
Z obsahu

Krátce

Maročtí Židé 4

Německé židovské pohádky 6

Kibuc – ztracený ráj  10

Rozhovor s Lukášem Přibylem 10

Nové vydání knihy Žalmů 14

Ročník 12
Elul 5773
Srpen/Září 2013

Marocký Žid byl mnohdy aškenázskou 
elitou považován za primitivnějšího, 
nevzdělaného a pověrčivého člověka, 
který se jen těžko dá přetavit v Ben 
Gurionově „tavicím kotli“ na nového 
Izraelce… označení „Marokai sakinai 
– Marokánec s nožem“ se hluboce za-
kořenilo v lidové mluvě. Při takovém 
pohledu aškenázské elity na nové při-
stěhovalce z Maroka se lze těžko divit, 
že většina marockých Židů se cítila 
druhořadými občany.

rabín Daniel Mayer

Na první svátek Šavuot po mém na-
rození, tak holý a růžový jako čers-
tvě utržená broskev, jsem byl pyšně 
předváděn celému kibucu. Společně 
se dvěma tucty dalších miminek naro-
zených v naší komunitě v onom roce, 
čerstvou produkcí z našich polí, dvě-
ma nově narozenými telaty a zbrusu 
novým traktorem jsme všichni byli 
obětními dary přinášenými k oltáři. 
Všechno, co bylo vyprodukováno, 
dosaženo, koupeno, získáno nebo 
ztraceno kolektivem patřilo rovným 
dílem jednomu každému z jeho čle-
nů; mužům, ženám a dětem stejně. 

Sarig Levin

Pokud by se člověk díval pouze na tele-
vizní zprávy, získá dojem, že v Izraeli je 
na každém rohu kulometné hnízdo ob-
ložené pytli s pískem, a zatím je to ne-
uvěřitelně moderní, progresivní země, 
kde všechno funguje – někdy trochu 
chaoticky, nepochopitelně a legračně, 
ale často daleko líp než v Evropě.

Lukáš Přibyl

Čtyři kameny na Hlavním náměs-
tí v Krnově věnoval Hugo Langshur 
z Montréalu svým rodičům a Gideon 
Jokel z Izraele svým prarodičům. Oba 
jsou krnovskými rodáky.

(foto: Pavel Kuča)
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kamenů
ZmiZelých
přibývá     (čtěte na str. 3)
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T radice nás učí, že o Roš ha-šana se před 
Hospodinem otvírají tři knihy, do nichž 

Všemohoucí zapisuje jména všech lidí dle je-
jich skutků: jedna pro opravdové spravedlivé – 
cadikim gmurim, druhá pro nenapravitelné 
hříšníky – rešaim gmurim a třetí kniha pro 
prostřední – bejnoniim, kteří během minulé-
ho roku vykonali mnoho dobrého, ale mají na 
svědomí i nějaké ty hříchy, které ještě nestačili 
napravit a odčinit. Je na nich, aby to ještě do 
Jom kipuru, do Dne smíření, stihli. Tím nejen 
sobě a svým bližním, ale především Hopodinu 
dokážou, že to se svou nápravou a návratem na 
správnou cestu plnění micvot, s níž sešli – cha-
zara bi-tšuva, myslí opravdu upřímně. Vždyť 
Všemohoucí je svrchovaným soudcem, který 
s konečnou platností rozhodne o naší budouc-
nosti na příštích 385 dní roku 5774.
K Roš ha-šana se váže krásný a poučný příběh, 
který vyprávěl cadik Levi Jicchak z Berdičeva 
(1740–1809):
Jednou, několik dní před Roš hašana, přišla ke 
mně jakási žena a usedavě plakala. Zeptal jsem 
se jí, proč pláče, a ona mi odvětila: „Jak bych 
neplakala?!“ Ptám se jí opět: „Vysvětli mi, proč 
pláčeš?“ Ona mi odvětila: „Jak bych neplakala, 
když mě hrozně bolí hlava!“ Říkám jí: „Neplač! 
Budeš-li takhle plakat, bude tě hlava bolet ještě 
více.“ Ona mi na to odvětila: „Jak bych nepla-
kala! Mám jediného syna a nyní nastoupí velký 
a svatý den a já nevím, zda můj syn obstojí před 
Božím soudem.“ Já jí řekl: „Neplač, tvůj syn 
jistě obstojí. Podívej se, nestojí snad v Písmu 
svatém (Jr 31,20): ‚Což je mi Efrajim syn tak 
drahý, dítě mého potěšení? Kdykoli však o něm 
mluvím, znovu a znovu si ho připomínám. Proto 
je mé nitro nad ním zneklidněno. Slituji, slituji 
se nad ním, je výrok Hospodinův.‘“
Mnozí z nás si jistě položí otázku, jak mohl 
berdičevský cadik s takovou jistotou tvrdit, že 
syn této ubohé ženy, která se bojí o jeho osud, 
obstojí před Božím soudem? Rabi Levi Jicchak 
znal slova rabi Kruspedaje, palestinského amo-
ry a žáka rabi Jochanana bar Napachy, jenž ci-
toval slova svého učitele (traktát Roš hašana 
16b) o výše zmiňovaných třech knihách, které 
se o Roš ha-šana před Hospodinem otvírají. 
Opravdoví spravedliví jsou Hospodinem ihned 
zapsáni a potvrzeni v knize spravedlivých ne-
boli v knize života. Taktéž nenapravitelní hříš-
níci jsou o Roš ha-šana Hospodinem zapsáni  
a potvrzeni v knize hříšníků neboli v knize smr-

Bůh si nepřeje smrt hříšníka, ale jeho nápravu

úvaha k Roš ha-šana
Ve čtvrtek a v pátek 5. a 6. září oslavíme společně se všemi souvěrci na světě v duchu ti-
síciletých tradic počátek našeho Nového roku – Roš ha-šana 5774. Náš Nový rok není svát-
kem veselí a zvýšené konzumace šampaňského či jiných alkoholických nápojů, jak je tomu  
u jiných národů. Pro nás je Roš hašana seriózním účtováním za uplynulý rok, kdy však s na-
dějí hledíme do budoucích dnů a měsíců, které nový rok přinese.

ti. Prostřední, průměrní lidé, ti mají ještě mož-
nost svůj osud zlepšit během deseti dnů, od Roš 
ha-šana do Jom kipuru, jak je výše uvedeno. 
Opravdových spravedlivých je na světě rela-
tivně málo. Mezi ně počítáme i tzv. lamed vav 
cadikim –  čili 36 spravedlivých, 
kteří žijí v každé generaci a představují morální 
základ opravňující svět k jeho existeci. Rešaim 
gmurim –  – to je nepatrná hrst-
ka vyvrhelů lidstva, která je na své odporné 
skutky dokonce hrdá, a proto si nezasluhuje 
nic lepšího, než se podrobit nemilosrdnému 
ortelu Všemohoucího. Konečně největší sku-
pinou jsou oni prostřední neboli bejnoniim – 

, v nichž se skrývá obrovský potenci-
ál návratu k Bohu – chazara bi-tšuva –  

 a k plnění Jeho přikázání. Levi Jicchak 
z Berdičeva okamžitě poznal, že takovým člo-
věkem s obrovským potenciálem chazara bi- 
tšuva je i syn oné nešťastné ženy, kterou se sna-
žil uklidnit. Nikdo z nás si jistě o sobě nemyslí, 
že je opravdovým spravedlivým, a nikdo z  nás, 
normálních lidí, není jistě ani nenapravitelným 
hříšníkem. V každém z nás se však skrývá síla, 
kterou můžeme využít k poznání sama sebe  
a k zlepšení našich morálních a lidských vlast-
ností. Proto nám dal Hospodin ve své neskonalé 
milosti ještě deset dní mezi Roš ha-šana a Jom 
kipurem, abychom měli možnost se nejen nad 

svými ne zrovna chvályhodnými činy zamys-
let, ale především napravit je. Učiníme-li tak, 
zcela jistě nám náš nebeský Otec ve své dobrotě  
a laskavosti odpustí tak, jako otec odpouš-
tí svým dětem, a zapíše a potvrdí nás v knize 
spravedlivých, v knize života. Vždyť Bůh praví 
ústy proroka Ezechiela 18,23:

 – „Což si libuji v smr-
ti hříšníka?“ je výrok Panovníka Hospodina. 
„Zdalipak nechci, aby se odvrátil od svých cest 
a byl živ?“
Jaké hříchy nám Všemohoucí na konci Dne 
smíření odpustí, pokud se z nich upřímně vy-
známe a kajícnými modlitbami budeme prosit 
Boha o odpuštění? Jedná se o hříchy, kterých 
jsme se dopustili vůči Hospodinu. Pokud jsme 
se však provinili proti svému bližnímu, tak tu, 
byť by byly sebeupřímnější, modlitby nepomo-
hou. V tomto případě jsme to my, kdo svým 
špatným chováním narušil dobré mezilidské 
vztahy, a tudíž to musíme být opět my, kdo tyto 
mezilidské vztahy znovu k oboustranné spoko-
jenosti napraví. Člověka, proti němuž jsme se 
nějak provinili, musíme poprosit o odpuštění  
a zároveň nahradit škodu či jakoukoli jinou 
újmu, kterou jsme mu svým chováním a činy 
způsobili. Pokud jsme tak učinili a dotyčný 
nám prohřešek odpustil, tak až potom máme 
právo prosit též Hospodina o odpuštění, kterého 
se nám jistě dostane.
Roš ha-šana je provázen nádhernou prosebnou 
modlitbou Avinu malkenu – Otče náš, Krá-
li náš. Autorem prvních veršů této prosebné 
modlitby, která byla během dlouhých staletí  
o další verše doplňována, je rabi Akiba. V trak-
tátu Taanit 25b se uvádí, že v době velkého 
sucha předstoupil před schránu s Tórou rabi 
Eliezer a pronesl dvacet čtyři požehnání a jeho 
prosba za déšť nebyla vyslyšena. Tu jej vystří-
dal rabi Akiba a pronesl: „Otče náš, Králi náš, 
nemáme Krále kromě Tebe. Otče náš, Králi 
náš, Králi náš, pro Sebe samého smiluj se nad 
námi“ a v tom okamžiku začalo vydatně pršet.
Slovy této modlitby, která jsou i přáním náš 
všech, zakončíme tuto úvahu: „Otče náš, Králi 
náš, přijmi v milosrdenství a zalíbení naší mod-
litbu. Otče náš, Králi náš, otevři brány nebeské 
naší modlitbě.“
S přáním požehnaného roku 5774 – 

 Rabín Daniel Mayer

Ručně zapsaná novoroční modlitba Avinu malkenu z ně-
meckého Fürthu, rok 1908
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nů v hlavním městě letos přehoupl přes dvě 
stě padesát. Byl instalován také kámen upo-
mínající na Přemysla Šámala, prvního praž-
ského starostu po vzniku ČSR a přednostu 
Kanceláře prezidenta republiky v letech 1919 
až 1938. Přemysl Šámal stál v čele protinaci-
stické odbojové organizace Politické ústředí 
a za svou činnost byl popraven gestapem. 
Stolpersteiny vznikají pro jednotlivce, kteří 
trpěli za nacismu, ať už se jednalo o odbo-
jáře, příslušníky Sokola, komunisty, Židy, 
Romy, gaye či mentálně postižené. Avšak 
počet zavražděných českých Židů mnohoná-
sobně převyšuje počet všech ostatních obětí, 
proto i nejvíce stolpersteinů vzniká pro ži-
dovské oběti. Iniciativa má plnou podporu 
Federace židovských obcí v ČR: „Pokaždé, 
když vidím celé skupiny nebo jednotlivce, 
kteří se zastaví na daném místě a čtou text 
připomínající daného člověka, mám pocit  
zadostiučinění. Uvědomuji si, že je třeba 
položit co nejvíce kamenů Stolpersteine, ko-
lik jen bude možné. Jsme rád, že v mnoha 

židovský rok

JAK ZÍSKÁVAT MASKIL?
a)  v elektronické podobě
 na www.maskil.cz
b)  v tištěné podobě za cenu poštovné-

ho a balného; pošlete, prosím svoji žá-
dost na adresu Bejt Simcha, Maiselova 4,  
110 00 Praha 1, telefon: 724 027 929,  
e-mail: redakce.maskil@maskil.cz; výše 
poštovného a balného je v ČR minimál-
ně 250 Kč ročně; uvedený obnos nám 
laskavě zašlete složenkou nebo na ban-
kovní účet číslo: 86-8959560207/0100 
u Komerční banky, variabilní symbol je 
88888 (5x8), v popisu platby uveďte, pro-
sím, své jméno. 

Program Bejt Simcha
září 2013

PRAVIDELNÉ AKCE

Bejt Simcha

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

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

VySoké SVáTky
(podrobný program 
bohoslužeb na str. 9)

pátek 20. – neděle 22. září 

SukoT V PříRodě
VíkendoVý VýleT 

PRo Rodiny S děTmi
(bližší informace v Bejt Simcha)

nyní je v sedmnácti českých, morav-
ských a slezských městech a obcích 

přes pět set stolpersteinů. Letos v červen-
ci jich přibylo sto padesát pět, a to v Brně, 
Boršicích u Uherského Hradiště, Chlumu 
u Třeboně, Krnově, Olomouci, Praze, Pří-
boře, Teplicích a Třebíči. Projekt (viz www.
stolpersteine.cz) úspěšně pokračuje již pět 
let a stojí za ním neúnavná práce mnoha 
dobrovolníků. Současnými koordinátorkami 
jsou Petra Jurečková a Mariana Singer (Kal-
vach), v minulosti tuto funkci zastávali Aleš 
Hanek, Zdeněk Kalvach a Bianca Lipanska. 
Stolpersteiny jsou autorským dílem němec-
kého umělce Guntera Demniga. Jejich zřízení 
iniciují a platí většinou soukromí dárci. Velké 
podpoře se projekt těší u pražského magistrá-
tu i úřadů pražských městských částí.
Franze Kafku zná celý svět. Už méně se ví, že 
nacisté zavraždili hned několik jeho nejbliž-
ších. Jednou z obětí je i Kafkova přítelkyně 
Milena Jesenská, česká levicová intelektuál-
ka, novinářka a emancipovaná žena vedou-
cí bohémský život. Za pomoc židovským 
přátelům a za odbojovou činnost ji uvěznili 
v táboře Ravensbrück, kde zahynula. Od 
čtvrtka 18. července Milenu Jesenskou při-
pomíná kámen s jejím jménem. Nachází se 
před domem v Kouřimské 6 na pražských 
Vinohradech. Zahraniční turisté, kteří pátrají 
po stopách slavného německy píšícího praž-
ského židovského spisovatele, v budoucnu 
objeví také kameny pro Franzovy sestry Ga-
brielle a Otilii. Ty nacisté zavraždili během 
šoa. Jejich stolpersteiny budou instalovány 
v Bílkově ulici číslo 4 na pražském Josefo-
vě v příštím roce. V Praze se do financová-
ní projektu vedle soukromých dárců zapojil  
i magistrát a místní radnice. „Chtěli bychom 
velmi poděkovat Magistrátu Hlavního města 
Prahy, Úřadu Městské části Praha 2 a ÚMČ 
Praha 3 za finanční podporu a také ostatním 
městským částem, památkářům, odboru do-
pravy, technickým službám a mnoha dalším 
institucím, že nám ochotně vycházejí vstříc,“ 
uvedla za koordinátory Petra Jurečková. 
Díky velkému zájmu se tak počet stolperstei-

StolperSteinů
je čtyřicet tisíc
Kameny zmizelých připomínají oběti nacismu před domy, 
kde tito lidé žili, kde jejich tragický osud začal. V místech, 
kde i dnes žijí lidé. Kolemjdoucí si všimne záblesku z odra-
zu světla dopadajícího na mosaznou destičku o rozměrech 
10 x 10 cm na kameni vsazeném do dlažby chodníku. Za-
staví se a skloní, aby si jméno a osud konkrétního člově-
ka mohl přečíst, čímž mu zároveň vyjádří úctu. V různých 
evropských zemích najdete na čtyřicet tisíc stolpersteinů.  
A setkáte se s nimi i u nás. 

