mládežnickou iniciativou 
Židovského národního fondu (KKL), sdružující odborníky 
z pole environmentálních věd. Původně izraelsko-němec-
kého programu se letos vůbec poprvé zúčastnili tři čeští zá-
stupci z iniciativy Mladí přátelé KKL ČR, společně s dalšími 
jednotlivci z Finska a Švédska.

20. výročí 
České unie 

židovské mládeže
V roce 2012 slaví ČUŽM dvacet let od 
svého založení. Oslavit jsme se to rozhod-
li příznačně – pořádnou jízdou, a to rovnou 
tramvají.

V neděli 9. září vyrazila naše speciální tram-
vaj z vozovny Střešovice, obkroužila prak-
ticky celé centrum Prahy a vezla s sebou 
unijní společnost, kolující staré fotografie, 
nad kterými se vzpomínalo na celou historii 
unie, a k nim k zakousnutí báječné štrúdly 
z Hagiboru. Vyprávělo se, vzpomínalo, pot- 
kávalo se. Oslavu jsme zakončili na Letné.
Nakonec už si zbývalo jen popřát, ať je těch 
příštích dvacet let nejmíň tak dobrých jako 
těch prožitých!

ªHana Šiková, Ruth Peterová
foto: Vojtěch Koláč

pokládání stolpersteinu 
na památku Judr. Cantora
Vážení a milí přátelé,
dovoluji si vás pozvat k účasti při pokládání 
Stolpersteinu, které bude probíhat v pon- 
dělí 29. října 2012 v 9.30 h před domem 
č. 1085/27 ve Schnirchově ulici v Praze 7, 
kde naposledy bydlel můj dědeček JUDr. 
Arnošt (Ernst) Cantor před deportací do 
ghetta Terezín transportem AA1-923 dne  
2. července 1942. V Terezíně nepřežil ani pět 
měsíců, 30. listopadu 1942 zahynul.
Narodil se 13.února 1865 ve starobylé ži-
dovské rodině v Teplicích (Teplitz-Schönau), 
nejstarší známá zmínka o rodině je z ro-
ku 1788. Působil v Teplicích jako advokát  
a od roku 1914, pravděpodobně až do doby 
útěku před okupací Sudet nacisty, působil 
jako předseda (Kultuspräsidenten) zdejší ži-
dovské obce. Byl také členem Nejvyšší rady 
židovských náboženských obcí ČR a  členem 
delegace Židovské strany v ČSR u lorda  
Runcimana v roce 1938 ve věci ochrany práv  
Židů na území Sudet.
Jsem vděčná za to, že je mi položením Stol-
persteinu dána možnost zachovat jedinou 
viditelnou památku na mého dědečka. 

ªVěra Pešinová (roz. Cantorová), Teplice
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z obcí

V Černovicích žili až 
do roku 1942 Židé. 

Na počátku druhé světové 
války zde bylo několik ži-
dovských rodin. A dnes? 
Stejně jako v mnoha jiných 
okolních obcích nežijí ani  
v Černovicích žádní Židé. 
Občanské sdružení Židovský 
památník Černovice, které 
zde postavilo stejnojmenný 
památník, by si spolu s vámi 
chtělo položit otázku, zda po 
staletích židovského osíd-
lení a sousedského života s jinými obyvateli 
po Židech v Černovicích něco zůstalo a které 
vzpomínky, stopy, otázky a nové skutečnosti 
lze dnes v obci a v okolí nalézt.
Výstavu s názvem „Něco židovského“ bude 
utvářet publikum samo, tedy i vy. Jedná se  
o projekt, který úspěšně zorganizovala Kata-
rina Holländerová již ve třech evropských ze-
mích, a my jsme zvědavi, jaká sbírka vznikne  
v Černovicích. 
Přineste „něco židovského“, něco, co má pro 
vás židovský aspekt. Může se jednat o nějaký 
židovský předmět nebo se k předmětu může vá-
zat osobní příběh. Chceme shromáždit co nejví-
ce rozličných příběhů a předmětů. Vznikne tak 
mozaika, obrázek společného života, našich dě-
jin i přítomnosti, který bude konkrétně souviset 
s tímto místem, touto krajinou. Obzvláště proto 
vítáme příspěvky s lokálním nebo regionálním 
vztahem. 
Prosíme všechny účastníky, aby příběhy, vážící 
se k předmětu, sepsali na list papíru formátu A4 
a přinesli je s sebou. Obojí se stane součástí vý-
stavy – vždy shromažďujeme společně předmět 
i příběh. „Něco židovského“ – to máte možná 
doma i vy! Třeba máte příběh, ale ztratil se 
předmět, který se k němu váže?! Pak ho můžete 
nahradit například něčím symbolickým. Mnohé 
se ztratilo, ale nikoli příběhy, vzpomínky, obra-
zy a otázky. Předmět může být autentický, ane-
bo symbolický. Obvyklé a nečekané, tradiční  
a překvapivé se tak setkají a nechají ožít historii 
zdejšího obyvatelstva.
Doneste nám prosím váš předmět společně s je-
ho příběhem až bezprostředně před výstavou. 
Výstavu rychle sestavíme. V neděli dopoledne 
se bude konat slavnostní zahájení. Poté bude 

