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Krátce
Pro nás, podobně jako pro onoho praž-
ského mecenáše, může být letošní cha-
nuka právě oním mezníkovým svátkem
světel, která nám budou osvětlovat
cestu zpět k našim kořenům, k tradicím
a k plnění Božích příkázání-micvot a tím
i hlubšímu pochopení Tóry, která je
základem naší víry, ale i naší národní
svébytnosti.

Rabín Daniel Mayer

Pokud se na trénink vypravíte, čeká vás
nejdříve rozcvička s několika kardiova-
skulárními a silovými cvičeními a stre-
čink pro zvýšení ohebnosti. Poté násle-
duje trénink samotný. Naučíte se, jak
čelit útoku, a to i tehdy, má-li útočník
nůž, střelnou zbraň, tyč či palici, a při-
tom protáhnete celé tělo.

Milan Kalina

Porod je klíčovým momentem v životě
ženy, dítěte, rodiny. Dotýká se celé spo-
lečnosti, zrcadlí její schopnost reprodu-
kovat se. Postoj k organizování nabídky
porodnických služeb bezprostředně
odhaluje míru respektu, jakou ve skuteč-
nosti stát má k potřebám žen v určujícím,
ale i silně zranitelném období. Psycholo-
gické výzkumy dostatečně potvrzují, že
tam, kde jsou těhotenství a porody řízeny
vyspělou, leč technokratickou medicí-
nou, schopnost žen přivádět na svět děti
a vylaďovat se na jejich potřeby upadá.

Eva Labusová

Maimonides v této kapitole rozvádí kon-
cept jednotlivých druhů lidských povah a
extrémní projevy chápe jako duševní
nemoc. I nadále doporučuje držet se
středních cest mezi jednotlivými extré-
my. Uvádí ale, že jsou povahové rysy,
které jsou člověku zakázané, a uvádí i
některá praktická cvičení, návody, jak
získat vhodný povahový rys.

Karel Goldmann K
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KRAV MAGA
boj bez pravidel
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Svátek Chanuka je tradičně spojen s pa-
mátkou na povstání Hasmonejských 

proti tyranii krále Antiocha IV. Epifana 
(175–164 př. o. l.), který se zpočátku snažil 
nenásilně helenizovat náš národ, když však 
jeho helenizační snahy u velké části lidu 
narážely na odpor, začal měnit svou taktiku 
a za pomoci své obrovské armády a menšiny 
vysoce postavených a bohatých židovských 
odpadlíků – מתיוונים (mitjavnim, tj. heleni-
zovaných) – zahájil terorizování judského 
obyvatelstva s cílem dosáhnout svého zámě-
ru za každou cenu. První etapa boje za nábo-
ženskou svobodu byla zakončena vítězstvím 
Judy Hasmonejského, zvaného Makabejský. 
Juda se svými bratry a povstaleckým voj-
skem osvobodil roku 164 př. o. l. Jeruzalém, 
odkud uprchla nejen syrská vojenská posád-
ka, ale i proradný helenizovaný velekněz 
Menelaos. Ten uprchl do Antiochie s nadějí, 
že se mu dostane náležité odměny za službu 
prokázanou Antiochovi IV. při násilné he-
lenizaci svého národa. Antiochův nástupce 
Antiochos V. Eupator ho však nechal popra-
vit, neboť ho vinil, zčásti právem, že za sví-
zelnou situaci, v níž se nalézají Seleukovci, 
může právě on.

Vítězní povstalci spolu s Judou vyčis-
tili Řeky a helenizovanými Židy znesvěce-
ný Chrám a postavili nový oltář. Poté, kdy 
byl Chrám v takovém stavu, že v něm bylo 
možné opět přinášet Tórou předepsané oběti, 
zažehli Makabejští improvizovanou meno-
ru – traktát Roš hašana 24b, Avoda zara 
43a (původní zlatý svícen byl ukraden). To 
se stalo 25. dne měsíce kislevu. K tomu jim 
posloužil jediný džbánek čistého olivového 
oleje, který nebyl cizinci znesvěcen. Co se 
však stalo? Množství oleje, které by běžně 
hořelo jeden den, vydrželo hořet celých osm 
dní. Sedm dní tedy hořela světla v improvi-
zované menoře ne přirozeným, ale zázrač-
ným ohněm. Tolik v kostce příběh, který 
nám vypráví traktát Šabat 21b.