Německý umělec Gunter Demnig stolpersteiny osobně 
pokládá ve městech a obcích, kde dosud žádné nebyly. 
(foto: Pavel Kuča)
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ivrit – hodiny hebrejštiny 
pro pokročilé 

každé úterý od 18.30 h 

pro středně pokročilé
ve čtvrtek od 18 h

pro mírně pokročilé
ve čtvrtek od 19.30 h

(více na str. 9)

Úvod do judaismu 
každé úterý od 19.45 h

kabalat šabat 
každý pátek od 18 h
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maRočTí Židé
2. část, od sociálních protestů k postupné integraci

Od prvních okamžiků své existence Izrael otevřel dokořán brány staronové vlasti všem Ži-
dům, kteří toužili nebo byli nepřátelským okolím přinuceni učinit aliju. Po uzavření přímě-
ří s arabskými sousedy se nový stát potýkal s těžkými hospodářskými následky války za 
nezávislost (1948–1949) a již na jeho území proudily statisíce nových přistěhovalců – olim – 
ze všech koutů světa.

k  původním 600 tisícům židovských 
obyvatel mandátní Palestiny přibylo 

během bojů od vyhlášení nezávislosti Státu 
Izrael v  květnu 1948 až do konce roku 102 
tisíc nových přistěhovalců. V letech 1949 až 
1951 to bylo dalších 585 tisíc, tedy celkem 
687 tisíc nových olim. Během tří let Izrael 
více než zdvojnásobil počet svého obyvatel-
stva. V tomto období se potýkal s důsledky 
války za nezávislost, zvláště s velmi tíživou 
hospodářskou situací. Vždyť zajistit jen zá-
kladní potraviny pro tak ohromnou masu 
nových občanů vyžadovalo téměř nadlidské 
úsilí. V tehdejším mladém státu byla politic-
ká moc prakticky v rukou Ben Gurionovy 
strany Mapaj a Všeobecného odborového 
svazu – Histadrut, který byl „pravou rukou“ 
Mapaj. Aškenázští Židé tvořili nejen vlád-
noucí politickou a hospodářskou elitu, ale 
také elitu intelektuální. V tomto „aškenáz-
ském monopolu“ jaksi již nebylo místa pro 
sefardské, zvláště pak severoafrické Židy. 
Marocký Žid byl mnohdy aškenázskou eli-
tou považován za primitivnějšího, nevzdě-
laného a pověrčivého člověka, který se jen 
těžce dá přetavit v Ben Gurionově „tavicím 
kotli“ na nového Izraelce. Náš marocký sou-
sed je dobrým trhovcem nebo prodavačem 
v koloniálu, slušným řemeslníkem a dokonce 
máme i několik policistů Marokánců. Avšak 
lékař, profesor, advokát nebo člen Knese-
tu – tyto profese vyžadující vysokoškolské 
vzdělání či dlouhou politickou průpravu ve 
správné straně, se jaksi neztotožňovaly s ma-
rockými Židy. Naopak, označení „Marokai 
sakinai – Marokánec s nožem“ se hluboce 
zakořenilo v lidové mluvě. Při takovém po-
hledu aškenázské elity na nové přistěhovalce 
z Maroka se lze těžko divit, že většina ma-
rockých Židů se cítila druhořadými obča-
ny, cítila se diskriminována v možnostech 
dosažení vyššího než základního vzdělání,  
a tudíž se pro ni zmenšovala i šance na kva-
lifikovanou a tedy lépe placenou práci. Rodi-
ny s mnoha dětmi nebyly s to ani některým  
z nich zaplatit střední školu, o univerzitě ne-
mluvě. Například maturitní zkouška z každé-
ho předmětu byla zpoplatněna až do druhé 
poloviny devadesátých let, což znamenalo 
další překážku k dosažení alespoň úplného 

středoškolského vzdělání. Nelze opomenout 
též tradiční náboženskou výchovu, kterou 
drtivá většina Židů v Maroku dostala, což 
v Ben Gurionově Izraeli také nebylo to nej-
lepší vysvědčení. Situace se během neleh-
kých padesátých let postupně vyhrocovala, 
až se 8. července 1959 vyhrotila natolik, že 
došlo k nepokojům v haifské chudinské čtvr-
ti Wadí Salib obývané především marockými 
Židy. Opilý obyvatel čtvrti Jakob Alkarif za-
čal v kavárně „vystrájať“ více, než je zdrá-
vo, a majitelé podniku zavolali policii, aby 
opilého Alkarifa uklidnila. Přivolaný polici-
sta snad omylem opilého Alkarifa postřelil. 
Tato nešťastná událost vyprovokovala téměř 
všechny obyvatele Wadí Salib, aby se srotili 
a táhli k sídlu policie, kde došlo k potyčkám 
mezi demonstranty a policií. Nepokoje se 
rychle přenesly do aškenázské čtvrti Hadar. 
Zde obyvatelé Wadí Salib napadali chodce, 
ale hlavním cílem útoků byly obchody patří-
cí Aškenázům. Nepokoje v Haifě si vyžádaly 

třináct zraněných policistů, třicet čtyři zatče-
ných demonstrantů a velké materiální škody. 
V následujících dnech se nepokoje přenesly 
do rozvojových měst (arej pituach), kde vět-
šinu obyvatel tvořili maročtí přistěhovalci. 

Tyto sociálně motivované nepokoje otřásly 
mapajnickým establishmentem. Vláda svo-
lala krizové zasedání a pod tlakem opozice 
byla ustanovena vyšetřovací komise. Ta 
se však nezabývala vládou „železné ruky“ 

David Ben Haruš s izraelskou vlajkou ve Wadi Salib 
(titulní strana časopisu „Ha-olam ha-ze“)

Hnutí Černých panterů vzniklo v Izraeli počátkem sedmdesátých let

➤
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strany Mapaj v Haifě a odmítla i skutečnost, 
že by docházelo k diskriminaci marockých 
Židů na základě jejich původu. Přímo z to-
hoto konfliktu vzešel přirozený vůdce de-
monstrantů z Wadí Salib, tamnější obyvatel 
David Ben Haruš (1924–1999), který se stal 
zakladatelem a předsedou na vládnoucí stra-
ně nezávislého Svazu severoafrických Židů, 
což mu aškenázský a mapajnický aesta-
blishment nikdy nezapomněl. Ben Haruš byl 
jako vůdce nepokojů zatčen a z vězení kandi-
doval na poslance Knesetu, avšak jeho hnutí 
nepřekročilo stanovenou hranici volitelnosti. 
Nebude od věci si připomenout pět požadav-
ků Ben Harušova Svazu, z nichž mnohé jsou 
i po více než padesáti letech pro izraelskou 
společnost aktuální:
1.  Svoboda celku i jednotlivce, svoboda tis-

ku a svoboda vyznání.
2.  Likvidace diskriminace a protekce.
3.  Středoškolské vzdělání zdarma pro všech- 

ny nadané žáky.
4.  Zajištění minimálních životních podmí-

nek pro každého občana.
5.  Ubytování v lidských podmínkách pro 

každou rodinu, likvidace přechodných 
táborů pro přistěhovalce – maabarot, 
likvidace chudinských čtrvrtí a stavba 
bytů pro demobilizované vojáky a pro 
svobodné, nemající střechu nad hlavou.

Profesor sociologie Haifské univerzity Sa-
mmy Smooha (1941) uvádí, že nepokoje ve 
Wadí Salib se staly traumatizující událostí 
protestu proti praktikám absorbce statisí-
ců nových přistěhovalců z arabských zemí, 
která během padesátých let probíhala v hroz-
ných podmínkách. Většina nových olim 
přibyla do Izraele s minimálním vzděláním, 
nemajetných, rodiny s mnoha dětmi, bez pří-
buzných a přátel mezi starousedlíky. Tyto 
skutečnosti vedly úředníky, odpovědné za 
absorbci nových přistěhovalců, k rozhodnu-
tí posílat je do periferních sídel a zeměděl-
ských osad, případně do rozvojových měs-
tysů (ajarot ha-pituach), v nichž panovaly 

bída a nezaměstnanost. Většina těchto olim 
žila namačkána v maabarot a dostávalo se 
jim nejhorší zdravotní péče, nejhorší sociál-
ní pomoci a nejnižší úrovně vzdělání. Různí 
ředitelé a straničtí fukcionáři organizovali 
novým přistěhovalcům nejen jejich život, ale 
snažili se v zárodku zadusit jakýkoli pokus 
o vytvoření na straně Mapaj nezávislé orga-
nizace sdružující olim ze severoafrických 
zemí. Tito představitelé aškenázského esta-
blishmentu označili nové přistěhovalce za 
„pokolení pouště“, které je nutno osvobodit 
z jeho orientální zaostalosti. Ben Guriono-
vo pseudodemokratické vedení protěžovalo 
aškenázské starousedlíky a s jejich pomocí 
aškenázské přistěhovalce, kdežto sefardské 
olim diskriminovalo, tvrdí Smooha. Výsled-
ky takové politiky byly již koncem padesá-
tých let velmi patrné. Sefardští přistěhoval-
ci byli soustředění v periferních oblastech 
a v chudinských čtvrtích měst, kde se stali 
novým proletariátem, vrstvou chudých, bez 
politického vlivu. Jejich kultura byla zneva-
žována a jejich děti ve školách automaticky 
považovány za zaostalé a slabé. Jaké mohly 
být jejich pocity? Ponížení, závist vůči Aške-
názům, kteří se velmi dobře orientují a neu-
stále si upevňují své postavení. Výsledkem 
nepokojů ve Wadí Salib bylo na jedné straně 
politické umlčení všech vůdců této rebelie, 
na druhé straně se však přece jen, byť pouze 
částečně a nedůsledně, začaly řešit nahro-
maděné sociální problémy. Obyvatelé Wadí 
Salib byli odtud vystěhováni a dostalo se jim 
lepších podmínek k bydlení. Začalo se také 
s rekonstrukcí dalších chudinských čtvrtí ne-
jen v Haifě, ale i v dalších izraelských měs-
tech. Většina sefardských žáků byla převe-
dena do učilišť, které měly sice nízkou úro-
veň, ale opticky to vypadalo, že se podařilo 
zmenšit propastné rozdíly ve vzdělání mezi 
sefardskými a aškenázskými žáky.
Politická neochota vládnoucí elity odpo-
vědně a komplexně řešit problémy severo-
afrických přistěhovalců a jejich rodin měla 

za následek novou vlnu sociálních protestů, 
na níž vzniklo počátkem roku 1971 sociální 
hnutí a politická strana Černých panterů – 

.
Nastupující rok 1971 sliboval být rokem 
velmi úspěšným. Již v srpnu 1970 skončila 
příměřím Opotřebovací válka mezi Izrae-
lem a Egyptem. Izrael se rozkládal od hory 
Hermon přes Samaří, Judeu a celý Sinajský 
poloostrov, až k Suezskému kanálu. Byl to 
rok počátku nové vlny přistěhovalectví Židů 
ze Sovětského svazu, ze západoevropských 
zemí a USA. Díky vojenským zakázkám 
ekonomika země rostla a sílila. Mnozí, kteří 
vsadili na rozvoj zbrojního průmyslu, si fi-
nančně velmi polepšili. Předsedkyně vlády 
Golda Meirová na různých fórech nejednou 
prohlašovala: „Nikdy nebyla naše situace 
lepší než nyní.“ Tuto politickou a sociální 
bezstarostnost a klid narušila počátkem roku 
1971 skupina mladých lidí z jeruzalémské 
chudinské čtvrti Musrara, kteří se nazýva-
li Černými pantery. Většina ze zakladatelů 
tohoto sociálního hnutí pocházela z rodin 
s mnoha dětmi a minimálními příjmy. Spo-
lu se svými rodiči se přistěhovali do Izraele 
z Maroka a dalších arabských zemí. Jejich 
osud byl podobný osudu dětí z haifské Wadí 
Salib a uvědomovali si, že jsou vlastně již 
druhým pokolením, kterému aškenázský 
establishment odpírá nejen možnost lepší-
ho vzdělání, ale i slušné pracovní zařazení. 
Podobně jako jejich rodiče, tak i oni pociťo-
vali diskriminaci ze strany Aškenázů. V jed-
nom měli jasno – nechtěli, aby jejich děti, 
tedy třetí generace, vyrůstaly jako páriové 
izraelské společnosti. Černí panteři chtěli 
počátkem března 1971 uspořádat demonstra-
ci a požádali o povolení. Policie, která ne-
měla tušení o úrovni organizovanosti hnutí, 
jim ho odmítla udělit. Přesto se 3. března 
demonstrace konala i bez povolení. Policie 
proti demonstrantům tvrdě zasáhla a pozatý-
kala vůdce hnutí. Tento den se zrodilo nej-
významnější hnutí za sociální spravedlnost  
v historii Státu Izrael. Golda Meirová, která 
se se zakladateli hnutí Černých panterů se-
tkala, prohlásila o této skupině, že se jedná  
o „nepříliš milé lidi“, a neskrývala své po-
horšení. Považovala je za obyčejné narušite-
le veřejného pořádku a odmítala v nich vidět 
hnutí za sociální rovnoprávnost.
Další, opět nepovolená demonstrace se ko-
nala 18. května na Kikar Cijón (Sijónské 
náměstí) v centru Jeruzaléma. Účastnilo se 
jí zhruba pět až sedm tisíc členů a přívr-
ženců hnutí Černých panterů. Policie opět 
proti demonstrantům tvrdě zasáhla, ale ani 
oni jí nezůstali nic dlužni. Z rozvášněného 
davu létaly na policisty kameny a Moloto-
vovy koktejly. Během potyčky s policií bylo 
mnoho raněných, z nichž potom bylo dva-
cet hospitalizováno a 74 demonstrantů bylo 
zatčeno. Po násilných protestech byla však 

Saadja Marciano, jeden za zakladatelů hnutí Černých panterů
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Tři zbrojíři
V dávných dobách1 žili ve městě Worms 
na řece Rýnu tři stateční bratři. Byli velcí  
a urostlí a na pohled vypadali jako obři. 
Všichni tři byli mistry ušlechtilého kovář-
ského řemesla. Jednoho dne se před městem 
objevil šeredný bezkřídlý drak vypadající 
jako dlouhý velký červ.2 Ten měl takový je-
dovatý dech, že všechno, na co dýchl, oka-
mžitě chřadlo. Jeho krk měl takový průměr, 
že by mohl spolknout i největšího vola vcel-
ku. Ten dračí červ chudákům lidem velmi 
škodil. Kdekoli mohl, překlápěl celé domy 
svým obrovským tělem a polykal lidi i zví-
řata, která se nestačila ukrýt.
Ten červ ale slíbil, že když mu dají každý 
den jednoho člověka, nechá všechny ostatní 
na pokoji. Lze si snadno domyslet, že nikdo 
se nechtěl dobrovolně dračímu červovi vzdát. 
Tehdy stanovila královna, která vládla po 
smrti svého manžela městu Worms, že všich-
ni budou losovat. Na koho los padne, bude 
předhozen drakovi. Když obyvatelé města 
viděli, že i královna byla připravená obětovat 
svůj život pro dobro města, přistoupili na její 
návrh a červ dostával den co den jednu ne-
šťastnou oběť. Utrpení a pláči nebylo konce.
Dvojnásobný byl ale smutek obyvatel Worm- 
su, když los padl na samotnou královnu. Den 
předtím, než měla svůj slib splnit a vydat se 
drakovi, dozvěděl se o tom jeden z bratrů 
zbrojířů.
S bratry již předtím vytvořili pancíř z pevné 
oceli, který byl pokrytý dlouhými ostrými 
noži. Plánovali, že kdyby na někoho z bratrů 
padl los, měl si pancíř obléknout a jakmile 
by ho dračí červ spolkl, ostrými noži by mu 
prořízl břicho.
Jeden z bratrů šel tedy ke královně a řekl: 
„Má paní, má královno, dám pro tebe vsáz-
ku svůj život. Jen mi musíš slíbit, že když se 
vrátím živý, staneš se mou ženou.“ Královna 
s radostí souhlasila. Statečný kovář si tedy 
oblékl pancíř a šel místo královny tam, kde 

čekal červ. Jen co statečného kováře v pan-
cíři spolkl, ležel červ s proříznutým břichem 
před hradbou města.
Jak velká byla radost obyvatel Wormsu, 
když viděli živého hrdinu a zlé monstrum 
mrtvé! Nyní všichni procitli po dlouhé době 
z úzkosti a soužení. Statečný kovář se stal 
manželem královny a vládcem města a oba 
se ještě dlouho těšili ze svého štěstí.
A protože červ se německy nazýval Worm, 
bylo pak město na věčnou památku pojme-
nováno Worms po tomto šeredném dračím 
červovi a po statečném kováři dostalo město 
do erbu klíč, symbol kovářského řemesla.