CHANUKOVÝ BĚH
Třígenerační kulturní centrum a  příznivci hnutí 
Maccabi pod záštitou Hakoach si vás dovolují 
pozvat na první ročník symbolického Chanuko-
vého běhu. Vybíhat budeme 9. prosince 2012 
(neděle) v 16 h z Fibichovy ulice v Praze 3. Běžet 
se bude 2,5 km až na Hagibor.
Již od 14 h bude na Hagiboru probíhat soutěž nej-
lepších latkesů a koblih, které se samozřejmě 
také můžete zúčastnit. V průběhu celého odpo-
ledne bude v prostorách Hagiboru zabezpečeno 
hlídání našich nejmenších členů. Zájemci z řad 
jednotlivců nebo organizací se mohou na bě-
žeckou část hlásit již nyní na klara@hakoach.cz. 
Vstupenky na celou akci bude možné zakou-
pit od 15. listopadu v pokladně Židovské obce  
Praha nebo na Hagiboru. Těšíme se na vás!

vZpoMÍnKový vÍKEnD
V ČERNOVICíCH U TáBORA 
9. – 11. listopadu 2012
Židovský památník Černovice slaví 10. výročí svého trvání. 
To nás inspirovalo k uspořádání vzpomínkového víkendu 
na židovské spoluobčany z Černovic u Tábora a okolí, jehož 
těžištěm bude neobvyklá jednodenní výstava, na kterou 
vás srdečně zveme. 

moci každý, kdo bude chtít, 
přečíst ve čtenářském fóru 
publiku svůj vlastní příběh. 
Jan Arend, pravnuk Viléma 
Nagelstocka, který žil do 
roku 1920 v Černovicích, 
pak okomentuje výstavu 
a vše, co se nashromáž-
dí, ze své vlastní odborné  
a osobní perspektivy.
Výstava bude přístupná po 
celý den. Večer si pak bude 
moci každý vzít svůj zapůj-
čený výstavní předmět zase 

zpět. Všichni účastníci budou vyfotografováni se 
svou zápůjčkou a jako poděkování a osobní dá-
rek obdrží každý po skončení akce dokumentaci 
se všemi příběhy. Před výstavou se budou konat 
doprovodné akce. 
Kontakt: 
Katarina Holländerová, hollaender@sunrise.ch
Michal Arend, ma@research-solutions.ch

PROGRAM 
pátek, 9. listopadu, 18.30 h 

černovický kostel
koncert křesťanské a židovské hudby

Verner Collegium
12.30–17.00 h Možnost odevzdání výstavních 

exponátů v mĕstské knihovně

sobota, 10. listopadu, 20.00 h
sokolovna černovice

tancovačka „vzpomínky a vzpomínání“ 
Česká skupina Klec 

a švýcarská skupina Street Corner Talking 
14.00–18.00 h Možnost odevzdání výstavních 