Jedni z nás slaví Chanuka na památku 
vítězství menšiny nad nepřátelskou většinou 
a zdůrazňují moment chrabrého a spraved-
livého boje za náboženskou svobodu, který 
po osvobození Jeruzaléma pokračoval dal-

ších dvacet let, dokud nebyla vybojována též 
národní nezávislost a Judsko nebylo osvobo-
zeno od cizí nadvlády.

Druzí kladou naopak důraz na Boží pů-
sobení, na zázrak s olejem a celý boj Maka-
bejců považují za zázračné Boží dílo, neboť 

pokud by se zvažovaly pouze přirozené fak-
tory této války, převaha byla jednoznačně 
na straně Seleukovců a naděje na naše vítěz-
ství mizivá.

Ve výše zmíněném traktátu Šabat 21b 
se též hovoří o čase, kdy se mají zapa-
lovat chanuková světla. Je tu uvedeno: 
 – מצוותה משתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק„
Micva zapalování chanukije je po západu 
Slunce až do doby, kdy poslední člověk 
opustí tržiště.“ Rabi Moše Jehuda Leib ze 

Sasówa (1745–1807) v těchto slovech obje-
vil ještě jeden důležitý aspekt tohoto svátku. 
Chanuková svíce má každému naznačit, že 
člověk má žít v jistotě, že Bůh mu pomůže. 
Podobně jako množství oleje, které by při-
rozeným způsobem hořelo jeden den, Hos-
podin učinil zázrak a olej vystačil na plných 
osm dní. Tak Všemohoucí může pomoci 
i chudému trhovci, který má málo zboží 
a peněz. Proto se každý musí velmi soustře-
dit a vyplnit micvu zapalování chanukových 
světel tak, aby si konečně uvědomil, že ne-
musí být na trhu až do pozdních hodin, a že 
nemá utápět svůj drahocenný čas v honbě 

za penězi více, než je zdrávo. Pro samý byz-
nys či kariéru pak zapomene na to základní, 
na plnění přikázání Tóry, a tak se pomalu, 
ale jistě bude vzdalovat víře a tradicím svých 
otců, až nakonec „splyne“ se svým nežidov-
ským okolím, zcela se asimiluje.

Rád bych se při této příležitosti podě-
lil se čtenáři o zajímavý příběh, který jsem 
dosud neznal, i když, jak uvidíme níže, má 
vztah k našemu hlavnímu městu.

Před více než sto lety bylo ještě zvykem 
posílat z Jeruzaléma do evropských židov-
ských obcí posly, kteří z pověření rabínů 
sbírali peněžní dary od bohatých souvěrců 
pro židovské obyvatele Svatého města (tzv.
-kaspej chaluka, které pak zvlášt – כספי חלוקה
ní komise rozdělovala chudým jeruzalém-
ským rodinám). Jednou takoví dva poslové 
přijeli v pátek ráno do Prahy, kde se měli uby-
tovat u jednoho bohatého Žida, který byl také 
štědrým dárcem peněz pro jeruzalémské chu-
dé. Dalo jim však velkou práci, než ho koneč-
ně našli, a proto k němu dorazili teprve hodi-
nu před začátkem šabatu. Poslové se rychle 
umyli, oblékli si sváteční šaty a se svým 
hostitelem se odebrali do synagogy. Poté, 
co je hostitel usadil na čestná místa, vstal asi 
pětadvacetiletý mladík, pronesl kázání a pak 
nádherným hlasem zazpíval Píseň písní a za-
čal se modlit. Hosté byli jeho hlasem unešeni. 
Když se po bohoslužbě vrátili všichni domů, 

Ve středu večer 1. prosince (25. kislevu) zažehneme první chanukovou svíčku a tak každého večera, až poslední 
osmé chanukové světlo zapálíme opět ve středu večer, 8. prosince.