Hůl, která obrostla listím
Jednou přišel k mistrovi Jehudovi, k tomu 
zbožnému, jeden muž. Tento muž kdysi 
opustil víru svých otců, ale nyní se chtěl ka-
jícně vrátit. Mistr Jehuda ho nahněvaně od-
byl a řekl mu „Stejně tak malá je možnost, 
aby moje hůl znovu obrostla listy, jako mož-
nost, že ty najdeš odpuštění.“
Po několika dnech ale začala jeho hůl 
opravdu obrůstat listy. Mistr Jehuda nechal 
zavolat hříšníka zpět a vyprávěl mu o tom 
zázraku. Pak se ho zeptal: „Nepomohl jsi ně-
kdy svým bývalým spoluvěrcům a neučinil 
jsi pro ně nějakou velkou službu?“ Hříšník 

si nemohl na nic kon-
krétního vzpomenout. 
„Jen jednou,“ vyprávěl, 
„jsem přišel do jednoho 
města, kde žilo mnoho 
židů. Tehdy měli být 
všichni popraveni, protože je nařkli z toho, 
že zabili dítě křesťana a použili jeho krev 
k náboženským rituálům. Tehdy určili mě, 
protože jsem se vyznal ve zvycích židovství 
a přesto nebyl židem, abych byl v tom proce-
su znalcem. Jak jsem mohl jinak, než mluvit 
pravdu? Na základě mého vysvětlení upustili 
tehdy od plánované popravy.“ Nyní už mistr 
Jehuda znal důvod onoho zázraku.

Židovský Worms – 2. díl
Podle židovského koncilu v Troyes v roce 
1150 bylo rozhodnuto, že mohučská, worm-
ská a špýrská obec mají vést všechny ně-
mecké židy. Toto rozhodnutí bylo později 
potvrzeno rabínskou konferencí v Mohuči  
a akceptováno i ve slovanských králov-
stvích. V této době vzniká ve Wormsu asi 
nejznámější, nádherně zdobený Wormský 
Machzor.3 V něm se poprvé v dějinách obje-
vuje hebrejsky psaná jidiš.
Po tak zásadní katastrofě, jakou bylo Gezerot 
Tatnu (masakr r. 1096, viz minulý díl), sice 
Worms získal zpět svůj význam, ale cent-
ra učenosti se pomalu od 13. století začala 
přesouvat do Řezna (Regensburg), Vídně  
a Prahy. Podle některých pramenů byl právě 
tento pogrom důvodem k první vlně odchodu 
části aškenázských židů směrem na východ 
Evropy, který nebyl křížovými výpravami 
tak poznamenán. Životní podmínky židů 
ve Wormsu se postupně zhoršovaly, platby 
za povolení k pobytu zvyšovaly, po vzniku 
cechů byli vytlačováni z oblasti řemesel,  
a ztratili i právo kupovat pozemky a obcho-
dovat s nimi, takže jim prakticky zbyla pou-
ze výměna a půjčování peněz a zastaváren-
ské podnikání.

Již podruhé si vám dovolujeme předložit výběr z německých židovských pohádek podle 
knihy Pohádky a vyprávění německých židů, vydané v roce 1898 autorem M. Grunewaldem. 
Navíc se znovu podíváme na historii židovské komunity ve městě Worms.
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Detail malby v synagoze Kalteschul v Mohylevu, zobrazu-
jící město Worms s dračí příšerou (archív města Worms)

1  Podle Maase Nissim – Proč se město Worms nazývá Worms (Zázračné příběhy z města Wormsu autora Juspe ben Naftali, asi 1670–1690)
2  Lindwurm (Lintwurm) – drak, saň bez křídel, ze staroněmčiny lint (had)
3  http://www.jnul.huji.ac.il/dl/mss/worms/
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V roce 1349 zasáhla židovskou obec ve 
Wormsu další obrovská katastrofa. S pří-
chodem moru do Evropy začaly represálie 
a upalování nejdříve v Curychu, Basileji 
a Schaffhausenu, poté ve Štrasburku, Fre-
iburgu, Erfurtu, Kolíně nad Rýnem a také 
Wormsu a Mohuči. Zatímco při pogromech 
v roce 1096 to byl především cizí dav a spo-
dina, co vraždila a kradla, nyní se proti ži-
dům jako první obrátili jejich dlužníci, řado-
ví občané města. Židovská obec ve Wormsu 
byla znovu vypálena, na 400 židů bylo za-
vražděno a zbytek byl z města vyhnán. I přes 
povinnost města vůči císaři chránit podle zá-
kona své židy, vzdal se tehdy císař Karel IV. 
možnosti žalovat město a předal práva nad 
židovskou obcí za úplatu městu. V některých 
dalších městech podle pramenů dokonce 
zlegalizoval za úplatu masakr židů předem. 
V sousední Mohuči se podle pramenů židé se 
zbraněmi postavili na odpor, ale vůči přesile 
neměli šanci a byli také pobiti nebo zvolili 
sebevraždu. Než v roce 1351 mor ustoupil, 
bylo v Německu zničeno na 210 židovských 
obcí4, synagogy byly vypáleny, svitky Tóry 
zničeny a hroby zneuctěny při hledání po-
kladů. Všechny dlužní úpisy zmizely, v ně-
kterých městech si je přivlastnily magistráty. 
V Norimberku upálili všechny židy i přesto, 
že mor město nikdy nezasáhl.

Jelikož byli židé pro město Worms ekono-
micky důležití, byli znova v roce 1353 do 
města pozváni. A skutečně se sem někteří 
přeživší, i přes strašlivé zkušenosti, vrátili, 
a s nimi přicházeli i další. Spousta přeživších 
ale už v Německu nechtěla zůstat a tak za-
čal tichý odliv židovské populace a hlavně 
inteligence na východ Evropy. Napomohl 
k tomu i polský král Kazimír, který zval židy 
do Polska, aby svou mladou zemi hospo-
dářsky posílil. Doba největší slávy Wormsu 
skončila.
Židé se zde nově smějí stěhovat pouze do 
určené židovské čtvrti, uzavřené branami. 
V dalších letech dostávali židé placené prá-
vo k pobytu ve Wormsu vždy pouze na čtyři 
roky. V roce 1524, kdy podle pramenů žilo 
ve Wormsu asi 300 židů, vydává město no-
vou židovskou vyhlášku. V této vyhlášce se 
mimo jiná omezení poprvé objevuje povin-
nost nosit na černém kabátu žlutý kruh.
Další pokus o vyhnání židů byl v polovi-
ně 16. století iniciován samotným městem, 
pravděpodobně z toho důvodu, že zadluže-
ní občanů u židovských fi nančníků dosáhlo 
opět velkých rozměrů. Císař Ferdinand I. 
se proti žádosti města nepostavil a vyhnání 
v Praze potvrdil. Na stranu židů se ale teh-
dy postavil biskup, který se dovolával svého 
historického práva nad židy a císař své povo-
lení zrušil. Situace se v průběhu let zlepšova-
la a i díky intervenci u císaře se židé dokonce 
mohli znovu věnovat částečně i obchodu. Po 
nepovedeném vyhnání zvolilo město Worms 
opačnou taktiku a počet židovských obyvatel 
především z fi nančních důvodů uměle zvy-
šovalo. Koncem 16. století žilo ve Wormsu 
v maličké Judengasse asi 650 židovských 
obyvatel, což bylo 10 procent celkového 
obyvatelstva.
Klid netrval moc dlouho a k dalším problé-
mům došlo již na začátku 17. století. Sociál-
ní napětí mezi magistrátem, který dle zákona 
chránil židy a mezi řemeslníky, kteří se cítili 
být ohrožováni židovskými obchodníky, vy-
vrcholilo v roce 1615, kdy byli židé davem 
vyhnáni z města, synagoga částečně zbořena 
a židovský hřbitov zdemolován. Pořádek zno-
vu nastolilo až vojsko kurfi řta Friedricha V.
a židé byli po svém návratu do města za-
čátkem roku 1616 odškodněni. V této době 
se ve Wormsu narodil David ben Abraham 
Oppenheim5, který se později stal českým 
zemským rabínem.

Po několika vlnách moru, které tvrdě postih-
ly i židovské obyvatelstvo, dochází k úplné-
mu zničení města v roce 1689. Důvodem se 
staly nároky francouzského krále Ludvíka 
XIV.6, který si chtěl po smrti kurfi řta Kar-
la II. Falckého7 přivlastnit práva na Porýní. 
Proti němu se spojila některá města i jiné 
státy a tak Ludvík pro jistotu rozhodl, že 
všem německým městům podél Rýna zbourá 
opevnění. Pro židovskou čtvrť, jejíž domy 
byly většinou postaveny přímo u opevnění, 
to znamenalo úplnou zkázu. Obyvatelé utek-
li z města a ti bohatší přesídlili natrvalo do 
Frankfurtu.
Až v roce 1699 se židé do Wormsu vrátili, 
obnovili synagogu a židovskou čtvrť a město 
jim za to dalo deset let daňových prázdnin 
od plateb za domy. Osmnácté století bylo pro 
celý region těžkou dobou, především z důvo-
du neustálých válek a bojů. Jelikož se řeme-
slníkům moc nedařilo, osočovali židy, že jim 
škodí, když nabízejí nové boty, nové odě-
vy, když prodávají zlaté a stříbrné knofl íky, 
víno, sudy, čaj a cukr a nejnověji také módní 
nápoj kávu. Ale nedařilo se ani židům, kteří 
provozovali obchod nebo půjčovali peníze. 
Přibližně 500 židovských obyvatel v roce 
1722 se intenzivněji věnovalo náboženské-
mu životu. Zajímavé je spojení s českými 
zeměmi, odkud nyní přicházejí do Wormsu 
rabíni, a kam se po úpadku porýnských cen-
ter přesunulo centrum rabínské vzdělanos-
ti. Z Moravy přišel do Wormsu jako rabín 
Naftali Hirsch Spitz8, pražský kazatel a rabín 
z Bamberku Menachem Mendel Rotschild 
a později rabín Moses Broda9, původem 
z Mladé Boleslavi.
Až do konce 18. století wormský magistrát 
nezavedl žádné reformy, spíše byl zakonzer-
vován status quo. To mělo za důsledek, že 
město se rozvíjelo pomaleji než jeho souse-
dé a i jeho fi nanční síla byla poměrně malá. 
Po začátku Velké francouzské revoluce se už 
v roce 1792 objevili ve Wormsu francouz-
ští vojáci a zavedli nový pořádek. Ti, kteří 
z vyprávění pamatovali zničení města v roce 
1689, raději utekli. Po několika bojích se 
v mírové smlouvě ocitl Worms na levém bře-
hu Rýna ofi ciálně ve Francii. To byl konec 
dlouhé historie svobodného města Wormsu. 
S Francouzi ale přišla revoluční myšlenka, 
že všichni jsou si rovni, a to i židé. V roce 
1801 padly brány židovského gheta a první 
židé se zapisovali do registru občanů města. 
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4  Sievers, str. 55
5   David ben Abraham Oppenheim – rabín, kabalista, liturgista, matematik a bibliofi l, narozen ve Wormsu 1664, zemřel v Praze 12. září 1736
6   roi du soleil; 5. září 1638 Saint-Germain-en-Laye – 1. září 1715 Versailles) byl francouzský král z rodu Bourbonů vládnoucí v letech 

1643–1715. 
7  Karel II. Falcký (31. března 1651, Heidelberg – 16. května 1685 tamtéž) byl falckrabě a falcký kurfi řt od roku 1680 do své smrti.
8  Spitz, Abraham (Naphtali Hirsch) ben Moses Ha Levi, www.jewishencyclopedia.com/articles/13969-spitz-abraham-naphtali-hirsch-ben-

moses-ha-levi
9  //wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=lorenfamily&id=I68324

Oděv židovských mužů ve Wormsu musel být od 16. sto-
letí povinně označen žlutým kruhem (foto Wikipedia)
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Dokonce došlo k prvním civilním svatbám 
židovského obyvatelstva a židé si podle 
Napoleonova nařízení mohli změnit jména.  
V nových svobodách zaniká židovská obec 
a vzniká židovská náboženská obec. Krátce 
nato se ale ukázalo, že všichni si rovni ne-
jsou a Napoleon zavádí nejen omezení při 
finančních obchodech židů, ale i takzvaný 
obchodní patent, o který si musel každý 
žid zažádat, pokud chtěl podnikat. Po pádu 
Napoleona v roce 1816 se sice Worms oci-
tá zpět v Hesensku, ale nyní patří k Velko-
vévodství Hesensko a není již svobodným 
městem jako do začátku 19. století. Staré 
zákony města Wormsu již nebyly platné,  
a proto Napoleonský dekret z roku 1808 
platil i nadále. Stejně tak ale i Napoleonovo 
obchodní omezení pro židy. (Bylo zrušeno 
až v roce 1847 na základě intervence mo-
hučského nežidovského advokáta Dr. Josefa 
Glaubrechta.) Přesto ale dochází ke změ-
nám. Například v roce 1824 byla zavedena 
povinná školní docházka pro všechny děti 
od 6 do 14 let, a to včetně židovských. Také 
je konečně možné se odstěhovat z přeplně-
ného židovského gheta, což se děje rychlým 
tempem. V roce 1859 již polovina domů na 
hlavní obchodní třídě10 Wormsu patří židov-
ským majitelům.
S pokrokem a svobodou přišla i možnost 
se politicky angažovat. Ta vrcholí, když se 
židovský obchodník Ferdinand Eberstadt11 
jako první německý žid vůbec stane v roce 
1849 wormským starostou. Bohužel kvůli 
zvláštnímu nápadu vyzbrojit obyvatelstvo 
uspořádá finanční sbírku a je později, spo-
lečně s dalšími, obviněn z vydírání. I když 
je osvobozen, vzdá se svého místa a odchází  
z města. Hospodářsky těžká doba zapříčinila, 
že spousta obyvatel opouští Porýní a stěhuje 
se do USA. Mezi nimi je i Salomon Loeb, za-
kladatel investiční banky Kuhn Loeb & Co., 
která později fúzuje jako Lehman Brothers 
Kuhn Loeb & Co.
V 19. století se stále silněji prosazují reform-
ní směry v judaismu. Přesto, že rabínem ve 
Wormsu je od roku 1824 takřka čtyřicet let  
Jakob Bamberger, který je vyznáním spíše 
ortodoxní, obec stále více požaduje moderní 
výuku náboženství a bohoslužby v němči-
ně. Proto obec přechodně zaměstnává vedle  
rabína i další kazatele a učitele. Mezi nimi je 
i Dr. Samuel Adler12, který je později rabí-
nem v hlavní newyorkské synagoze Emanu-
-El13. Židovský náboženský život ve Wormsu 
byl bohatý i za dalšího rabína Dr. Alexandra 
Steina. I přesto, že byly bohoslužby vedeny 

na několika místech, obec se díky působení 
vzdělaného rabína nerozpadla. Tak se konala 
bohoslužba s písněmi na jednom místě, or-
todoxní (převážně polští) židé měli svou bo-
hoslužbu na jiném a v hlavní synagoze byly  
i přes protesty instalovány varhany.
Společensky přineslo 19. století historicky 
první rovnoprávnost židů, kteří se výrazně 
podíleli na společenském životě města. Sice 
nyní mohli vykonávat takřka všechna řemes-
la, převážná většina židovských podnikatelů 
ale zůstala v obchodu a finančnictví nebo 
úspěšně podnikali ve výrobě. V nově zalo-
ženém městském spolku s názvem „Staro-
věk“ bylo třináct procent židovských členů. 
Jednalo se o společensky zásadní instituci 
věnující se historii města. Podobné to bylo 
i ve spolku sdružujícím milovníky hudby  
a organizujícím městské koncerty. Mezi roky 
1856 a 1918 bylo v městské radě celkem 12 
členů židovského původu. Volně přístupné 
civilní vzdělání a akademické obory působí 
jako magnet a proto je stále více židovských 
právníků a lékařů. I poslední dvě do té doby 
židům nepřístupná povolání – úředník a dů-
stojník – se díky nasazení židovských vojáků 
v první světové válce otevřou pro všechny. 
Město financuje výstavbu nového židov-
ského hřbitova, ve spolupráci města a obce 
je připravováno židovské muzeum, staré 
hebrejské rukopisy se začínají zpracovávat 
stejně, jako se začíná přesně mapovat jeden 
z nejstarších židovských hřbitovů v Evropě. 
Dalo by se říci, že oněch osmdesát let mezi 
roky 1850 a 1930 znamenalo pro židovské 
občany Wormsu nejlepší dobu. 
Podle pramenů se doba nezměnila ze dne na 
den v roce 1933. Spousta věcí jako prohraná 
válka, nesmyslná smlouva z Versailles, ne-
návist mnoha Němců k Výmarské republice 
nebo hospodářská krize pomalu připravova-

ly půdu. Ale především to byl latentní anti-
semitismus, který se ani přes pokrokových 
osmdesát let nevytratil. Viník všech nesnází 
byl nalezen stejně rychle jako při morové 
epidemii ve 14. století. Tentokrát za krizi 
mohl židovský kapitalismus. V městské radě 
Wormsu trvalo několik měsíců, než nacisté 
převzali úplnou moc, v běžném životě to šlo 
mnohem rychleji. Od roku 1933 byly rušeny 
všechny židovské dobročinné spolky, orga-
nizace SA zatýkala židovské podnikatele,  
a i normální lidé na ulici se začali podle 
dobových svědectví ze strachu svým ži-
dovským přátelům vyhýbat. Židovská obec 
ve Wormsu se snažila stejně jako ostatní  
v Německu moc na sebe neupozorňovat.  
V roce 1934, kdy se měly konat velké oslavy 
výročí 900 let od postavení první synagogy 
ve Wormsu, vše nakonec proběhlo víceméně 
komorně. Žádné místní noviny se o výročí 
nezmínily, pouze ve Frankfurter Allgemeine 
se objevil malý článek. Bojkot židovských 
obchodů, zatýkání a první odsuny do nově 
zřízeného koncentračního tábora v Osthofe-
nu v Hesensku nastartovaly pomalou vlnu 
odcházení. Ze strany celoněmeckého Cent-
rálního spolku německých občanů židovské-
ho vyznání14, předchůdce dnešní centrální 
rady, byl sice komunikován názor, že odejít 
ze země není řešení a nelze se tak snadno 
vzdát svých práv, přesto z 1100 wormských 
židů v roce 1933 jich v roce 1939 zbylo 363 
a dalších 87 jich bylo zavřeno ve vězeních 
a lágrech. Zbytek wormských židů byl pře-
sídlen zpět do bývalého židovského ghetta, 
kde přežívali až do roku 1941-2. Když v roce 
1941 začaly transporty, nezbyl ve Wormsu 
už žádný rabín, akademická inteligence ani 
mladí. Tisíciletá historie židovské obce ve 
Wormsu byla během devíti krátkých let vy-
mazána a 900 let stará vyhořelá synagoga 
byla v roce 1942 zbourána. Kéž jsou duše 
obětí všech wormských masakrů přivinuty 
do svazku živých.