exponátů, Městský úřad Černovice 

neděle, 11. listopadu
obřadní síň městského úřadu černovice

8.30–9.30 h Poslední možnost 
odevzdání exponátů 

výstava “něco židovského”
11.00 h Slavnostní zahájení 

14.00 h Čtenářské fórum 
15.00 h Přednáška historika Jana Arenda 

od 20.00 h Vracení zapůjčených 
výstavních exponátů 

PRACOVNICE, PRACOVNíK 
OSTRAHY
Hledáme pracovnice/pracovníky ostrah 
objektů pro organizaci komunitního typu
Vaším úkolem bude:
•	 ostraha	objektů
•	 	dodržování	pracovních	postupů	a	pokynů	

nadřízeného
•	 	dohled	nad	dodržováním	bezpečnostních	

předpisů	a	procedur	stanovených	společností
•	 	práce	s	bezpečnostní	technologií	–	EZS,	EPS,	

CCTV
•	 	provádění	preventivních	bezpečnostních	

kontrol
•	 zjišťování	dat	pro	potřeb	společnosti
•	 dodržování	předpisů	BOZP	a	PO
•	 účast	na	předepsaných	školení
•	 komunikace	s	klienty	v	AJ
•	 lehká	administrativa
Požadujeme:
•	 SŠ	s	maturitou	podmínkou
•	 aktivní	znalost	práce	na	PC
•	 čistý	výpis	z	rejstříku	trestů
•	 zdravotní	způsobilost
•	 fyzickou	zdatnost
•	 odolnost	vůči	stresu
•	 organizační	schopnosti
•	 	smysl	pro	týmovou	práci	a	proaktivní	přístup
•	 	komunikační	schopnosti,	příjemné	vstupování
•	 samostatnost,	přesnost	a	zodpovědnost
•	 časovou	flexibilitu
•	 spolehlivost
•	 	zkušenost	se	sportem	či	bojovými	sporty	

výhodou
•	 	aktuální	foto	a	krátký	motivační	dopis	

podmínkou
Nabízíme:
•	 zajímavou	práci	na	ŽL
•	 práci	v	příjemném	kolektivu
•	 	možnost	závodního	stravování,	využití	

posilovny
•	 	možnost	odborného	růstu	a	odborné	

kvalifikace
•	 denní	komunikace	v	AJ
•	 kontinuální	tematická	školení	a	kurzy
V případě zájmu zašlete životopis, aktuální 
foto a krátký motivační dopis na e-mail: 	
inzercesecurity@email.cz
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čtvrtek 1. 11. v 18 h
Nabývání a pozbývání vlastnictví – před-
náška z cyklu „Vybraná témata z židovské-
ho soukromého práva“ brněnského rabína  
Šlomo Kučery. 

úterý 6. 11. v 17 h
Hieronymus Lorm - muž, jenž otevřel hlu-
choslepým svět – vernisáž výstavy, kterou 
připravilo Regionální muzeum v Mikulově. 
Návštěvníci budou mít možnost poznat ne-
známý, a někdy pro nás i temný svět hlu-
choslepých, mezi něž se Hieronymus Lorm 
řadil.                                            Vstup volný

čtvrtek 15. 11. v 18 h
Čtení sluší každému – herečky brněnských 
divadel čtou ze svých oblíbených knih židov-
ských autorů. Pořad se koná ve spolupráci 
s KVC rabína Federa Židovské obce Brno.

neděle 18. 11. ve 14 h
Příběh Williho Bondiho… Mezi třináct 
nových Stolpersteinů (česky Kameny zmi-
zelých), které byly letos v Brně položeny, 
patří i kámen před domem na tř. Kapitána 
Jaroše č. 18, připomínající úředníka Wilhel-

středa 7. 11. v 18 h 
Je to jen vítr… Projekce celovečerního 
hraného filmu (2012), jehož autorem je 
v současnosti jeden z nejoceňovanějších 
maďarských režisérů Benedek Fliegauf  
(nar. 1974). Film je založen na skutečném 
případu rasových útoků na maďarskou rom-
skou komunitu v r. 2008.