Návrat k židovství
ve světle chanukije
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� zasedli k bohatě prostřenému stolu, poveče-
řeli, řekli něco divrej tora a poté, co pronesli 
modlitbu po jídle, šli spát. Ráno, ještě před 
odchodem do synagogy, si poslové zevrubně-
ji prohlédli velký obývací pokoj jejich hosti-
tele. Byl opravdu bohatě a se vkusem zařízen. 
Drahý starožitný nábytek ladil s tapetami 
na stěnách, na nichž visely vzácné obrazy. 
Tu jim padl do oka velký pozlacený džbán, 
na němž byla zlatá miska a v ní leželo několik 
skleněných střepů pokrytých suchým blátem 
a prachem. Vedle džbánu visel starý špinavý 
a zablácený kabát. Staré střepy s kabátem 
nezapadaly jaksi do okázalé nádhery pokoje. 
Na cestě do synagogy se poslové ptali své-
ho hostitele nejdříve na onoho vynikajícího 
kantora a poté chtěli vědět, proč má doma 
ve zlaté misce staré skleněné střepy a špinavý 
kabát. On jim odvětil, že teď není čas na vy-
světlování, ale později jim vše objasní. Bo-
hoslužby, které vedl opět onen mladý nadaný 
zpěvák, skončily. Hostitel se vrátil se svými 
hosty domů. Bohatě poobědvali, odpoledne 
šli do synagogy na odpolední modlitbu min-
cha a poté se vrátili všichni domů na seuda 
šlišit. Po seudě jim jejich hostitel začal ko-
nečně vyprávět svůj příběh:

„Když jsem byl ještě mladíkem, přišel 
jsem do Prahy a začal jsem se zabývat ob-
chodem. Obchod mi šel, ale také já jsem těž-
ce pracoval a od rána do noci jsem si nedo-
přál odpočinku. Tak jsem vydělal obrov ské 
jmění, však sami vidíte, že si nežiji špatně. 
Pro samou honbu za penězi jsem však za-
pomněl na šabat, tfi lin a na synagogu. Je-
diné, co mě zajímalo, byla prosperita a zisk 
z mého podnikání, tomu jsem věnoval veš-
kerou svou energii.

Jednou jsem tak jel za strašného lijáku 
ve svém kočáru a tu vidím na cestě jakéhosi 
malého plačícího kluka, který leží v dešťo-
vé kaluži, celý promoklý a zablácený. Vy-
stoupil jsem, sehnul se k němu a zeptal se 
ho, co se mu stalo. On mi, plačíc, odvětil: 
„Otec měl posledních pár krejcarů a rozho-
doval se, zda za ně koupíme jídlo na šabat, 
nebo olej na zapalování chanukových světel. 
Nakonec se rozhodl, že důležitější je vyplnit 
micvu svátku Chanuka, neboť, jak sám řekl, 
na šabat se můžeme uskrovnit. Tak mě poslal 
do obchodu, abych koupil láhev oleje. Já ji 
koupil, ale tady jsem uklouzl, spadl a láhev 
s olejem mi upadla na zem a rozbila se. Což-

pak se takhle teď mohu vrátit domů, bez pe-
něz a bez oleje? Cožpak mohu něco takové-
ho otci udělat?“ Tu jsem se sám začal doje-
tím celý třást a vyhrkly mi do očí slzy a začal 
jsem usedavěji plakat než to ubohé dítě. Vzal 
jsem ho s sebou do kočáru, zašli jsme zpět 
do obchodu a já koupil několik lahví oleje, 
jídlo na šabat a přidal jsem k tomu ještě ně-
jaké dárky. To vše jsem přivezl rodičům toho 
chlapce. Řekl jsem jim, aby oslavili šabat 
tak, jak se patří a že v neděli přijdu znovu. 
Vrátil jsem se k nim a s jejich svolením jsem 
si vzal s sebou jejich syna na byt a stravu 
a rodičům jsem též slíbil, že mu zajistím 
dobré vzdělání. Tyto zablácené střepy a blá-
tem zmazaný kabát, ve kterém jsem seděl 
v louži vedle toho nešťastného dítěte, jsou 
mi nad zlato dražší. Tehdy jsem pochopil sílu 
víry a plnění Božích přikázání. Jestliže jeho 
rodina místo šabatového jídla dala přednost 
micvě zapalování chanukových světel, kdo 
jsem tedy já, který pro samý obchod zapoměl 
na své židovství?!“ Svým hostům také řekl: 
„Jistě chcete vědět, kdo je ten vynikající kan-
tor s nádherným hlasem, kterého jste slyšeli 
v synagoze. Tak tedy vězte, že kdysi to byl 
ten plačící chlapec, kterému se rozbila láhev 
s olejem. Díky jemu a jeho chudým zbož-
ným rodičům jsem se opět navrátil ke svému 
židovství a začal plnit micvot. Od té doby 
také o mně vědí v Jeruzalémě a já se snažím 
ze všech sil pomáhat tamnější svaté obci.“ 
V neděli tento obchodník dal poslům velmi 
hezkou sumu na pomoc chudým zbožným 
jeruzalémským rodinám a srdečně se s nimi 
rozloučil. Tolik příběh.