 Pavel Šik

Prameny:
–   Fritz Reuter: Warmaisa, 1000 let židů 

ve Wormsu, Židovské nakladatelství  
u Athenäum, 1987

–   Leo Sievers, Židé v Německu, Příběh 
2000leté tragédie, Nakladatelství Grü-
ner + Jahr 1977

–   Haim Bainart: Příběh židů, Atlas pro-
následování a vyhánění ve středověku, 
nakl. Bechtermünz, 1998

10  Kämererstrasse
11  http://de.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Eberstadt
12  http://www.jewishencyclopedia.com/articles/830-adler-samuel
13  První reformní židovská synagoga v New Yorku, http://en.wikipedia.org/wiki/Congregation_Emanu-El_of_New_York
14  Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens

Nástropní malby v synagoze Kalteschul v Mohylevu, ve 
spodní části město Worms s dračí příšerou, autor maleb 
Chaim Segal, 1740

➤



Elul 5773 9

téma

vláda v čele s Goldou Meirovou nucena usta-
vit občanskou komisi, která se bude zabývat 
hledáním řešení pro mládež v ohrožení, je-
jíž většina pocházela právě z chudých rodin 
severoafrických přistěhovalců. Zakladatelé 
hnutí Černých panterů Charlie Biton (1947), 
Saadja Marciano (1950–2007) a další se se-
tkávali s ministry vlády, představiteli policie, 
členy Knesetu, s odborovými činiteli a s od-
povědnými pracovníky Židovské agentury. 
Nutno zdůraznit, že i přes antipatii, kterou 
Golda Meirová pociťovala k Černým pante-
rům, to bylo právě setkání s ní, které upevni-
lo jejich postavení ve společnosti a pomohlo 
jim v jejich boji s vládnoucí elitou. K hnutí 
se přidávala mládež ze stejných sociálních 
vrstev z celého Izraele. Dále pokračovaly 
protesty, demonstrace, vylepování plakátů, 
ale i krádeže láhví mléka, které pak Černí 
panteři rozdávali dětem v chudinských čtvr-
tích. Hnutí postupně sílilo a ve volbách do 
Histadrutu, které se konaly v září 1973, do-
sáhlo určitého politického úspěchu. Hnutí si 
též vytklo jasné cíle: likvidace chudinských 
čtvrtí ve městech, bezplatné vzdělání od ma-
teřské školy po univerzitu, sociální (bezplat-
né) ubytování pro chudé rodiny a odpovída-

jící zastoupení sefardských Židů ve státních, 
odborových a municipálních úřadech. Černí 
panteři uspěli v jednom – svými protes-
ty donutili odpovědná vládní místa, aby se 
konečně začala opravdu zabývat řešením 
problémů nejchudších vrstev izraelské spo-
lečnosti. Vzhledem k vnitřním sporům jeho 
zakladatelů a politické nezkušenosti souvise-
jící s jejich mládím se hnutí Černých panterů 
postupně štěpilo a rozmělňovalo, až odezně-
lo z každodenního povědomí obyvatel Izra-
ele, pro něž Jomkipurová válka v roce 1973 
znamenala nové celonárodní trauma, které 
dočasně zastínilo všechny ostatní problémy, 
včetně sociálních a aškenázsko-sefardských. 
K čemu však hnutí Černých panterů mimo 
jiné přispělo, bylo pozdější vítězství Likudu 
v čele s Menachemem Beginem ve volbách 
roku 1977, zvané „mahapach – zvrat“, kdy 
po téměř třiceti letech vlády levicové Ma-
paj zvítězila pravicová opozice. Tehdy masy 
sefardských, tedy i severoafrických Židů, 
volily Likud – stranu, která na ně nepohlí-
žela jako na zaostalé a nevzdělané druhořadé 
občany. Politický zvrat byl tak do jisté míry 
pomstou za desetiletí přehlížení a nezájmu 
mapajnického establishmentu. Hnutí Čer-

ných panterů probudilo v statisících severo-
afrických Židů pocit hrdosti na své odvěké 
tradice a kulturu, které se jim snažili v rámci 
ideologie „tavícího kotle“ vzít. Od politické-
ho zvratu roku 1977 začala velmi rychle po-
stupovat integrace marockých Židů do všech 
vrstev izraelské společnosti. Začaly se rozví-
jet nové vzdělávací programy v domech kul-
tury ve čtvrtích tradičně obývaných maroc-
kými Židy, ze soukromých i státních fondů 
se našly a vyčlenily prostředky na stipendia 
pro nadané vysokoškolské studenty, do soci-
álních programů se zapojily i odborové sva-
zy a armáda. Dnes můžeme říci, že sociální 
integrace ještě není na tak vysoké úrovni, jak 
bychom ji rádi viděli, ale ve srovnání s po-
lovinou sedmdesátých let je to rozdíl jako 
mezi nebem a zemí. Jistě ne vše se podařilo 
zvládnout stoprocentně. Nadále společenství 
marockých Židů sužují negativní jevy, napří-
klad vyšší kriminalita, problémy s narkotiky 
a pitím alkoholu, zvláště u mládeže. Problé-
my se však seriózně řeší na úrovni státních 
a městských úřadů, ve spolupráci se škola-
mi, s domy kultury, policií a zdravotnickými 
zařízeními.

 Rabín Daniel Mayer
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RoŠ ha-Šana

Erev Roš ha-šana – středa 4. září: 
Maariv od 19 h v Pinkasově synagoze (Široká 3, Praha 1) 
Po bohoslužbě společná večeře v blízké restauraci. Rezervace 
míst nejpozději do 1. 9.

1. den Roš ha-šana – čtvrtek 5. září: 
Ranní bohoslužba šachrit a musaf v 10:30 h v Pinkasově synagoze

Jom kiPuR

Erev Jom kipur – pátek 13. září: 
Kol nidre a maariv od 18:30 h v Pinkasově synagoze

Jom kipur – sobota 14. září: 
•  Šachrit a musaf od 10:30 h v Pinkasově synagoze 
•  mincha, jizkor, neila, havdala a ukončení půstu (příspěvky k ve-

getariánsko-mléčnému občerstvení vítány) 
 od 18 hodin v Bejt Simcha (Maiselova 4, Praha 1)

Všechny bohoslužby 
vedou kantorka 

Michal Schiff Matter 
(Izrael) 
a kantor 

Ivan Kohout. 
Bohoslužby jsou vedeny 

v hebrejštině, češtině 
a angličtině. 

Od září 2013 pokračujeme v našich pravidelných kurzech hebrej-
štiny a judaismu, do nichž se můžete dále hlásit. 

heBReJŠTina BeT+ (PokRočilí)
•  termín: úterý od 18:30 do 19:30
•  kurzovné: 1000 Kč (20 lekcí)
•  popis: předpokládá se znalost gramatiky a slovní zásoby zhru-

ba na úrovni ukončeného prvního dílu učebnice „Ivrit min 
ha-hatchala“ 

heBReJŠTina BeT (STředně PokRočilí)
•  termín: čtvrtek od 18:00 do 19:15
•  kurzovné: 1.325 Kč (21 lekcí)
•  popis: předpokládá se znalost gramatiky a slovní zásoby 

zhruba na úrovni 24. lekce v učebnici „Ivrit min ha-hatchala“ 
(kolem str. 420)

heBReJŠTina alef+ (míRně PokRočilí)
•  termín: čtvrtek od 19:30 do 21:00
•  kurzovné: 1.575 Kč (21 lekcí)
•  popis: předpokládá se znalost gramatiky a slovní zásoby zhru-

ba na úrovni 9. lekce v učebnici „Ivrit min ha-hatchala“ (kolem 
str. 225)

ÚVod do JudaiSmu
•  termín: úterý od 19:45 do 20:45
•  kurzovné: 750 Kč (20 lekcí)
•  popis: kurz je určen zájemcům o konverzi, ale i ostatním zá-

jemcům o základní seznámení s judaismem; celý kurz je kon-
cipován jako roční, k dispozici je rozpis probíraných témat

Všechny kurzy probíhají v prostorách Bejt Simcha 
(Maiselova 4, Praha 1, u stanice metra „A“ Staroměstská). 

Bližší informace (přihlášky, kurzovné) na adrese 
kehila@bejtsimcha.cz 

nebo na telefonu 724 027 929. 

kuRZy heBReJŠTiny a JudaiSmu 
V BeJT Simcha
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„Pozoruhodné,“ říkali jedni. „Jsou to oprav-
du lidé pevného charakteru.“
„Klamné,“ vykřikovali druzí. „Jen parta sníl-
ků odtržených od reality.“
„Lidi z města,“ vzdychali jsme s lítostí  
a odporem. „Co ti vědí? Byli jsme to my, 
kdo vysušil bažiny, kdo osídlil poušť a při-
pravil pro ně Zemi zaslíbenou, aby ji mohli 
zdědit. Jsme to my, kdo brání hranice této 
země, kdo jako první bojuje v jejích válkách 
a jako první umírá při její obraně. My jsme 
ti spravedliví, kteří přišli vybudovat ráj bez 
Boha, a vy pohané jste to všechno poka-
zili svým uctíváním zlatých telat. Nechte 
nám aspoň naše útočiště, naši horu Sinaj, 
a neotravujte nás s vašimi nihilistickými  
hodnotami!“
Naše forma ráje se nazývala kibuc. Tak ze-
lený a bukolický jako Rajská zahrada sama, 
představoval harmonickou utopii pro těžce 
pracující idealisty. Mezi ně patřili socialisté, 
sionisté a mnozí další -isté, kteří dali před-
nost skromnosti a spolupráci před moderní 
soutěživostí. Jedli jsme společně jednodu-
chou, vydatnou stravu ve velké jídelně. Ki-
buc se také staral o hromadné praní a spra-
vování našeho oblečení, kterého jsme moc 
neměli, o udržování našeho dobrého zdraví, 
stříhání našich vlasů a vzdělávání našich 
dětí. Všichni jsme pracovali společně na 
poli, v továrnách a ve službách naší komu-
nity. Nevydělávali jsme skoro žádné peníze, 
ale na druhou stranu, k čemu byly peníze 
uvnitř naší malé zahrady.
Na první Bikurim (svátek Šavuot neboli Den 
prvního ovoce, pozn. překl.) po mém naro-
zení, tak holý a růžový jako čerstvě utržená 
broskev, jsem byl pyšně předváděn celému 
kibucu. Společně se dvěma tucty dalších mi-
minek narozených v naší komunitě v onom 
roce, čerstvou produkcí z našich polí, dvě-
ma nově narozenými telaty a zbrusu novým 
traktorem jsme všichni byli obětními dary 
přinášenými k oltáři. Všechno, co bylo vy-
produkováno, dosaženo, koupeno, získáno 
nebo ztraceno kolektivem patřilo rovným 
dílem jednomu každému z jeho členů; mu-
žům, ženám a dětem stejně. A tak, na popelu 
z obětovaného separatismu, naše komunita 
vzkvétala.

Ztracený ráj
Bylo jednou jedno místo, které nazývám rájem: nebe na zemi, kde muži a ženy žili v rov-
nosti, sdíleli spolu své schopnosti a potřeby, pracovali společně celý den a v noci se podí-
leli na kolektivním snění. Bylo to místo, kde se lidé mohli podívat jeden druhému do očí, 
protože věděli, že nikdo nemá větší hodnotu, moc nebo bohatství než ti druzí. Tvořili tak 
komunitu, ve které neexistovaly závist a soupeření.
Bylo jednou jedno místo, které nazývám rájem, a já bych to měl vědět, protože právě tam 
jsem se narodil.

My děti jsme nebyly vychovávány našimi 
biologickými rodiči, ale kolektivně, jako 
pýcha, radost a odpovědnost celé komunity. 
Byly jsme vychovávány společně, vzdělá-
vány společně a společně jsme trávily noci  
v jeslích a školkách jako jedna velká šťastná 
rodina. Bez dětí ztratil ideál nukleární rodi-
ny svůj základ. Bez rodiny jako samostatné 
jednotky i monogamie, mimochodem sporná 
biologická strategie, získala nádech nejedno-
značnosti. Byl jsem moc malý na to, abych 
viděl, co se děje v noci v seníku, ale každé 
ráno se zdálo, že vznikly nové páry.
Pamatuji si dětství plné luk a polí. Pamatuji 
si kopce pokryté trávou, spoustu ovocných 
stromů a mohutné keře. Dítě mohlo pobíhat 
venku celý den, hrát si a prozkoumávat oko-
lí, rošťačit nebo cestovat do imaginárních 
světů absolutně bez rizika. Neexistovala ta-
ková věc jako krádež, dveře byly nechávány 
odemčené, kola nebyla zamykána. Všichni 
jsme jezdili na kole, protože nikomu neby-
lo dovoleno vlastnit auto. V případě potře-
by bylo možné si auto půjčit ze společného 
vozového parku. Soukromé výlety do ciziny 

také nebyly povoleny, stejně jako jakákoli 
forma významného majetkového přírůstku, 
který by mohl destabilizovat převládající 
smysl pro rovnost. Konec konců, udržovat 
ráj není lehká práce, když je tam tolik trávy 
k posekání.
Jako ostrovy v proudu materialismu jsme 
existovali, kryti naší utopií před vzrůstajícím 
přílivem kapitálu, který soustavně odplavoval 
zbytky starého socialistického Izraele. Vnější 
instituce zákona a pořádku nebyly uvnitř na-
šeho ráje nikdy potřeba, protože kibuc si řešil 
své konflikty interně. Rovnost je konec kon-
ců dvousečná zbraň; velký vyrovnávač, který 
slouží k tomu, aby nikdo nevybočoval z řady. 
Protože s absencí privátní sféry se každý musí 
buď přizpůsobit společné vůli, nebo riskovat, 
že se stane plevelem. A plevel nemůže dlouho 
přežít v této Rajské zahradě.
Nicméně ať si stavíš sebevyšší opevnění  
a sekáš svoji trávu tolik, jak jen můžeš, stej-
ně nic nemůže zabránit kultuře prosakovat 
dovnitř. Z našich televizorů, na kterých se 
dal chytit jen jeden kanál, z reklam v no-
vinách a nablýskaných aut, kterými jezdili  