Nedělní program pro děti a jejich rodiče 
11. 11. 2012 
Jak bydlí lvíček Arje? Lvíček Arje vás 
provede zvláštnostmi židovské domácnos-
ti. Dozvíme se, k čemu slouží mezuza, jaká 
jsou pravidla košer kuchyně a ochutnáme ně-
které z jejích dobrot. Prohlídka: Klausová  
synagoga.                                Vstupné 50 Kč 

úterý 13. 11. v 18 h
„…to jsou těžké vzpomínky“. Projekce 
dokumentárního filmu Moniky Rychlíkové 
(28 min., 2002), který je kombinací výpo-
vědí pamětníků romského holocaustu prolo-
žených čteným komentářem s fotografiemi 
a archivními materiály. O romské genocidě 
a o přežívajících protiromských stereoty-
pech budou po projekci dokumentu disku-

tovat herec a romský aktivista David Tišer  
a historik Michal Schuster z Muzea romské 
kultury v Brně.

středa 14. 11. v 18 h
Proč má svátek Chanuka 8 dní? Přednáška 
vrchního zemského a pražského rabína Ka-
rola Efraima Sidona věnovaná agadickým 
midrašům vážícím se ke svátku Chanuka.

čtvrtek 22. 11. v 18 h
Shakespearův Shylock – lichvář a tatínek. 
Přednáška Jana Fingerlanda uvádějící volný 
cyklus nazvaný „Židé jako lidé a jako obra-
zy“, který si klade za cíl představit různé typy 
„imaginárních Židů“ a jejich úlohu v evrop-
ských dějinách. Postava ze Shakespearovy hry 
Kupec benátský se stala jedním z nejznáměj-
ších Židů světové literatury. Co má Shylock ze 
Židů a co mají Židé ze Shylocka? 

úterý 27. 11. v 18 h
Žít! Ceija Stojka. Projekce stejnojmenné-
ho dokumentárního filmu Anny Juránkové  
(33 min, 2009) věnovaného uznávané rom-
ské výtvarnici a spisovatelce narozené v Ra-
kousku (nar. 1933), jejíž prvotina Žijeme ve 

skrytu vyšla v češtině v nakladatelství Argo 
(2009). Ceija Stojka strávila své dětství  
v několika koncentračních táborech, kde za-
hynula téměř celá její rodina. Dokument za-
chycuje její traumatické zkušenosti z tohoto 
období a jejich zpracování v její výtvarné  
i literární tvorbě. Projekce bude následována 
diskuzí s Jarmilou Balážovou, odbornicí na 
genocidu a diskriminaci Romů, reportérkou 
a zakladatelkou serveru Romea.cz.

středa 28.11. v 18 h
Judaismus očima židovských velikánů: 
Abraham Joshua Heschel. Rabín Abraham  
J. Heschel je nejčastěji spojován se svým půso-
bením na konzervativním rabínském semináři 
v New Yorku (Jewish Theological Seminary), 
ale jeho vliv konzervativní judaismus dalece 
přesahuje. Jeho osobnost a klíčová témata jeho 
náboženského myšlení představí Pavel Hošek 
z katedry religionistiky na ETF UK. Cyklus 
vznikl s laskavou podporou NFOH. 

Výstava v prostorách OVK
Genocida Romů v době druhé světové 
války. Otevřeno po–čt 10–15 h, pá 10–12 h,  
během večerních programů a po domluvě.

KULTURNí PROGRAM – LISTOPAD 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

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

ma Bondiho, který zahynul 30. srpna 1941 
ve věku 44 let v Osvětimi. Pozoruhodné na 
jeho osudu je, že vedle židovského původu 
byla důvodem, proč jej nacistický aparát 
zatkl, deportoval a nakonec zavraždil, jeho 
odlišná sexuální orientace. Příběhu Williho 
Bondiho, nacistickému teroru v Brně a per-
zekuci homosexuality v Protektorátu Čechy 
a Morava se věnuje přednáška historiků 
Jana Seidla (FHS UK) a Michala Koneč-
ného (FF MU), která se uskuteční v rámci 
queer filmového festivalu Mezipatra. Akce 
se koná také ve spolupráci s KVC rabína Fe-
dera ŽO Brno. 

neděle 18. 11. v 14.30 h
Jak se žilo v biblických dobách… rostli-
nám. Přijměte pozvání na další dílnu, kte-
rá bude tentokrát věnována izraelské flóře. 
Společně se podíváme na to, jaké rostly 
v historické vlasti Židů stromy, květiny či 
obilí. Nezůstaneme však jen u teorie, můžete 
se těšit i na zapojení vašich chuťových buněk 
a šikovných rukou při tvoření s lisovanými 
kvítky. Dílna pro rodiče s dětmi od 5 let se 
bude výjimečně konat v dětské dílně ŽO 
Brno (rovněž tř. Kpt. Jaroše 3).