V době povstání Makabejců se rozhodo-
valo nejen o fyzickém přežití části našeho 
národa, ale především to bylo období smrtel-
ného nebezpečí pro naši víru a tradice, které 
chtěli Seleukovci násilně vykořenit ze srdcí 
našich předků.

Pro nás, podobně jako pro onoho pražské-
ho mecenáše, může být letošní Chanuka prá-
vě oním mezníkovým svátkem světel, která 
nám budou osvětlovat cestu zpět k našim 
kořenům, k tradicím a k plnění Božích při-
kázání-micvot a tím i k hlubšímu pochopení 
Tóry, která je základem nejen naší víry, ale 
i naší národní svébytnosti.

Všem čtenářům Maskilu חג האורים שמח! – 
Chag ha-urim sameach!

◗ Rabín Daniel Mayer

židovský rok
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STŘEDA 1. PROSINCE

od 18.30 hodin v Bejt Simcha
Přivítání svátku Chanuka

maariv, zapálení první chanukové svíce,
přednáška rabiho Yehudaie, pohoštění

PÁTEK 3. PROSINCE
od 19 hodin v Divadle Na Prádle

Chanuka na prádle
koncert v rámci cyklu Neznámá hudba

pražských synagog (viz pozvánka na str. 7)

PONDĚLÍ 6. PROSINCE
od 17 hodin v Bejt Simcha

Valná hromada 
(viz pozvánka na této straně)

STŘEDA 8. PROSINCE
od 18.30 hodin v Bejt Simcha

Závěrečné setkání s rabínem
Moshe Yehudaiem a jeho
manželkou Atarou: zapálení
chanukových světel, pohoštění,

neformální posezení

PRAVIDELNÉ AKCE

Úvod do židovské liturgie (r. Yehudai)
každé úterý od 18.30 h (do 30. 11.)

Ivrit – konverzační hodiny moderní
hebrejštiny s r. Yehudaiem a jeho paní Atarou
Yehudai každou středu od 18.30 h (do 24. 11.)

Úvod do judaismu (r. Yehudai)
každou středu od 19.30 h (do 24. 11.)

Kabalat Šabat 
každý pátek od 18 hodin (do 26. 11.
po bohoslužbě vždy studium týdenního

oddílu Tóry s rabínem Yehudaiem)

Bejt Simcha
Maiselova 4, 110 00 Praha 1

Telefon: 724 027 929
E-mail: kehila@bejtsimcha.cz

Web: www.bejtsimcha.cz

VALNÁ HROMADA ČLENŮ BEJT SIMCHA

se koná v pondělí 6. prosince 2010

od 17 hodin v Bejt Simcha (Maiselova 4, Praha 1)

P r o g r a m :
1. Zpráva o činnosti za uplynulý rok
2. Zpráva o hospodaření za uplynulý rok
3. Zpráva revizní komise

4. Volby do představenstva a revizní komise
5. Různé
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Pane předsedo, víme, kdo je autorem
tohoto systému? Je pravda, že to byl
československý občan?

Tento sebeobranný systém se začal vyví-
jet po druhé světové válce, kdy bylo potřeba
vytvořit rychle naučitelný, snadno zapama-
tovatelný a efektivní systém, kterým by se
vojáci mohli ubránit. Nelehký úkol skvěle
zvládl bratislavský rodák Imi Lichtenfeld
a vytvořil tak zcela nový sebeobranný
systém, jehož cílem je naučit každého efek-
tivně čelit útoku. A protože se ukázalo, že
Krav Maga funguje více než dobře, jeho
dobrá pověst se rozšířila i mezi civilisty.
Díky své účinnosti a jednoduchosti si získal
velkou oblibu dokonce i mezi ženami.