Kibuc Giv´at Brenner slaví v letošním roce 85 let od svého založení
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návštěvníci, začal proud změn kývat větvemi 
nad našimi hlavami. Když dostatek členů ki-
bucu dospěl k přesvědčení, že jsme se vším 
zašli trochu příliš daleko, najednou byly děti 
vytrženy z našich školek a začaly žít doma 
s rodiči. Najednou pouhý jeden televizor 
v domácnosti prostě nestačil, avšak s naší 
skromnou mzdou jsme si nemohli dovolit 
žádné zvláštní vymoženosti. Během mých 
školních let se začaly šepotem šířit pověsti 
o jedincích s externími příjmy, klepy o ne-
potrestaných ziscích, povzdechy o těch, kteří 
si mohli dovolit víc než ostatní, a dokonce  
o zdiskreditovaných, cizoložných párech, 
které byly chyceny uprostřed noci při činu 
na stohu sena.
My děti jsme se nicméně stále procháze-
ly nahé uvnitř naší zahrady. Samozřejmě tu  
a tam jsme ukradly z továrny pár lahví džu-
su, lovily maso z hrnce šouletu, který se přes 
noc pomalu vařil v jídelně, a užívaly si zaká-
zané noční koupání v bazénu. Konec konců, 
povzbuzovaly jsme si tak naše sebevědomí,  
a i když jsme byly přistiženy, vyvázly jsme 
pouze s mírným trestem. Ostatně pro teen-
agera byl život v kibucu občas velmi nudný, 
bez čehokoli z městského cirkusu, co by nás  
v noci zabavovalo, a tak člověk jednoduše 
musel udělat to nejlepší s tím, co měl. Naše 
hříchy nebyly originální, byly to jen rozpusti-
lé projevy rebelie spojené s dospíváním a naše 
nevinnost byla stále ponechána nedotčená.
Mezitím, všude kolem nás, tráva začala růst 
a starým ideologům a utopickým snílkům 
jednoduše už nezbývalo dost sil k tomu, aby 
ji udrželi při zemi. Potom se vysokou trávou 
začali plazit hadi, nejdříve opatrní, držící své 
zákeřné hlavy z dohledu a své skutky mi- 
mo mysl. Schopnosti lidí začaly zakrňo- 
vat, jejich ochota přispívat se začala vytrácet. 
Jejich potřeby postupně rostly, jejich morál-

ka začala upadat, a Rovnost, základ, na kte-
rém byl kibuc vybudován, se stala tak slepou 
jako Spravedlnost. Nicméně za těmito změ-
nami nebyla znalost. Nebyla za nimi žádná 
prozíravost, žádný promyšlený akční plán, 
jen obyčejný, nahý, nevinný lidský charak-
ter konečně prosakující skrz trhliny v jejich 
opevnění. Opevnění, které nebylo postaveno 
jejich generací, ale lidmi pevného charakteru 
ze starých časů.
Už v útlém věku osmi let jsme začali přispí-
vat několika hodinami práce týdně. Pomá-
hali jsme se zahradnictvím, krmením kuřat 
a údržbou naší malé zvířecí farmy. Během 
celého roku, kdy jsme se stali bar micva, 
jsme se účastnili zvláštních aktivit, jako byly 
zkoušky odvahy, které měly změnit chlap-
ce v muže, demonstrace oddanosti a veselé 
oslavy pro potěšení naší komunity. O svátku 
Chanuka jsme nesli pochodeň celou cestu 
od hrobů Makabejských, na Lag ba-omer 
jsme připravili odvážnou ohnivou podívanou  
a pro výročí naší komunity kibucnickou 
adaptaci Kiplingovy Knihy džunglí. Od toho 
roku jsme také začali pracovat celý jeden 
den v týdnu na poli po boku dospělých, a než 
nám bylo čtrnáct, dostali jsme dokonce ma-
ličké byty určené nám dětem ke společnému 
bydlení. Znovu jsme opustili domy našich 
rodičů, abychom znovuobjevili pocit svo-
body, teď přibarvený vzrušujícími novými 
objevy věku adolescence.
To všechno bylo v osmdesátých letech,  
a zatímco jsme objevovali radosti kradených 
cigaret, alkoholu a sexu, kolem nás stát Iz-
rael střízlivěl. Rázně zakročil proti levicové-
mu liberalismu a posouval se doprava. Co se 
týče dění za našimi hranicemi, na Okupova-
ných územích probíhala intifáda, bojovalo se 
ve válce v Libanonu, osm let vládl Ronald 
Reagan a nakonec přišel kolaps Sovětského 

svazu. Nicméně zdálo se, že uvnitř hranic 
naší malé zahrady se nic moc nezměnilo. 
V pátek večer se stále v jídelně jedlo kuře  
s bramborem, iniciativa za postavení parko-
viště byla opakovaně vetována shromáždě-
ním, které se scházelo jednou týdně, a sou-
časné politické klima bylo stále nahlíženo 
jako pomíjivé, adolescentní stádium před 
tím, než země dosáhne dospělosti. Dokonce 
i ti hadi v trávě se stále skrývali a vyčkávali, 
až přijde jejich čas.
V roce 1991 koalice vedená Spojenými státy 
rozpoutala Pouštní bouři proti Saddámovi  
a jeho Iráčanům jako odvetu za jeho invazi 
do sousedního Kuvajtu. Byla to velmi ma-
zaná Saddámova odveta, že se rozhodl vrh-
nout každou zrezivělou raketu Scud, kterou 
ušetřil, na Izrael, který sice nebyl členem 
koalice, nicméně provždy zůstává tím ďáb-
lem v pozadí. Za zvuků vzdálených sirén  
a za svitu měsíce se scházívala parta teenage-
rů, pila pivo, kouřila kradené cigarety a oči 
měla upřené na světélkující oblohu. Stávalo 
se, že najednou někdo spatřil vzdálenou ra-
ketu, zářivě červenou skvrnku, sotva viditel-
nou v bledém měsíčním světle. V tiché bázni 
jsme všichni pozorovali tu zářící šmouhu, 
postupně čím dál viditelnější na pozadí noč-
ní oblohy. Jak raketa prosvištěla vysoko nad 
našimi hlavami, za hlučného povzbuzování 
diváků byly vystřeleny z neznámého mís-
ta v blízkosti kibucu dvě malé bílé tečky  
a rychle se blížily k apatické raketě Scud, aby 
ji zachytily. Když se jim to skoro podařilo, 
ty dvě zřetelně nepříliš vytrvalé střely Patri-
ot to prostě vzdaly, poslušně udělaly oblouk  
a začaly padat zpátky dolů k zemi. A ten sta-
rý Scud, hromada šrotu splácaná dohromady 
na poslední chvíli a tvrzená naléhavostí vá-
lečné doby, dál držel svůj stálý kurs. Pomalu 
plul dál, dokud úplně nezmizel za obzorem.
Potom se během jednoho roku staly dvě ob-
rovské katastrofy. Byly to dvě veliké udá-
losti, které vedly k prasknutí naší bubliny, 
úplně otřásly našimi opevněními a zanecha-
ly ten náš ráj navždy změněný. V roce 1995 
úspěšná továrna na výrobu džusů, která byla 
ekonomickou základnou pro největší kibuc 
na světě (kolem 2000 lidí), přes noc zkra-
chovala, což prokázalo klamání ze strany 
mizerného managementu a špatnou předví-
davost, kterou jsme si nepřipouštěli, proto-
že jsme na to byli příliš poctiví, a uvrhlo to 
naši komunitu do dluhů v řádu miliónů. Nic-
méně dokonce ještě horší než katastrofální 
ekonomické důsledky bylo, že jsme si náh-
le uvědomili, že ať chceme nebo ne, jsme 
integrální součástí kapitalistického, materi-
alistického systému, proti kterému jsme se 
ideologicky tak vyhraňovali. Najednou jsme 
byli donuceni pojíst ze Stromu poznání, jen 
abychom si uvědomili, jak úplně závisíme 
na kapitálu, vlastnictví a ostatních „měst-
ských“ modlách.

Děti v kibucech pomáhaly se zemědělskými pracemi již od útlého věku
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Proč ses, jako filmař, rozhodl 
přihlásit do konkurzu na místo 
ředitele Českého centra? 
A proč právě v Tel Avivu?
Já vlastně nejsem filmař, alespoň vzdělá-
ním ne, tak možná proto. Baví mě pořád 
zkoušet nové věci a potkávat nové lidi  
a tady můžu dělat obojí. Je fajn být u vzniku 
spousty nového a hromadu se toho naučit, 
zároveň můžu pomoci ve světě propagovat 
to úplně nejlepší, co Česká republika může 
nabídnout, a to je, myslím, právě kultura. 
Je to jednoduše výzva. Navíc jsem takový 
světoběžník patriot, takže rád poznávám 
život různě po světě, zároveň ale chci mít 
stálý kontakt s domovem, což mi tahle prá-
ce umožňuje. A Tel Aviv je báječné město. 
Já do Izraele jezdím pravidelně vlastně už 
od znovunavázání diplomatických styků, 
jak soukromě, tak pracovně, protože když 
jsem dělal na filmové tetralogii Zapome-
nuté transporty, tak jsem samozřejmě ma-
teriály a svědky hledal i tady. Tahle země 
mě nepřestává fascinovat, jak se neustále 
mění. Já cestuju poměrně hodně, a když se 
do některých míst vracím, připadají mi po-
řád stejná, vím, co očekávat. Tahle země je 
ale každý den jiná, pořád něčím překvapuje, 
pořád se proměňuje, je tak plná kontrastů  
a paradoxů, že se tu člověk opravdu ne-
může nudit. V autobusu se pobavíš polsky, 
noviny čteš v ruštině, každý nápis je v heb-
rejštině, angličtině a arabštině, večer jdeš 
s kamarádem na pivo a skončíš na marocké 
party, ta různorodost, jen ta směsice kultur 
a jazyků je obdivuhodná. Všichni řídí jako 
šílenci a neustále troubí, žije se tu hodně 
rychle, protože nikdo neví, co bude zítra, 
ale zároveň si každý okamžik lidi umějí užít  
a jsou opravdu přátelští, otevření a tolerant-
ní. V Tel Avivu zvlášť. Pokud by se člo-
věk díval pouze na televizní zprávy, získá 
dojem, že je tu na každém rohu kulometné 
hnízdo obložené pytli s pískem, a zatím je 
to neuvěřitelně moderní, progresivní země, 
kde všechno funguje – někdy trochu chao-

ticky, nepochopitelně a legračně, ale často 
daleko líp než v Evropě. Navíc mám rád 
architekturu, takže čím víc si město prochá-
zím, tím víc se mi tady líbí.

Je vidět, že máš Tel Aviv opravdu 
rád. Má město i nějaké nevýhody, 
stinné stránky?
No, jedině snad pro moji práci. Malý pro-
blém je v tom, že jsme jedno z nejvzdáleněj-
ších center, z Prahy je to daleko, všechno se 
musí dopravovat letecky, což je samozřejmě 
velmi nákladné, bezpečnostní opatření jsou 
mimořádně přísná, takže dostat cokoli přes 
hranice není jednoduché. Ale zároveň v té 
vzdálenosti vidím výhodu. A tak se sem 
snažíme vozit raději lidi než věci. Pořádáme  
i rezidenční pobyty, vždycky ale chceme, 
aby umělci z Čech zůstávali co možná nej-
déle, vytvořili třeba něco na místě, ve spo-
lupráci s Izraelci, trochu poznali tuhle zemi  
a viděli, že je úplně jiná, než jak to někdy vy-
znívá z médií. Když přiletí na dva dny a něco 
odprezentují, má to sice smysl, ale myslím, 
že to nestačí. Rádi bychom, aby tu navázali 
nové kontakty a přátelství, které přežijí moje 
působení tady a budou se dále rozvíjet, třeba 
už bez nás. České centrum je samozřejmě 
takovou výkladní skříní české kultury, ale 
věřím, že by taky mělo být zprostředkova-
telem kontaktů, katalyzátorem všech mož-
ných forem spolupráce, iniciátorem nových 
projektů.
Další nevýhodou-výhodou je obrovská 
konkurence, možností kulturního vyžití je 
tu spousta, a tak se snažíme být „všudypří-
tomní“, aby se o nás místní dozvěděli i bez 
velikého rozpočtu na PR. Snažíme se, aby 
byla Česká republika pokud možno nějak 
zastoupena na každém festivalu, každé akci, 
aby když otevřeš jakýkoli katalog nebo se 
podíváš na plakát, bylo tam i naše logo. Aby-
chom prostě byli vidět všude – ať je to česká 
sekce v pojízdné knihovně na pláži, kde se 
knížky půjčují na dobré slovo, nebo návleky 
na zrcátka aut při státních svátcích – víš, jak 

tu na izraelské svátky všichni vytáhnou ty-
hle potahy a vlajky – tak my to děláme taky, 
na ty naše. I kvůli té obrovské konkurenci 
v Tel Avivu se taky pokoušíme co nejvíce 
expandovat do dalších míst, chceme být ak-
tivní nejen v Tel Avivu, ale po celém Izraeli. 
A taky překvapovat a využívat neobvyklá 
místa – dělat výstavy snímků českých foto-
grafů na úřadech, obrazů v knihovnách, co 
nejvíc obsazovat veřejný prostor, aby česká 
kultura oslovovala i lidi, kteří by třeba jinak 
na českého umělce do galerie nepřišli. To je 
další nevýhoda-výhoda. Kancelář máme na 
ambasádě, ale nemáme vlastní prostory, kde 
by se daly pořádat akce, takže nás to přímo 
nutí dělat věci venku. Nedávno jsme taky 
začali zajišťovat kulturní program ve spolu-
práci se zastupitelským úřadem v Ramaláhu 
na palestinských územích. Brzy by tam měli 
vyrazit studenti FAMU natáčet film, společ-
ně s palestinskými studenty, pracujeme na 
tom, aby čeští sochaři během stáže vytvářeli 
sochy jako výzdobu nově vznikajícího pales-
tinského města a podobně.

Lukáš Přibyl ve své telavivské kanceláři před modelem 
čáslavské synagogy (foto: Pavel Kuča)

SVěŽí VíTR 
rozhovor s lukášem přibylem, 
novým ředitelem Českého centra v tel avivu

LUKÁŠ PŘIBYL studoval politologii a blízkovýchodní studia na Brandeis University u Bostonu  
(a během dlouhodobé stáže na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě), mezinárodní vztahy a lidská 
práva na Columbia University v New Yorku, historii na CEU v Budapešti a filozofii a náboženství 
ve Stockholmu. Kromě práce na projektech v USA (zejména z oblasti politologie) v Čechách pu-
blikoval práce o dějinách českých Židů a podílel se na výstavách v Židovském muzeu v Praze. Je 
autorem dokumentární tetralogie Zapomenuté transporty oceněné Českým lvem a řadou dalších 
cen. Nedávno se stal ředitelem Českého centra v Tel Avivu.

➤
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do toho, co bylo kdysi zahradou nevinnosti, 
velké žluté „M“ teď velmi jasně zářilo na po-
zadí světélkující oblohy.
A ráj, ten pro mě byl navždycky ztracený.

 Sarig Levin
Autor pochází z kibucu Giv´at Brenner, 

v současnosti žije v Haifě
Přeložila Hana Nenutilová

rozhovor

Potom 4. listopadu toho samého roku náš 
premiér Jicchak Rabin, muž, který ztělesňo-
val sionismus, socialistického a idealistické-
ho ducha a pýchu celého národa, byl zabit při 
atentátu v centru Tel Avivu. Se smrtí Rabina 
rukou politických a náboženských funda-
mentalistů se víra národa v ideály, které pro-
sazoval, rychle vytratila. Se zvolením Bibiho 
Netanjahua a jeho buržoazní vize zemřela  
i naše naděje. Když Rabin už nedržel hráz 
pohromadě, nebylo nic, co by zastavilo pří-
livovou vlnu kapitalismu před tím, aby za-
plavila celou zemi nadobro a utopila i ten 
poslední kousek zbytků socialismu, který jí 
stál v cestě, včetně ostrovních komunit.
Teď se hadi konečně vztyčili a lidé všude ko-
lem mě byli očarováni syčením bezmezných 
možností a melodií privatizace. Lidé, kdysi 
spokojení se svými spartánskými životní-
mi podmínkami, se stali posedlými honbou 
za volnočasovými aktivitami. Chamtivost 
zvedla svou ošklivou hlavu a zhltla plody 
tří generací rovnosti. Lidé začali žárlit jeden 
na druhého, stali se malichernými a soutěži-
vými. Stejná mzda byla první věcí na odpis, 
nahrazená diferencovanými platy. Ti, kteří 
byli vzděláni na náklady kibucu, teď moh-
li shromažďovat bohatství, zatímco ti, kteří 

pracovali, aby mohlo být zaplaceno za vzdě-
lání pro ty prvně jmenované, zjistili, že ba-
lancují nad propastí. Lidé jako moji vlastní 
rodiče, kteří dali komunitě, co mohli a cokoli 
bylo třeba, s vírou, že až přijde jejich čas, 
budou se moci těšit z plodů společné práce, 
zjistili, že jsou úplně nazí a kráčejí po vel-
mi tenkém provaze, a to bez záchranné sítě. 
Během několika měsíců většina kibucníků 
ztratila svou nevinnost a prestiž celého mého 
kibucu upadla.
Co se týče mě samého, já už jsem byl tou do-
bou dávno pryč. Dychtivý prozkoumat svět, 
který ležel za zdmi zahrady, opustil jsem 
kibuc ve chvíli, kdy jsem skončil povinnou 
vojenskou službu, a vyrazil s batohem do 
Jižní Ameriky. Tři dlouhé roky jsem cesto-
val oběma Amerikami, na jednu stranu zalitý 
jasným světlem individualismu, na druhou 
stranu jsem také zakusil odtažitý, odcizený 
život, který s tím byl spojen. Poté, když jsem 
si konečně uvědomil, jak sladký může být 
život ve společnosti rovných, a začal poci-
ťovat nostalgii, jsem se nakonec vrátil domů. 
Pamatuji si, jak jsem vyšel na vrchol kopce, 
seděl jsem tam, kouřil, usrkával pivo a s oči-
ma upřenýma k obzoru si vychutnával bla-
žený klid, když právě tam, přímo u vchodu 

Mnozí z těch, kteří zde vyrostli, vzpomínají na kibucy 
svého dětství jako na ztracený ráj

do
ko

nč
en

í z
e 

st
r. 