pondělí 19. 11. v 18 h
Katolická církev a Židé – přednáška Mgr. 
Jaroslava Kadlece z Filozofické fakulty MU 
o vztahu katolické církve (resp. jejích před-
stavitelů) k židovské menšině v období me-
ziválečného Polska. 

pondělí 26. 11. v 18 h
Židé a Poláci za druhé světové války – 
případ Jedwabne. V této přednášce bude 
ústředním bodem období druhé světové vál-
ky a excesy, které se v tomto období ode-
hrávaly na polském venkově. Jednou z nej-
známějších událostí byl pogrom židovských 
obyvatel v městě Jedwabnem. Přednáška 
Mgr. Jaroslava Kadlece z Filozofické fa-
kulty MU se koná v rámci cyklu přednášek 
Antisemitismus v Polsku ve 20. století.

Výstava v měsíci listopadu: Hieronymus 
Lorm – muž, jenž otevřel hluchoslepým 
svět. Výstava je přístupná ve dnech progra-
mových akcí nebo po předchozí telefonické 
domluvě kdykoliv.                      Vstup volný

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

K á v a  o  č t v r t é :
MUDr. JAN HNÍZDIL

psychosomatická medicína
Psychosomatika. Z řeckých slov psyché – duše a sóma – tělo.

Spojení zdůrazňuje nezbytnost celostního, komplexního nazírání na zdraví člověka. 
Zabývá se vztahy mezi tělesnými a duševními ději, které chápe jako propojené 

a navzájem se ovlivňující systémy.
úterý 30. října 2012, 15.00 h

KAREL HVÍŽďALA
respektovaný novinář a uznávaný spisovatel

Třetí setkání s nestorem české žurnalistiky. O češtině, médiích, osobnostech a mravnosti.
středa 7. listopadu 2012, 15.00 h

Připravil a moderuje: Honza Neubauer (jan@neub.ch, 602 364 682)

Bejt Simcha
si vás dovoluje pozvat 

na v pořadí již čtvrtý kulturně 
společenský večer 

Epes rares 
Uskuteční se 

ve čtvrtek 15. listopadu 2012, 
od 19 hodin v Café Jericho 
(Opatovická 22, Praha 1).

Naším hostem bude známý 
spisovatel Ivan Kraus. 

Večerem nás tentokrát bude 
provázet Bardolino. 

Za tímto tajuplným názvem se 
skrývá trio klasicky vzdělaných 
hudebníků (Margit Klepáčová, 
Pavel Fischer a Camilo Caller), 

jehož doménou je, kromě jiného,  
bravurní překračování žánrů. 

Vstupné 50 Kč. Jste srdečně zváni!

koná se za finanční podpory hl. m. prahy.

PINCHAS zUKERMAN (housle) A ANGELA CHENG (klavírní doprovod) 
25. října 2012 v 19.30 h, kostel sv. Šimona a Judy, Praha

Pinchas Zukerman je celosvětově uznávaným houslistou, violistou, pedagogem, skladate-
lem. Během své kariéry hrál s většinou nejslavnějších orchestrů a vystupoval v předních 
koncertních síních. Rodák z Tel Avivu odešel v roce 1962 do USA, kde vystudoval prestiž-
ní Julliard School. Získal řadu významných ocenění včetně Ceny Isaaca Sterna. 
Na pražském koncertě zazní Tři romance Roberta Schumanna, několik děl Johannese 
Brahmse a Sonáta pro housle a klavír od Césara Francka.
Více informací na www.fok.cz/program/pinchas-zukerman-koncert.html

ELI FISCHER: „ARTISTS – MESSENGERS OF PEACE“ 
do 30. listopadu 2012, dvorana České pošty (Jindřišská 14, Praha 1)