Neoficiálně se s Krav Maga v České
republice začalo v roce 2003 zvaním zahra-
ničních instruktorů a pořádáním seminářů. To
vyústilo v absolvování instruktorských
kurzů, splnění potřebných zkoušek a otevře-
ním prvních oficiálních tříd KM. Již od
počátku našeho působení se nám dařilo pořá-
dat akce pro ty nejlepší. Např. pro příslušníky
z řad českých ozbrojených složek (Útvar pro
odhalování organizovaného zločinu, Útvar
rychlého nasazení, Útvar pro ochranu ústav-
ních činitelů, Celní správa ČR, Vojenská
policie, jednotlivé Městské policie). Z civil-
ního sektoru např. pro RedBull, záchranné
služby a mnoho dalších institucí včetně
ochranné služby Židovské obce v Praze.

Kde se mohou zájemci s tímto systém
seznámit a případně jej pod odbor-
ným dohledem provozovat?

Zájemci o náš systém mají možnost nav-
štívit kterékoliv z našich tréninkových cen-
ter, která provozujeme téměř v každém vět-
ším městě, popř. navštívit krátkodobé kurzy
a semináře. Přehled všech tréninkových
lokací, včetně kalendáře akcí, naleznou
zájemci na našich internetových stránkách
www.krav-maga.cz.

Je Krav Maga sport nebo pouze
sebeobranná technika?

To je dobrá otázka. Mnoho lidí se totiž
domnívá, že Krav Maga je sport, protože
analogicky uvažují, že je to podobné jako
u jiu-jitsu, juda či karate. Mnozí se také
domnívají, že Krav Maga je druh zápasu
jako řecko římské potýkání, japonské sumo,
samba či zápas ve volném stylu. Krav Maga
je pouze systém sebeobranné techniky, je-
jímž cílem je dokonale čelit nebezpečnému
útoku. Sport je charakterizován soustavou
pravidel, které zavazují jeho účastníky ke
standardnímu chování, které je kontrolo-
váno dohlížejícími soudci a v případě nedo-
držení hrozí sportovci různé sankce. U Krav
Maga je tomu jinak. Zde nejsou žádná
pevná pravidla stanovena a také neexistují
žádní soudci, kteří by dodržovaní pravidel
sledovali během boje. To vše má na starosti
odborný trenér, který dohlíží na průběh tré-
ninku a všech bojových aktivit.

To je skutečně vše dovoleno, nebo
existují určité meze, které nemohou
být překročeny? Jsou tedy v Krav
Maga alespoň nějaká omezení,
a pokud ano, která to jsou?

Je třeba pochopit, že když se vás někdo
snaží zranit nebo zabít, tak máte právo udělat
vše pro svou obranu. Zkuste si sám předsta-
vit, že se vás, popř. vaše dítě nebo partnera
někdo pokouší bodnout nožem. Budete se
v tu chvíli obávat, abyste nepřekročil nějaké
meze, nebo uděláte vše pro svou záchranu?
Na druhou stranu se své studenty snažím učit,
aby jednali adekvátně situaci, ve které se
nachází. Při tréninku mají naši klienti mož-
nost vybrat si ze široké škály řešení jednotli-
vých problémů, ať už vás tahá opilý šéf na
dalšího panáka nebo jde o život.

Vrtá mi hlavou, jak se v technice, kde
nejsou stanovena pravidla, pozná, kdo
je lepší. Součástí lekcí jsou jistě simu-
lované zápasy. Jak se hodnotí úspěš-
nost jednotlivých účastníků? Prý exis-
tují určité výkonnostní stupně.