11
 ➤

Chtěl jsem se tě zeptat na koncepci 
centra, ale už jsi mi vlastně 
odpověděl. Zmínil jsi, že sídlíte 
na ambasádě. Spolupracujete?
Ano, vždyť v uvozovkách „kopeme“ za stej-
nou značku, Českou republiku. Díky vel-
vyslanci Tomáši Pojarovi a celé „posádce“ 
velvyslanectví spolupracujeme velmi úzce 
a myslím, že vztahy mezi Českého centra  
a zastupitelského úřadu nemohou být lepší. 
Já vnímám kulturu jako velmi široké slovo, 
které zahrnuje nejen výtvarné umění nebo ba-
let, ale i jídlo, média, koneckonců i obchod. 
Takže třeba na kulinářských dnech v Tel Avi-
vu, Jeruzalémě a Ramaláhu spolupracujeme 
s vedoucím obchodního úseku ambasády  
i zastupitelského úřadu Ramaláh. Společně 
s ambasádou se taky snažíme upoutávat po-
zornost izraelských médií. Nejen, že izra-
elské novináře upozorňujeme na naše akce 
v Izraeli, ale také je posíláme do Čech, aby 
lépe poznali naši republiku. Jsou to totiž spo-

jené nádoby. Když se pak vrátí, mají daleko 
větší zájem o všechno české, píší, mluví do 
rádia, televize, a tím je pak zase snazší zvi-
ditelnit to, co děláme tady. Je to vyzkoušené 
v praxi. Spolupracujeme ale i s kulturními 
instituty zemí EU. Nedávno jsme vstoupili 
do místní pobočky EUNIC, což je organizace 
sdružující evropské kulturní instituce, výbor-
ně spolupracujeme s Poláky, Francouzi...

Co chystáte v nejbližší době?
Teď toho bude, až na září, kdy je většina ži-
dovských svátků, hodně. Nejlepší je sledo-
vat nás na naší relativně nedávno založené 
facebookové stránce CZECH CENTRE TEL 
AVIV. Když nás čtenáři „olajkují“, budeme 
vděční – budou průběžně informováni, co 
se tu děje, a nám to zase pomůže inzerovat 
to, o co se tu snažíme, širšímu okruhu lidí. 
V srpnu tu teď bude čtrnáct společných 
představení místního divadla Clipa s česko-
-ruskou divadelní skupinou Teatr Novogo 

Fronta, které jsme podpořili, ve spolupráci 
s místními cinematékami velká přehlídka 
českých filmů z poslední doby Czech Film 
Week, o týdnu české gastronomie jsem už 
mluvil. Dále bych zmínil představení ta-
nečních skupin VerteDance a ProArt, řadu 
fotovýstav, na hudebních festivalech a na 
šňůře tu bude několik kapel, ale uskuteční se 
i koncerty vážné hudby. Právě taky pracuje-
me na tom, abychom tu mohli systematicky 
představit mladé české jazzové muzikanty, 
Česká republika bude zastoupena i na jeru-
zalémském festivalu uměleckých řemesel, 
s místní velkou galerií chceme uskutečnit 
výstavu českého skla, budeme pomáhat při 
natáčení jednoho českého filmu a snažíme 
se napomoci vzniku koprodukcí českých  
a izraelských filmařů. Připravujeme také vel-
ký festival Zlatá šedesátá, takový velkolepý 
průřez českou kinematografií šedesátých let, 
doprovázený výstavami plakátů, fotografií 
režisérů a přednáškami. Na sklonku roku 
tu budeme mít velkou akci, které pracovně 
říkáme Festival Havel, připomínající výročí 
revoluce a taky výročí úmrtí Václava Hav-
la – v historii jsme měli štěstí na dva velké 
prezidenty, takže Masaryka a Havla tu mnozí 
znají. V rámci tohoto festivalu promítneme 
řadu dokumentů, budou panelové disku-
ze, několik výstav, přijede taky Agnieszka 
Hollandová, která osobně uvede svoji tří-
dílnou sérii Hořící keř. Je toho dost. Určitě 
jsem na spoustu věcí zapomněl, ale jak jsem 
již říkal, nejlepší je sledovat náš facebook.

 Ptal se: Pavel Kuča

České centrum uspořádalo například čtení básníka Jáchyma Topola (vpravo) za účasti bohemisty a překladatele 
české literatury Peera Friedmanna (uprostřed). Lukáš Přibyl stojí vlevo. (foto: Aleš Formánek)

➤
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Jedná se teprve o druhý počin vydání bib-
lické literatury opatřené českým překla-

dem rabínských komentářů. Nakladatel Petr 
Himmel se rozhodl zúročit obchodní úspě-
chy svého nakladatelství a jít do podniku, 
u kterého nelze příliš předpokládat, že by mu 
přinesl hmotný zisk.
Kniha je prostředkem setkání mezi všemi 
elementy, které vedly k jejímu vzniku, a čte-
nářem s tím, co formuje jeho mysl a určuje 
tak způsob přijetí knihy. V tomto případě 
můžeme pomyslně uvítat v naší knihovně 
hosty hodné otevření archivních lahví a snad 
i nahradit slovo host výrazem více vyjadřu-
jícím společnou cestu než setkání jednorázo-
vé, neboť čtenář se sluchem se jistě nezapo-
slouchá jen jednou.
Žalmy jsou částí Bible, na níž se židé 
s křesťany nejlépe shodnou. Text se osvěd-
čuje jako univerzální vyjádření široké škály 
pocitů člověka a jeho vztahu k Bohu. Bývá 
přijímán a „chápán“ i lidmi, kteří se přímo 
nehlásí k určité náboženské konfesi. Napsat, 
že se jedná o text, na kterém bychom moh-
li budovat mezináboženský dialog, ať už to 
znamená cokoliv, by zřejmě bylo přehnané. 
Jistě se však jedná o dílo, které nám usnad-
ňuje spolubytí jak se souvěrci, tak příslušní-
ky jiného vyznání, byť jsou jimi některé žal-
my vykládány v rozdílném kontextu.
Komentářů ke knize žalmů je nepřeberné 
množství, proč byl zvolen právě komentář 
Rašiho? Rabi Šlomo Jicchaki, hebrejsky 

, někdy též Rabi Šlomo 
ben Jicchak, známější pod akronymem Raši 
( ) byl židovský učenec žijící a působící 
v severní Francii (1040–1105), který proslul 
důrazem na pečlivé čtení textu a pochopení 
jeho doslovného významu. Jeho komentář 
k Bibli tvoří základ tradičního studia bib-
lických textů v judaismu a jeho slavný ko-
mentář k Talmudu je dosud považován za ne-
překonaný. Tato díla staví Rašiho do pozice 

hebrejsko-české vydání 

Žalmů s rašiho komentáři
Nechť čtenářům Maskilu neunikne událost v našem časoprostoru nepříliš obvyklá. Na září 
tohoto roku chystá nakladatelství Garamond dvojjazyčné vydání knihy žalmů s Rašiho 
komentáři.

jedné z nejvýznamnějších postav židovského 
náboženství, kultury a historie. Jeho komen-
táře se staly známými a respektovanými 
i v nežidovském prostředí. Žalmy nejsou tex-
tem, který by nezbytně vyžadoval intelektu-
ální porozumění, mají blíže k poezii apelující 
na citovou složku bytí. To ovšem nezname-
ná, že bychom se při čtení žalmů nutně mu-
seli uzavírat rozumové stránce. Intelektuální 
porozumění a cit jsou druhy v ideálním pří-
padě kráčejícími bok po boku, nebojují spo-
lu, nýbrž spolupracují a na cestě k výšinám si 
navzájem podávají pomocnou ruku.
Touto pomocnou rukou nechť je čtenáři prá-
vě výběr z Rašiho komentáře, zpřístupněný 
překladem Ivana Kohouta a Jana Davida Reit-
schlägera. Ivan Kohout vystudoval judaisti-
ku na Husitské teologické fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze, kde toho času též přednáší, 
tématem jeho dizertační práce a taktéž jeho 
velkou láskou je Kniha Zohar, ústřední dílo 
židovské mystiky, které má s knihou žalmů 
mnoho společných prvků. Doktor Kohout vede 
bohoslužby v několika synagogách a práci na 
zpřístupnění modlitebních textů bere jako sou-
částí svého údělu chazana, který je zvláště dle 
pojetí reformního judaismu nejen zpěvákem 
liturgických melodií, ale i kantorem ve smy-
slu vyučujícího. Mgr. Reitschläger, povoláním 
přírodovědec, se na rozdíl od Ivana Kohouta 
nevěnuje hebrejštině a židovské literatuře 
profesionálně, jeho smysl pro citlivý překlad 
je však zřejmý například z reformního siduru 
Hegjon Lev, zasloužil si tedy již důvěru čte-
nářů. Nyní jej zaujala možnost chopit se ná-
ročnějšího textu a převést jej do podoby, která 
bude srozumitelná i čtenářům, kterým je málo 
známý židovský myšlenkový svět.
Samotný text žalmů bude čtenářům předložen 
paralelně v hebrejském originále a v českém 
překladu Viktora Fischla, nositele ceny Jaro-
slava Seiferta, spisovatele a diplomata, naro-
zeného roku 1912. Viktor Fischl prožil mládí 

v Čechách, válku v Londýně a po vzniku Stá-
tu Izrael našel své místo tam. Jako velvysla-
nec Státu Izrael prožil velkou část svého živo-
ta v různých koutech světa. Zemřel roku 2006 
v Jeruzalémě. Psaní se věnoval až do konce 
života, přestože ke stáru již téměř neviděl. 
Svůj postoj k oběma svým profesím vyjád-
řil výrokem: „Politika je duchovní záležitost 
a pro politiky platí totéž, co pro spisovatele – 
je to věc svědomí. Jsme ale bohužel svědky 
devalvace osobností jak v literatuře, tak v po-
litice. Nevím, z jakého důvodu, a pochybuji, 
že někdo na světě to ví.“
Pojďme tedy sdílet tisícileté strasti i extáze 
nejen krále Davida v podobě blízké českým 
čtenářům a zdobící každou knihovnu.

 Pavla Špinarová

Žalmy vždy patřily k nejvydávanějším částem Bible. Na 
obrázku titulní strana vydání z Flander ze 16. století. 

SIDUR HEGJON LEV
Modlitby progresivního směru pro šabat, svátky a všední dny

Uspořádali: rabín Tomáš Kučera, Jan David Reitschläger  •  Vydala: Bejt Simcha  •  Formát: A5, 216 stran 
Sidur je v pevné vazbě a na každé dvoustraně najdete hebrejský text, český překlad, transkripci do latinky a anglický (případně slovenský) text. 

Prodejní cena je 400 Kč při osobním odběru (po dohodě), 470 Kč na dobírku (včetně poštovného a balného). 
Zaslání na dobírku je možné i na Slovensko, za celkovou cenu 570 Kč. 

Objednávky na adrese kehila@bejtsimcha.cz nebo na telefonu 724 027 929
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ŽALM 80
1 Žalm Asafovi pro předního zpěváka za 
doprovodu na šošanim.

2 Naslouchej, pastýři Izraele, ty, který vo-
díš Josefa jako stádo, ty sedící nad cherubí-
ny, zazáři.

3 Před kmeny Efraim, Benjamin a Manaše 
dej procitnout své síle hrdinné a na pomoc 
nám pospěš.

4 Navrať nás, Bože, dej své tváři svítit, 
a budeme spaseni.

5 Pane, Bože zástupů, jak dlouho ještě 
s hněvem se budeš odvracet od modlitby lidu 
svého?

6 Nasytil jsi je chlebem pláče a napojil je 
slzami věru nad míru.

ukázka z připravovaného vydání knihy 

Žalmů s komentářem
7 Uvedl jsi nás do sváru se sousedy 
a nepřátelé naši se nám teď posmívají.

8 Navrať nás, Bože zástupů, a dej, ať tvoje 
tvář nám svítí, a budeme spaseni.

9 Přenesl jsi keř vinné révy z Egypta, vy-
hnal jsi bezbožné a zasadil jsi jej.

10 Kořenům jeho jsi vyprázdnil místo, i ujal 
se a rozrostl po celé zemi.

11 Stínem révy pokryty jsou hory, větve má 
jak mocné cedry boží.

12 Až k moři vysílá ratolesti své a své 
větvoví až k řece Jordánu.

13 Proč jsi tedy strhl plot kolem té vinice, 
takže každý, kdo tu projde, si může hroznů 
natrhat?

14 Divoký kanec z lesa ji rozryl a všeliká 
polní zvěř ji spásla.

15 Vrať se, Bože zástupů, spatři z nebes 
a hleď a navštiv ten keř vinné révy.

16 Vinice, již svou pravicí jsi sázel a již jsi 
za vlastní přijal,

17 je ohněm spálená, hyne zpustošená, 
protože tvář svou jsi od ní odvrátil.

18 Nechť ruka tvá leží na muži po pravici 
tvé, na synu lidském, kterého jsi přijal za 
svého.

19 Neustoupíme od tebe. Dokud nás naživu 
zachováš, budeme vzývati jméno tvé.

20 Navrať nás, Pane, Bože zástupů, dej zářit 
tváři své a budeme spaseni.

Žalm 80
v. 1:  – na šošanim. K Izra-
eli [viz pozn. k Ž 69,1].

 – dosl. svědectví, óda 
Asafova. Tento žalm je svědectvím pouka-
zujícím na trojí vyhnanství a obsahujícím 
modlitbu, která se ho týká – dokladem toho 
je, že se v tomto žalmu třikrát říká: Navrať 
nás, Bože, dej své tváři svítit, a budeme spa-
seni. Svědectví hovoří o budoucích strastech, 
které mají přijít od aramských králů za vlá-
dy domu Jehúa, jak je řečeno: … že je zničil 
aramský král a jako hlínu je nechal udupat 
(2 Kr 13,7).
v. 2:  – pastýři Izraele. 
Který jej vedeš a zaopatřuješ.

 – Josefa. Celý Izrael je nazván jménem 
Josefovým, neboť on zaopatřoval a živil 
[všechny své příbuzné] v době hladu.

 – sedící nad cherubíny. 
Jak je řečeno: Tam se s tebou budu setkávat 
a hovořit s tebou z prostoru, jenž je nad při-
krovem Schrány svědectví mezi oběma che-
rubíny (Ex 25,22).

 – zazáři. Ukaž svou moc.
v. 3:  – Před
kmeny Efraim, Benjamin a Manaše. Až 
bude třeba je zachránit, přestože páchají zlo 
a nezaslouží si od tebe nic než prokletí. Proč? 
Protože kvůli sobě nás zachraňuješ, a tobě 
přísluší přinášet spásu jak hříšníkům, tak 
těm, kdo mají zásluhy, jak jsi řekl v Egyp-
tě Mojžíšovi: Jasně jsem viděl bídu svého 
lidu (Ex 3,7). [V hebrejštině] je zde dvakrát 

použit výraz pro vidění. Proč? Vidím, že 
v budoucnu mne budou přivádět k hněvu, 
nicméně viděl jsem jejich strádání, a to kvůli 
přísaze, kterou jsem dal Abrahamovi.

 – Efraim. Za války s Aramem za 
obléhání Samaří vyslal posly k Achabovi 
(1 Kr 20,3): „Tvé stříbro a zlato patří mně, 
tvé dobré ženy a děti mi patří.“

 – Manaše. Za dnů Joaše syna Jo-
achazova, jak je řečeno: Neboť [Hospodin] 
viděl útlak Izraele, protože je zničil aramský 
král a jako hlínu je nechal udupat (2 Kr 13,4 
a 13,7). Izraelité třikrát zdrtili aramské v bi-
tvě, neboť je třikrát řečeno: Joaš jej pobil 
a obnovil izraelská města. 

 – Benjamin. Za vlády Achašvero-
še, kdy byli v nebezpečí Mordechaj a Ester 
[z kmene Benjaminova] a celé pokolení na 
nich záviselo.
v. 4:  – Navrať nás. Z babylon-
ského vyhnanství, kde žil Mordechaj.
v. 5:  – jak dlouho ještě 
s hněvem se budeš odvracet. To se vztahuje 
na strádání za řeckých králů, kteří s Izraelem 
nakládali velmi zle.
v. 6:  – Nasytil jsi 
je chlebem pláče. V Egyptě.