Když v roce 1979 uzavřel Egypt s Izraelem 
mírovou dohodu, stovka výtvarných uměl-
ců byla vyzvána, aby vyjádřili svoji reakci 
na tuto významnou událost a vytvořili vý-
jimečnou kolekci ilustrovaných poštovních 
obálek. Dr. Eli Fischer (rodák z Karlových 
Varů) a jehožena Dvora pochopili sílu to-
hoto projektu a rozhodli se jej podpořit. 
Kolekce „Artists – Messengers of Peace“ 
byla později rozšířena o díla dětí i dalších umělců zabývajících se podobnými tématy.  
Ve sbírce jsou zastoupeny různé umělecké formy – obrazy, sochy, fotografie. V rámci praž-
ské výstavy je možné zhlédnout padesát replik z rozsáhlé kolekce. Expozice je přístupná 
zdarma, denně od 8 do 20 hodin. 

Více informací: www.peace.co.il, www.ceskaposta.cz

OREN LAOR A NIV SHEINFELD: „LOĎ BLázNŮ / THE SHIP OF FOOLS“
1. listopadu 2012 v 19.30 h, 2. listopadu v 21.00 h, NoD, Praha,  

v rámci 17. ročníku Mezinárodního festivalu 
současného umění 4+4 dny v pohybu

Vůbec poprvé bude v České republice k vidění tvůrčí 
dvojice Oren Laor a Niv Sheinfeld, která v dokona-
lé choreografii představení „Loď bláznů / The Ship pf 
Fools“ rekonstruuje absurditu izraelské reality. „Loď 
bláznů dovede v divácích vyvolat mrazivé nepříjemné 
pocity vleklého konfliktu na Blízkém východě, záro-
veň je ale pobaví alegorií jevištního zpracování,“ říká  
o vystoupení dramaturg festivalu Pavel Štorek. 

Více informací: www.ctyridny.cz, www.nivoren.com

IzRAELSKá 
KULTURA V ČR

POzVáNKA 
na dokumentární výstavu 

„Vzpomínky“
Výstava je dosavadním výsledkem ně-
kolikaleté spolupráce mezi Památníkem 
Terezín a občanským sdružením KAM 
po Česku, jejímž předmětem je mapo-
vání životních příběhů a osudů bývalých 
vězňů represivních zařízení v Terezíně  
a Litoměřicích a koná se u příležitosti 71. 
výročí zahájení deportací Židů z českých 
zemí a vzniku terezínského ghetta.

Výstava je přístupná denně 
(kromě 24.–26. 12.) 

od 9 do 17.30 h, 
až do 31. prosince 2012.
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dne 17. listopadu 2002 

(12. kislevu 5763) zemřel Abba Solomon Eban 

N arodil se 2. února
1915 v jihoafric-

kém Kapském Městě jako 
Aubrey Solomon Meir. Vy-
růstal ve Velké Británii, kde 
se mu dostalo exkluzivního 
vzdělání. Vystudoval orien-
tální jazyky a klasická stu-
dia. Celkem ovládal na vy-
nikající úrovni deset jazyků. 
Po absolutoriu zahájil roku 
1938 akademickou dráhu 
na své domovské univerzi-
tě v Cambridge. Po vypuk-
nutí druhé světové války se 
dal do služeb sionistického 
hnutí, stal se spolupracovníkem Chaima Weizmanna (budoucího 
prvního prezidenta Státu Izrael). Posléze vstoupil do britské ar-
mády, kde působil jako pobočník britského vojenského vyslance 
v Káhiře a jako styčný důstojník pro palestinský židovský jišuv. 
I po skončení války pokračoval v intenzivním práci směřující 
k založení židovského státu v Palestině. V této době si také změ-
nil jméno na Abba, tedy otec (nově vznikajícího státu). Své jazy-
kové a diplomatické schopnosti a zkušenosti zúročil nejprve ve 
službách Židovské agentury a později jako člen Zvláštní komise 
OSN pro Palestinu. Na její doporučení přijalo 29. listopadu 1947 
Valné shromáždění OSN rezoluci č. 181 neboli Plán na rozdělení 
Palestiny. Poté, co byl nově založený 
Stát Izrael v roce 1949 přijat za člena 
OSN, stal se zde Abba Eban jeho prv-
ním zástupcem. Tuto funkci vykonával 
celých deset. Celá padesátá léta vedle 
toho navíc zastával významný post 
izraelského velvyslance ve Spojených 
státech. 
V roce 1959 byl zvolen poslancem 
izraelského parlamentu (Knesetu) 
a premiér Ben Gurion jej ve své 
vládě jmenoval ministrem školství 
a kultury. Vedle politiky se však vrá-
til i k akademické práci, v letech 1959 
až 1966 stál v čele Weizmannova 
institutu věd v Rechovot. V letech 
1964–1965 zastával funkci vicepre-
miéra ve vládě Leviho Eškola a v roce 
1966 se stal ministrem zahraničí. Na 
tomto postu setrval plných osm let, do 
roku 1974. Stál tedy v čele izraelské 
zahraniční politiky v době Šestidenní 
i Jomkipurové války. Díky svým di-
plomatickým schopnostem a řečnic-
kému umění se mu dařilo získávat pro 
Stát Izrael v tomto nelehkém období 
podporu zejména Spojených států, 
ale také evropských zemí a obhajovat 