KRAV  MAGA
bo j  bez  p r a v i de l

V posledních letech se tato dvě slova objevují v nejrůznějších souvislostech, většinou pokud se jedná
o zprávy z armády a bezpečnostních složek Izraele. Krav Maga znamená v hebrejštině boj z blízka.
Odborníci tvrdí, že jde o jeden z nejefektivnějších způsobů sebeobrany, který v posledních letech zís-
kává i u nás četné stoupence, mezi nimiž jsou nejen muži, ale i ženy. Zájemci jsou různého věku, roz-
dílné fyzické kondice a mají i různá zaměstnání. Údajně se díky Krav maga ubráníte i útočníkovi
s tyčí, nožem, případně i tomu, který na vás zblízka míří střelnou zbraní. Říká se, že tento způsob
obrany je natolik účinný, že se lze ubránit současně i dvěma útočníkům. Poprvé se začal tento způ-
sob sebeobrany vyučovat a praktikovat v Izraeli a postupně získával oblibu po celém světě včetně naší
republiky. Proto jsme se obrátili s několika otázkami na osobu nejpovolanější, kterou je zcela
nesporně pan Jakub Otipka, ředitel české sekce Krav Maga Global a předseda občanského sdružení
Krav Maga se sídlem v Praze, které zaštiťuje rozvoj a výuku tohoto systému v celé republice.

Imi Lichtenfeld – tvůrce systému Krav Maga

Listopad/Prosinec 2010
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Eyal Yanilov, prezident IKMF, předvádí obranu před
útočníkem s nožem
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Při pravidelné výuce není naším hlavním
cílem srovnávat studenty, nutit je, aby mezi
sebou soutěžili. Naopak se jim snažíme vště-
povat model win-win, tak aby si při tréninku
navzájem pomáhali. Celý systém je pak roz-
dělen do několika stupňů, kde je testování
zaměřeno jak na technickou část, tak i pou-
žitelnost v reálném životě.

Existují v oblasti Krav Maga také
národní či mezinárodní soutěže,
z nichž by se dalo usuzovat na úspěš-
nost té které trenérské školy?

Za určitý druh srovnávání by se dalo
považovat zmiňované testování. Avšak i to
může být poměrně zavádějící. Daleko více se
dá poznat z tréninkových programů, které
škola nabízí, doplňkových aktivit, přístupu

instruktorů, vybavení… Osobně se vždy sna-
žím vyhnout hodnocení jakékoliv školy, když
nemám osobní zkušenost s jejich výukou.

Mnoho bojových sportů i různých
obranných technik, vychází z určitých
filozofických konceptů a jejich provo-
zování je spojeno s cílevědomou
kázní, silným soustředěním a akcep-
továním duchovních hodnot, na které
tyto techniky navazují. Můžeme
u Krav Maga nalézt určitá specifická
duchovní východiska? Řečeno jedno-
duše – má Krav Maga svou filozofii?

Cílem tohoto bojového sportu není zaúto-
čit za každou cenu, ale pouze tehdy, není-li
už jiná možnost. Důležité je umět rozpoznat
nebezpečí, správně zareagovat a pokud

možno se nezranit. Na rozdíl od jiných zná-
mějších bojových sportů, jako je judo anebo
taekwondo, má tento systém ještě jednu
výhodu – je použitelný v reálném životě a je
dělán tak, aby jej zvládl i průměrný člověk.

Co čeká zájemce o trénink Krav Maga?
Pokud se na trénink vypravíte, čeká vás

nejdříve rozcvička s několika kardiovasku-
lárními a silovými cvičeními a strečink pro
zvýšení ohebnosti. Poté následuje trénink
samotný. Naučíte se, jak čelit útoku, a to
i tehdy, má-li útočník nůž, střelnou zbraň,
tyč či palici, a přitom protáhnete celé tělo.
Na tréninky nepotřebujete nic speciálního –
stačí si zakoupit chránič zubů a suspensor,
což je otázka pár set korun, a můžete začít.
Pokud vás Krav Maga zaujalo, můžete se
přihlásit do některého kurzu či semináře,
které pořádá česká pobočka Mezinárodní
Krav Maga federace. V případě zájmu o více
informací doporučuji navštívit naše stránky
www.krav-maga.cz.

Co vám osobně Krav Maga přináší
a jak vidíte budoucnost této techniky
u nás v České republice?

Snažím se k šíření našeho systému přistu-
povat jako k poslání. Většinu času obětuji
výuce studentů, instruktorů a příslušníků
různých ozbrojených složek. Bohužel s tím,
jak se rozrůstá naše organizace, tak musím
trávit čím dál tím více času organizačními
záležitostmi. Mým cílem je, aby každý, kdo
o to má zájem, měl možnost trénovat. I proto
velkou část úsilí zaměřuji na přípravu
nových instruktorů.