 – napojil je slza-
mi věru nad míru. [Hebrejský výraz  
(šališ) poukazuje na slovo  (šaloš), což 
znamená tři – pozn. překl.] V Babyloně byli 
70 let, což je třetina z 210 let, po která po-
bývali v Egyptě. O tom mne poučila práce 
rabi Mošeho Ha-Daršana. Jiní to vykládají 

tak, že řecká nadvláda byla třetím soužením 
a nikoliv čtvrtým, protože mu předcházel po-
byt v Persii a Médeji a spolu s Babylonem 
představovaly jedno, nikoliv dvě vyhnanství. 
Naši rabíni svůj výklad vztahují ke třem sl-
zám, které skanuly Ezauovi [z oka], jak je 
řečeno v Ex 27,34: Propukl v nářek – to je 
první. Veliký – to je druhá. A hořký – to je tře-
tí. Kvůli nim si zasloužil, aby se živil mečem 
a aby se vzdálil a [tak] sňal [Jaakovovo] jho 
ze své šíje (Gn 27,40).
v. 10:  – Kořenům jeho jsi 
vyprázdnil místo. [Odstranil jsi odtamtud 
ty,] kdo tam byli usazeni.
v. 14:  – Divoký 
kanec z lesa ji rozryl. Písmeno [ajin ve 
slově  (tj. z lesa)] je z textu povysunu-
to – pokud bude mít Izrael dostatek zásluh, 
budou jeho nepřátelé jako zvířata z Nilu, 
která nemají dost sil, aby chodila po souši. 
Avšak pokud nad ním bude vynesen trest, 
budou silní jako lesní zvěř, která hubí a za-
bíjí. Kancem z lesa je Amálek, jak je psá-
no: žralo a drtilo a zbytek udupávalo svýma 
nohama (Da 7,7). U kance najdeme několik 
málo znaků čistoty – i Amálek má něco ze 
zásluh svých předků.
v. 16:  – již jsi za 
vlastní přijal. Též lze přeložit: kterou jsi 
kvůli sobě učinil silnější nad syna. Synem 
se míní Ezau, který byl oblíbeným u svého 
otce, jenž jej zval svým synem. Učinil jsi pro 
sebe silnější révu Jaakovovu, jak je řečeno: 
svému bratru budeš sloužit (Gn 27,40).
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J iž pátým rokem se v mikulovském galerii 
Efram schází studenti středních a vyso-

kých škol, aby se dozvěděli něco o židovství 
a výtvarně zpracovávali své dojmy a poznat-
ky v autentickém prostředí města s hlubokou 
židovskou historií. Letošní ročník je věno-
ván otázkám kolem rituální lázně mikve. 
Jednak v Mikulově byla před několika lety 
zrekonstruována a zpřístupněna, ale také 
navazuje na projekt úpravy Lázeňského ná-
městí, kde se mikve nachází a studenti mají 
možnost se do tohoto projektu zapojit a na-
vrhnout vzhled informačního systému, který 
bude historii tohoto místa a osudy jeho oby-
vatel připomínat. Sympozium zahájila v ne-
děli 30. června za soumraku psychologická 
divadelní hra izraelské autorky Hadar Galron 
„Mikve“ v podání Divadelního spolku Kro-
měříž. Herci hru odehráli v dvorním traktu 
galerie Efram navazujícím právě na tyto pro-
story. Představitelky hlavních rolí předvedly  
i v těchto netradičních podmínkách obdivu-
hodný výkon, který zasáhl každého z diváků.

 Text a foto: Sylva Chludilová 

„Grafici, nechcete jet v létě do Mikulova 
na sympozium?“ „Hm, tak jo.“
Před pěti lety si skupina studentů umění 
z Ostravy zabalila papíry a kousky černého 
uhlu a vydala se na jih. Skici mikulovské-
ho zámku, procházky k vinicím, přednášky  
o židovské kultuře a parta udivených středo-
školáků. Tak začínalo výtvarné sympozium 
Efram.

„A co je to vlastně ten jud?“
To, že bude židovství a jeho příběhy velkým 
zdrojem inspirace, bylo jasné už na počátku. 
Avšak s každým dalším dnem vyvstávaly nové 
a nové otázky, které bylo potřeba zodpovědět.

„Dva měsíce se v mikvi neukázala, ale co 
já vím? Jo a za Šošanou prý chodí nějaký 
chlap!“
Tvořit a inspirovat se židovskou tématikou 
bylo tak přirozené, že se týden organizovaný 

m ikulov a Kacrin k sobě patří již dlou-
hých patnáct let. V posledních pěti 

letech vznikla opravdová přátelství a na 
obou stranách se mezi partnerskými městy 
pravidelně rok co rok druží nejen dospělí, 
ale především studenti z Kacrinu a Mikulo-

mikVe v Mikulově

Sylvou Chludilovou stal každoroční záleži-
tostí. Od příštího roku začínáme počítat na 
druhé ruce. Letošní sympozium bylo zaměře-
no na význam židovské rituální lázně mikve 
a bylo zahájeno stejnojmenným představe-
ním v podání Divadelního spolku Kroměříž. 
Mikve je zde podána také jako místo, kde se 
ženy setkávají, mluví o svých problémech  
i o problémech těch jiných. Kontrastem 
k tradici bylo cestovatelské vyprávění Pavla 
Kuči, který prezentoval Izrael v jeho netra-
dičních podobách.

„Na to, proč jsem přežila, jsem se neptala. 
Na některé otázky zkrátka neexistují 
odpovědi.“
Vzácným hostem se stala Erika Bezdíčková, 
autorka knihy Moje dlouhé mlčení. Příběh  
o ztrátě rodičů ve vyhlazovacím táboře, útě-
ku z pochodu smrti a hledání vlastní iden-
tity vyprávěný hlubokým, zastřeným hlasem 

paní Bezdíčkové patří k nejsilnějším mo-
mentům celého sympozia.

Je zvláštní, jak dokáže jeden týden v červenci 
ovlivnit život skupiny mladých lidí. I když se 
tomu pořád bráníme, dospíváme. Stále častě-
ji vedeme konverzace o nezbytných stážích 
ve firmách, vztazích a výhodných spořicích 
účtech. Ale v Mikulově se z těchto záležitos-
tí stávají jen pojmy. Lidé jako Achab Haidler 
nás učí objevovat skutečné hodnoty. Chtějí, 
abychom se ptali, protože odpovědi můžeme 
nalézt až poté, co najdeme tu správnou otázku.
Sympozium Efram pro mě vždycky bude 
především o lidech. O přátelích a poutech, 
které jsem si zde vytvořila. Lidé, které zde 
každoročně potkávám, jsou pro mě obrov-
skou inspirací a pohánějí mě kupředu. Efram 
už dávno není jen výtvarné sympozium. Je to 
sympozium o člověku a životě.

 Zuzana Jurašíková

PoSTřehy účastnice sympozia

mikuloV – magické místo s vůní (nejen) židovství…

va. Výměnné pobyty skýtají obrovské mož-
nosti poznání skutečného obyčejného života  
v rodinách obou těchto vzdálených a přitom 
tak blízkých kultur, které mají společnou 
minulost. Mikulov se svou židovskou his-
torií oslovuje čím dál tím více kacrinských, 

kteří navštěvují město i sami, mimo pravi-
delně plánované společné akce. Chtějí po-
znat místa svých předků a také pobývat na 
stejných místech. Třeba téměř na konci bý-
valé židovské čtvrti, pod Kozím hrádkem, 
v Penzionu Bárta. Říkají, že je to magické 

...tak to cítíme my i naši přátelé z izraelského kacrinu.

➤
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lety do Prahy, Terezína a Lidic. Akce byla 
společným česko-německým projektem, kte- 
rý z německé strany iniciovala paní Věra 
Harmsová, žijící v Brémách, jejíž dědeček je 
pohřben v Teplicích. Program česko-němec-
kého workcampu Teplice-Sobědruhy připra-
vili společně Židovská obec v Teplicích a zá-
stupci Volksbund Deutsche Kriegsgräberfür-
sorge e.V. z Brém. Workcampu se zúčastnila 
třicítka mladých lidí ve věku od 16 do 21 let 
z obou stran hranic. Mladí lidé byli ubyto-
váni v teplickém hotelu Panoráma, který jim 
po všech stránkách vyhovoval – mimo jiné 
prázdnými prostorami, které byly využity 
k nácvikům zábavných programů pro volné 
večery.
Ve čtvrtek 10. července byla v dopoledních 
hodinách slavnostně odhalena pamětní deska 
obětem první světové války. Židovské obci 
se podařilo objevit fotografii pamětní des-
ky, která byla umístěna v teplické synagoze 
v roce 1939. Nová pamětní deska, pocházejí-
cí z dílny výtvarníka Ondřeje Pische, vznikla 
za přispění Nadačního fondu obětem holo-
caustu. Slavnostního odhalení nové desky se 
zúčastnil zástupce velvyslanectví Německa 
a představitelé měst Teplice a Dubí, Ústec-
kého kraje a zástupci místních i některých 
německých židovských organizací. Památku 
padlých židovských vojáků uctili též účastní-
ci workcampu.
Ve dnech 11. a 12. července proběhly „zá-
věrečné večery“ – společenský večer včetně 
kritického pořadu „Červená ruka“ a další 
programy. Dne 12. 7. proběhl společný šabat 
obou skupin včetně šabatové večeře.
Co napsat závěrem? Poděkovat, poděkovat 
všem, kteří se na kempu podíleli, poděkovat 
studentům z obou skupin, doprovodu (řidi-

z obcí

m ladí lidé zde prožili mimořádné dva 
letní týdny, ve kterých postupně ob-

jevovali starý poničený židovský hřbitov 
v Teplicích-Sobědruhách, kde se pohřbíva-
lo již od roku 1669, a přitom přispěli k jeho 
obnově. Také se dozvěděli více o česko-ně-
mecké historii a sledovali stopy od minulosti 
až do dneška. Společně si vyslechli pohnuté 
příběhy o osudech mnoha Židů za druhé svě-
tové války a setkali se s přímými svědky teh-

dejších tragických událostí. Hlavním zámě-
rem této akce bylo umožnit setkání českých  
a německých studentů při společné práci, 
vzájemně se lépe poznat a rozšířit své jazy-
kové znalosti. Ani zábava ve volném čase 
nepřišla zkrátka. Cílem projektu bylo celko-
vé vyčištění a likvidace plevele na hřbitově, 
který je mimo jiné kulturní památkou. Na 
hřbitově se pohřbívali i němečtí Židé, proto-
že v Drážďanech, Pirně a na dalších němec-
kých hřbitovech bylo zakázáno Židy pohřbí-
vat. Proto řada německých židovských sou-
kmenovců ví, že má své příbuzné pohřbené 
v Čechách, ale dosud je na sobědružském 
hřbitově nenalezli. Bohužel dokumenty  
o sobědružském hřbitově, na rozdíl od teplic-
kého hřbitova, nebyly dodnes nalezeny.
Kromě manuálních prací na hřbitově byly 
připraveny pro mladé lidi z obou zemí vý-

BaR micVa 
v děčínské synagoze

V děčínské synagoze se minulý měsíc usku-
tečnila významná událost. Společně jsme 
oslavili bar micva našeho milého člena Sve-
na Elberta, který dovršil 13 let a byl poprvé 
předvolán k Tóře, přednesl drašu a deklaro-
val tak svou víru a přesvědčení přidržet se 
rodinné tradice. Přejeme mazal tov a děkuje-
me za krásný zážitek pro všechny pozvané. 

 Členové ŽOD

místo s kouzelnými výhledy na všechny 
dominanty Mikulova – Svatý Kopeček, 
mikulovský zámek i Kozí hrádek. Dnes 
malý rodinný penzion s vinným sklepem  
a kavárnou s letní terasou  se stal oblíbeným 
místem, ze kterého dýchá minulost. V  mi-
nulém a předminulém století rodinné pekař-
ství, které i dnes nese jméno svých předků  
a prapředků – Bárta.
Dnes oáza klidu uprostřed města, nedaleko 
synagogy a židovského hřbitova.
Jste zvědaví? Tak mrkněte na webové strán-
ky www.penzion-mikulov.cz anebo rovnou 
přijeďte a vychutnejte si atmosféru minu-
losti.

 Ilona Žišková Vágnerová
Pekařská rodina Bártů ve dva-
cátých letech minulého století Z letní terasy je krásný výhled na město

čům autobusu), kteří se zapojili i do manuál-
ních prací, i když nemuseli, pedagogickému 
dozoru, manželům Harmovým a dalším.
Poděkování patří i Sponzorům, kteří finanč-
ně přispěli na tento projekt: Krajský úřad 
Ústeckého kraje, Magistrát města Teplice, 
Technické služby města Teplice, Kofola, a. s., 
Mattoni, a. s., Nadační fond obětem ho-
locaustu, Studio Stehlík, firma Zacharda  
Teplice.
Věřím, že nově navázaná přátelství neskončí 
odjezdem domů a budou trvat dlouhá léta a že 
se budeme i nadále setkávat třeba při práci na 
jiných objektech anebo i opět v Sobědruhách.

 Alexander Lebovič
Foto: archív ŽO Teplice

HiStorie kemPu SoBědRuhy – BréMy
Spolupráce české a německé mládeže na židovském hřbitově v Sobědruhách

Malé městečko Sobědruhy, které je v současnosti částí města Teplic, má bohatou historii  
i současnost. V době od 1. do 17. července se v Teplicích konalo dvoutýdenní setkání české 
a německé mládeže.

➤
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kulTuRní PRoGRam – Září  2013
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

úterý 3. 9. v 18 h
Tři generace. Vzácnými hosty tohoto veče-
ra budou spisovatelka a překladatelka české 
literatury do hebrejštiny Ruth Bondy, její 
dcera, izraelská novinářka Tal Bashan a její 
vnučka, studentka divadelní školy Karmel 
Netzer. Jejich rozhovor se soustředí na ro-
dinné kořeny, jizvy holocaustu, identitu  
a život v Izraeli. Pořad proběhne v češtině 
a angličtině se simultánním tlumočením do 
češtiny.

úterý 10. 9. v 18 h
Proměny židovského hřbitova na Žižkově. 
Vernisáž výstavy unikátních fotografií za-
chycujících často již neexistující části ži-
dovského hřbitova ve Fibichově ulici na 
pražském Žižkově, které nenávratně za-
nikly zejména v důsledku stavby televizní 
věže v osmdesátých letech minulého století. 
Hřbitov byl založen jako morové pohřebiště 
pražské židovské obce v r. 1680 a byl použí-
ván až do r. 1890. Vernisáž uvede přednáška 
Arno Paříka z Židovského muzea v Praze.

pondělí 16. 9. v 18 h
Židovský architektonický utopismus 
v diaspoře. Jak vypadá „štetl“ jako urba-
nistický a politický program? Přednáška 
z cyklu o židovské architektuře, v níž Daniel 
Ziss představí architektonický jazyk spoje-
ný se židovskými snahami o kolonialismus 
v Latinské Americe, velkým budovatelskými 
snahami na Sibiři (Birobidžan) a následky 
židovského utopismu v architektuře.

Od 8. do 15. září tohoto roku se ve Vráblích 
uskuteční unikátní festival židovské kultury 
s názvem Babele.
Historie Židů ve Vráblích sahá až do  
17. století. V současnosti zde již žádní Židé 
nežijí, po židovské komunitě zde zůstal pou-
ze hřbitov.
Do Vráblí zavítají skvělé kapely Preßbur-
ger Klezmer Band z Bratislavy (vystoupí  
8. září) nebo košický Mojše Band (který 
si budou moct návštěvníci poslechnout ve 
čtvrtek 12. září). Kromě hudebních uskupení 
přivítáme ve Vráblích i Michala Szatmaryho  
a jeho skvělou stand up komedii o židov-
ských zvycích a obyčejích. V programu se 

úterý 17. 9. v 18 h
Proti vůli otců. První pořad z cyklu němých 
sovětských filmů se židovskou tématikou. 
Projekce uvede dva snímky z dvacátých let 
minulého století: adaptaci povídky Šolema 
Alejchema Krvavý potok o účasti ruských 
Židů na revoluci v r. 1905 nazvanou Proti 
vůli otců (Protiv voli otcov, 1927, 45 minut)  
a avantgardně pojatý propagandistický 
snímek Židé na polích (Jevreji na zemlje, 
1927, 18 minut) o zakládání židovských kol-
chozů na Krymu (scénář Viktor Šklovskij  
a Vladimir Majakovskij, režie Abram Room). 
Projekci uvede Pavel Straka z Památníku 
Terezín a doprovodí ji hudba Jana Grunta 
v duchu dobové hudební avantgardy  
D. Šostakoviče a S. Prokofjeva.

pondělí 23. 9. v 18 h
Poklad židovských písní. Koncert úspěšného 
sourozeneckého dua Ester, jehož protagonis-
té, Kateřina Hajdovská-Tlustá a Alexandr 
Hajdovský, zazpívají tradiční židovské pís-
ně v hebrejštině i v jazycích ladino a jidiš. 
Program je provázen mluveným slovem se-
znamujícím s překladem textu. Vstupné 60 Kč

úterý 24. 9. v 18 h
Svátek Sukot. Symbolika „Svátku stánků“ 
má mnoho vrstev. Vedle připomínky putová-
ní do Svaté země, kdy Izrael bydlel v provi-
zorních příbytcích, je zde i bohatá symbolika 
zemědělská nebo eschatologická. V době 
jeruzalémského chrámu kněží během tohoto 
svátku činili modlitby a oběti za všech „se-

dmdesát národů“, které v rabínském narativu 
zastupují celé lidstvo. Právě na tento uni-
verzalistický aspekt svátku Sukot se ve své 
přednášce zaměří vrchní zemský a pražský 
rabín Karol Efraim Sidon.

pondělí 30. 9. v 18 h
Judaismus a homosexualita. Pořad z cyk-
lu diskuzí o setkávání judaismu s tématy 
moderní společnosti, jehož hosty budou or-
todoxní rabín Menaše Kliment a někdejší 
místopředsedkyně plzeňské židovské obce 
Rézi J. Weiniger, která se svou dcerou pro-
žívala proces osobního i veřejného přijetí její 
homosexuální orientace. Moderuje redaktor 
židovského měsíčníku Maskil Pavel Kuča.