izraelskou politiku v Radě bezpečnosti a Valném shromáždění OSN. 
Členem izraelského parlamentu (za stranu Mapaj, později Stranu 
práce) byl téměř třicet let, až do roku 1988. 
Po odchodu z aktivní politiky se věnoval psaní a pedagogické čin-
nosti. Spolupracoval s prestižními americkými univerzitami Prince-
ton, Columbia a George Washington University, podílel se na něko-
lika televizních dokumentech o dějinách Židů a Izraele. Napsal řadu 
knih (mj. Hlas Izraele, Vzedmutí nacionalismu, Můj lid: příběh Židů, 
Moje země: příběh moderního Izraele, Dědictví: civilizace a Židé, 
Diplomacie pro nové století, vlastní životopis), v nichž zúročil jak 
své hluboké a rozsáhlé akademické znalosti, tak i praktickou zkuše-
nost z mezinárodní politiky a diplomacie. 
Zemřel v Tel Avivu ve věku 87 let a byl pohřben v Kfar Šmarjahu. 

Ze slavných výroků Abby ebana: 
„Dějiny nás učí, že jednotlivci i národy se chovají moudře tehdy, 
když už vyčerpaly všechny ostatní možnosti.“
„Arabové si nikdy nenechají ujít příležitost nechat si ujít příležitost.“
„Kdyby Alžírsko předložilo v OSN návrh rezoluce, v níž by prohlásilo, 
že zeměkoule je plochá, a že za to může Izrael, byla by rezoluce přijata 
poměrem 164 hlasů ku třinácti, a 26 zemí by se zdrželo hlasování.“

Co se také stalo v listopadu:
•  v roce 1491 začalo obléhání Granady, posledního španělské-

ho panství pod muslimskou vládou; její pozdější vydání do 
rukou katolických monarchů Isabely a Ferdinanda znamenalo 

defi nitivní konec „zlatého věku“ špa-
nělských Židů a předznamenalo jejich 
vyhnání ze země v roce 1492
•  roku 1632 se v Amsterdamu narodil 

slavný fi lozof Baruch (Benedict) 
Spinoza

•  v roce 1907 otevřel v massachusett-
ském Haverhillu obchodník se starým 
železem Louis B. Mayer svůj první 
biograf Orpheum Theatre a zahájil 
tak své úspěšné působení na poli fi l-
mového průmyslu, jehož vrcholem 
bylo vybudování jedné z největších 
a nejslavnějších fi lmových společnos-
tí MGM (Metro-Goldwyn-Mayer) 

•  roku 1948 uvedl židovský vyná-
lezce Edwin H. Land na americký 
trh první fotoaparát typu Polaroid, 
který dokázal zhotovit fotografi i bě-
hem jediné minuty 

•  v roce 2002 zemřel v Británii uzná-
vaný fi lmový a divadelní režisér 
Karel Reisz; narodil se roku 1926 
a do Velké Británie se spolu s brat-
rem Paulem dostal v roce 1938 jed-
ním z dětských transportů – přežili 
jako jediní z rodiny

ª Připravila Kateřina Weberová

V listopadu uplyne právě deset let od skonu jedné z nejvýznamnějších osobností 
izraelské zahraniční politiky. 