Nedělní program pro děti a jejich rodiče: 
neděle 15. 9. v 14 h
Lvíček Arje slaví Sukot (Svátek stánků). 
Společně s Arjem si budeme vyprávět o puto-
vání Židů pouští a jejich přebývání v sukách. 
Dozvíme se, co je to suka, a také si ji vyrobí-
me. Zazpíváme si a ochutnáme něco z tradič-
ních pokrmů. Prohlídka: Židovské Město.

  Vstupné 50 Kč

Výstava v prostorách OVK: 
Proměny židovského hřbitova na Žižkově 
(od 11. 9. do 10. 10.). Otevřeno po–čt 10–15 h, 
pá 10–12 h a dále během večerních progra-
mů a po domluvě.

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

objeví i vrábelská sestava Ka-
napa, která představí své vlastní 
skladby.
V průběhu celého týdne bude 
pro návštěvníky zpřístupněn 
obnovený židovský hřbitov, 
kde bude k dispozici i průvod-
ce, v městském muzeu bude 
připravena zajímavá výsta-
va Historie Židů ve Vráblích 
(1600–1993) a místní restau-
race připravily speciální menu 
židovské kuchyně. Festivalem 
židovské kultury budou zkrátka 
žít celé Vráble. Ve Vráblích se mimo jiné představí známý bratislavský Preßburger 

Klezmer Band

unikátní festival židovské kultury Babele 2013

kontakt: Ľuboš trubíni, koordinátor akc, FOntIS – občanské sdružení, Vráble, tel: 421 911 550 180, e-mail: lubos.trubini@zitava.sk
Více informací na www.fontis.zitava.sk
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VýSTaVa oBRaZů 

VáclaVa lamRa 
V kolínSké SynaGoZe

synagoga Kolín, ul. Na hradbách 157 
otevřeno: pracovní dny od 8.30 do 17 h, 
                  víkendy od 9 do 15 h 

výstava potrvá do 31. srpna

Téma výstavy: „Poselství hvězdy Davidovy“
Cíl projektu: Přiblížit vizuální formou ju-
daistické symboly, svátky a biblické příběhy, 
zejména mladé generaci a lidem, kteří se se-
znamují s judaismem.
Z Kolína by se výstava měla na podzim přesu-
nout do děčínské synagogy.

kultura

městech je tento projekt 
podporován samotnými 
městy a kraji. Děkuji všem, 
kteří se snaží tento projekt 
rozvíjet,“ řekl Petr Papou-
šek, předseda FŽO a zá-
roveň předseda Židovské 
obce Olomouc, která sama 
realizuje pokládání pamět-
ních kamenů. V ulicích 
Olomouce už leží sto dva 
stolpersteiny, z nichž dva-
cet devět instalovali letos. 
Mezi nimi také kámen 
na Horním náměstí 7.  
„V tomto domě měl svůj 
fotografický ateliér Adolf 
Waldek-Wasservogel. Pro 
svůj židovský původ byl po 
15. březnu 1939 donucen 
vzdát se vedení živnosti  
a 20. ledna 1941 spáchal sebevraždu. Stal 
se tak jednou z prvních olomouckých obětí 
nacistické perzekuce,“ uvedl Petr Papoušek. 
Dodal, že při kladení kamenů prezentovali 
veřejnosti fotografie a další dokumenty obětí, 
v některých případech i za účasti příbuzných.
Ne všude však bylo prosazení stolpersteinů 
snadné. Před loňským pokládáním v Plzni 

měli někteří rodinní pří-
slušníci, kteří dnes bydlí 
ve stejných domech, obavy 
z neonacistů. Měli strach 
o vlastní bezpečnost, ačkoliv 
plzeňský magistrát umístění 
připomínek před jejich domy 
podporoval. Naopak ve slez-
ském Krnově se proti posta-
vil předseda místní kulturní 
komise. Prohlásil, že smrt 
patří na pietní místa k tomu 
určená a že nechce myslet 
na holokaust, když se jde 
bavit do kavárny. S nápadem 
zřídit stolpersteiny v tomto 
městě na úpatí Jeseníků při-
šel Horst Kaller, sudetský 
Němec narozený roku 1940 
a vyhnaný jako dítě v roce 
1946, který se na důchod do 

Krnova vrátil. Horst Kaller část z prvních 
dvanácti krnovských památníčků také zapla-
til. Souhlas krnovské radnice se mu společ-
ně se členy Občanského sdružení Krnovská 
synagoga nakonec získat povedlo. A tak se 
např. před krnovskou synagogou nacházejí  
i stolpersteiny pro Annu a Helene Singerovy. 
„Byly to moje babička a teta, obě zahynuly 

v Malém Trostinci a hrob nikde nemají. Dě-
kuji dobrým lidem, že konečně existuje mís-
to, kde mohu uctít jejich památku,“ řekla 
Šoš Sade-Goldshtein z izraelské Chadery. 
Její maminka se narodila v Krnově a pozdě-
ji pomáhala partyzánům v Jugoslávii. Otec 
pocházel z Teplic. Oba se zachránili v tehdy 
francouzském Tunisku. Šoš se narodila v Af-
rice a po válce vyrůstala v Paříži na doklady 
československého uprchlíka. Když na střední 
škole zažila antisemitismus směřovaný proti 
své spolužačce, rozhodla se odejít do Izraele. 
Silný příběh stojí i za loni položeným kame-
nem na třídě Kapitána Jaroše 18 v Brně. Jedná 
se o první český stolperstein pro člověka per-
zekuovaného pro svou stejnopohlavní citovou 
náklonost. Wilhelm (Willi) Bondi, ač záro-
veň židovského původu, byl zatčen při razii 
na večírku brněnských homosexuálů. Stalo 
se to v době, kdy ještě nezačaly židovské 
transporty. Jako Němec spadal Willi, na roz-
díl od občanů Protektorátu, pod přísnější 
říšské zákony, a proto byl za trestný čin ho-
mosexuálního styku poslán do Osvětimi. Tam  
30. srpna 1941 zahynul. Williho příběh 
vědecky zpracoval a jeho kámen zasponzo-
roval historik Jan Seidl. „Miliony mrtvých  
a tábory smrti, to jsou pro většinu lidí vzdá-
lené, těžce uchopitelné pojmy. Stolpersteiny 
nám naopak přibližují reálné lidské osudy  
a připomínají nám konkrétní oběti v místech, 
kudy denně chodíme,“ shrnul autor Gunter 
Demnig, Němec, jenž instaloval první stol-
persteiny v roce 1995 v Kolíně nad Rýnem.

 Text: Pavel Kuča

V neděli 21. července byl v Kar-
melitské ulici číslo 14 na pražské 
Malé Straně položen stolpers-
tein Přemyslu Šámalovi, kancléři 
prezidentů Masaryka i Beneše, který 
byl za protinacistickou odbojo- 
vou činnost popraven 9. března 1941  
v Berlíně. (foto: Wikipedia)

Růžovým trojúhelníkem nacisté označovali gaye. Kameny zmizelých se dělají pro všechny oběti: Židy, Romy, protina-
cistické odbojáře, členy Sokola, komunisty, gaye, mentálně handicapované a další. (foto: František Kuba)

STARÝ ŽIDOVSKÝ HŘBITOV V RADLICÍCH
Židovská obec v Praze, v rámci Dnů evropského dědictví, otevírá pro veřejnost v neděli 
8. září od 11 do 17 hodin Starý židovský hřbitov v Radlicích. Hřbitov bude možné navští-
vit od 11 do 17 hodin, v 11 a ve 14 hodin proběhnou komentované prohlídky. 
První podnět k založení židovského hřbitova podala v r. 1788 Smíchovská židovská náboženská 
obec, a právě toto datum je považováno za datum založení Starého židovského hřbitova na Smí-
chově, který je znám také pod názvem Starý radlický hřbitov. Na území tohoto hřbitova se za-
chovalo 600 náhrobků, které reprezentují převážně barokní sloh. Zajímavostí je datum, do kdy 
se zde pohřbívalo. Jako svědectví o posledním pohřbu slouží nejmladší náhrobek z roku 1937.
Adresa: U starého židovského hřbitova 2556, Praha 5 - Radlice 
spojení MHD: autobus 213 ze zastávka Na Knížecí do zastávky Kesnerka (na znamení)

Jákobův žebřík, Genesis 28:10–16
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nadační fond oBěTem holocauSTu (nfoh) 
vyhlašuje veřejné výběrové řízení na podporu projektů v programech 

Péče, Připomínka, Obnova, Budoucnost a podprogramu Naše budoucnost na rok 2014. 
Uzávěrka pro příjem žádostí je 18. září 2013. 
Grantová pravidla, formuláře žádostí, rozpočtů a další 
informace naleznete na 
www.fondholocaust.cz. 



česko reprezentovalo osm sportovců, 
každý za jiný sport a dokonce v růz-

ných věkových kategoriích. V juniorech 
jsme měli zastoupení v judu, v kategorii 
open pak šachy, badminton, lukostřelba, 
střelba a tenis. Her se zúčastnili také dva 
zkušení matadoři, tzv. masters, a to ve stol-
ním tenise a v půlmaratonu. Mezi našimi 
reprezentanty byli sportovci ze Židovské 
obce Olomouc, zástupci sportovního klubu 
Hakoach, Makabi Karlovy Vary a pražské 
židovské komunity. Netřeba říkat, že tato 
delegace patřila k těm nejmenším. Nepři-
vezli jsme s sebou žádné trenéry, fotografy, 
fyzioterapeuty a ani žádné rodinné přísluš-
níky. Cítili jsme ovšem značnou podporu, 
za kterou vděčíme těm, kteří nám doma 
drželi palce, kteří sledovali aktuální dění 
prostřednictvím sociální sítě, případně na 
internetových stránkách. Díky vám jsme 
ze sebe mohli vydat to nejlepší a přivézt 
dokonce i medaili. Stříbro patří jednomu 
z nejmladších členů výpravy – lukostřelci 
Vojtěchu Dubovi.

Letošní, již 19. makabiáda svou velikostí 
předčila všechny podobné akce v minulos-
ti. Pro srovnání je třeba připomenout, že 
evropské makabiády se před dvěma lety ve 
Vídni účastnilo přibližně 2 000 sportovců 
z 37 zemí. Rozdíly v organizaci obou akcí 
jsou značné a rozdílné jsou samozřejmě 
také zážitky, které si odvážíme. Během 
makabiády v Izraeli jsme byli ubytování 
podle jednotlivých sportů. Běžci měli ho-
tel v Tel Avivu, šachisté v Jeruzalémě bez 
ohledu na to, jakou zemi sportovec repre-
zentuje. Naopak během Evropských her 
bydlely delegace z jednotlivých zemí po-
hromadě a jejich reprezentanti se tak mohli 
lépe podporovat a fandit si. V Izraeli nebyla 
takováto forma podpory možná. Doprava 
na jednotlivá sportoviště byla komplikova-

lu jistě stojí výborně zajištěné stravování  
a krásné ubytování.
Jedinečná je samozřejmě také atmosféra,  
a to jak na úvodním a závěrečném ceremo-
niálu, tak během samotných sportovních 
klání. Makabiádou žije celý Izrael. Osobně 
jsem se setkala s velmi pozitivním přije-
tím české delegace. Až na výjimky všich-
ni věděli, kde se naše země nachází, jaké 
máme významné sportovce (hlavně fotba-
listy a hokejisty) a příjemné bylo také slyšet  
o krásách České republiky. Jako sportovci 
jsme se navzájem povzbuzovali, seznamo-
vali se a budovali přátelství, která mohou 
vyústit v mezinárodní spolupráci a výmě-
nu know-how. Komunikace mezi menšími 
výpravami byla mnohem intenzivnější než 
u výprav čítajících několik set sportovců. 
Tato skutečnost se projevovala i v průběhu 
soutěží – podporovali jsme se a navzájem si 
fandili, zároveň jsme poznávali jiné kultury 
a někteří se i učili cizí jazyk.
Účast na takto obrovské akci je naprosto 
výjimečným zážitkem. Nejenže si můžete 
zasportovat, lépe poznat Izrael a vytvo-
řit nová přátelství, ale reprezentujete naši 
zemi, a to je samo o sobě nepřekonatelný 
pocit, který bych přála každému zažít. Na 
závěr bych chtěla za všechny zúčastněné 
sportovce poděkovat Beatě Bartošové, ve-
doucí delegace, které se podařilo bezchyb-
ně zajistit veškerou organizaci a také získat 
tolik potřebné sponzory. Současně děkuje-
me Federaci židovských obcí, ŽO Karlovy 
Vary, ŽO Olomouc, společnostem NESS 
Technologie, EUFC CZ, Travel Service  
a i menším donátorům za finanční podporu.

Klára Klimentová
členka výboru sportovního klubu Hakoach, 

reprezentantka v badmintonu
Foto: archív Hakoach

Více informací na www.hakoach.cz nebo 
Facebook - Hakoach Czech Republic

ná a mezi jednotlivými hotely prakticky vy-
loučená. Je třeba ovšem vyzdvihnout širo-
kou nabídku výletů, kterých jsme se mohli 
zúčastnit, poznat tak lépe místní prostředí a 
současně se seznámit s členy delegací ostat-
ních zemí. Organizátoři nezapomněli ani na 
noční život a uspořádali hned několik vel-
kých večírků.
Rozdílnost mezi těmito dvěma akcemi 
spočívala i ve sportovní úrovni jednotli-
vých účastníků. Dokonale připraveni byli 
samozřejmě atleti z Izraele a USA. Běžné 
bylo potkat mezi účastníky i profesionál-
ní sportovce, kteří jsou reprezentanty své 
země na mezinárodních závodech. Takto 
nabité obsazení měl tenis, stolní tenis nebo 
například i basketbal, kde se představilo  

i několik hráčů z NBA. Ty nejlepší sportov-
ce se samozřejmě snažil přivézt každý stát, 
a tak konkurence byla opravdu silná. Ra-
dost ze hry je jistě důležitá, ovšem v Izraeli 
byla více vidět radost z vítězství a naopak 
smutek z prohry. Obstát v takto silné kon-
kurenci je opravdová výzva, takže pokud  
o své účasti na příští makabiádě uvažuje-
te, je ten správný čas na zahájení přípra-
vy. Velmi pozitivně lze hodnotit zázemí 
jednotlivých sportovišť, výběr rozhodčích  
a nasazení sportovních manažerů, které 
bylo více než obdivuhodné. Za pochva-

Lukostřelci Vojtěchu Dubovi se podařilo vybojo-
vat pro Českou republiku stříbrnou medaili (foto:  
Roman Gronský)
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Po 20 letech na světové makabiádě!
Makabiáda aneb svátek židovského sportu, i tak lze nazvat dva týdny trvající sportovní 
událost, která se koná vždy jednou za čtyři roky v Izraeli. Jedná se o třetí největší spor-
tovní událost na světě. Celých dvacet let trvalo, než Česká republika získala podporu 
pro účast na takto významné zahraniční akci. Zařadili jsme se tak mezi téměř 9 000 
účastníků a stali jsme se jednou ze 78 zemí, jejíž sportovci mohli soutěžit o medaile.

Česká delegace patřila mezi ty početně nejmenší 
(foto: Dan Braun)

Jedinečnou atmosféru měl slavnostní zahajovací ceremoniál (foto: Věra Hroudová)