Spolupracujete se židovskými obcemi
v České republice, a pokud ano,
jakého druhu je tato spolupráce?

Snažíme se pravidelně zvát členy růz-
ných židovských organizací na naše akce.
Bohužel se však nesetkáváme s přílišnou
odezvou. Intenzivnější vztahy fungují spíše
na osobní bázi.

Ptal se Milan Kalina
Foto: archív Jakuba Otipky

Krav Maga naučí i slabou ženu zvládnout napadení brutálním útočníkem

�

Neděle 13. 3.: přílet do Tel Avivu, návštěva Jaffo, ubytování v letovisku Netanya
Pondělí 14. 3.: Caesarea, Beit Šearim, nocleh v Tiberias 
Úterý 15. 3.: Safed, Meron, Gamla, návrat do Tiberias, večer věnovaný Doně
Gracii Mendes de Luna, výjimečné ženě 16. století, která se stala zachránkyní
mnoha sefardských židů
Středa 16. 3.: Odjezd z Tiberias, cesta údolím Jordánu, zastavení v národním
parku Beit Šean, příjezd do Jeruzaléma, nocleh v centru západní části města
Čtvrtek 17. 3.: Celodenní program v Jeruzalémě (Staré Město, Západní zeď,
Židovská čtvrť, nově otevřená synagoga Hurva, čtyři sefardské synagogy, Cardo,
další památky starého Jeruzaléma dle zájmu účastníků). V předvečer šabatu
návštěva židovského trhu Machane Jehuda. Večeře a nocleh v hotelu v Jeruzalémě.
Pátek 18. 3.: Izraelský parlament – Knesset, návštěva památníku Jad Va-šem.
Odpoledne návštěva Velké jeruzalémské synagogy z r. 1982. Kabalat šabat
v liberální synagoze v Jeruzalémě. Večeře a nocleh v hotelu v Jeruzalémě.
Sobota 19. 3.: Izraelské muzeum, odpoledne muslimské a křesťanské památky
Starého Města. Večeře a nocleh v hotelu v Jeruzalémě.
Neděle 20. 3.: Odjezd k Mrtvému moři. Výjezd lanovkou na skalní pevnost Masada.
Koupání na vybavené pláži u Mrtvého moře. Večeře a nocleh v Ejlatu u Rudého moře.

Pondělí 21. 3.: Okružní jízda Eilatem. Fakultativně možnost návštěvy podmoř-
ské observatoře na korálovém útesu nebo Delfíního útesu. Volno v Eilatu na kou-
pání. Po večeři v hotelu transfer na letiště do Tel Avivu.
Úterý 22. 3.: Odlet z Tel Avivu, přílet do Prahy.

Cena zájezdu: bude-li 35 a více osob, potom 29 100 Kč na osobu
V ceně je zahrnuto: letecká doprava Praha – Tel Aviv – Praha (včetně všech tax
a příplatků), autokarová doprava v Izraeli, ubytování ve dvoulůžkových pokojích
s příslušenstvím (hotely kategorie 3*), snídaně a večeře formou bohatého izrael-
ského bufetu, veškeré vstupné pro návštěvy uvedené v programu, doprovod čes-
kého průvodce se specializací na Izrael (Ludmila Tvrdoňová), přítomnost izrael-
ského průvodce podle zákona.
V ceně není: cestovní pojištění, obědy, nápoje po večeři, spropitné ve výši
35 USD (v Izraeli nutné), fakultativní vstupy neuvedené v programu
Ceny platí za podmínky, že se kurz USD k české měně nezvýší o více než 5 %
proti kurzu, v kterém byla cena kalkulována. (19,536 Kč/1 USD)
Zájezd zajišťuje CK Tilia z Brna. Zajišťovali již zájezd pro brněnskou 
a olomouckou obec (tilia@ck-tilia.cz, www.ck-tilia.cz).

Eretz Israel – velký poznávací okruh – 13. 3. – 22. 3. 2011

Všichni, kdo mají zájem, se mohou ozvat na: vpalkovic@centrum.cz nebo 775 975 771

Kislev/Tevet 5771
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Jakob Modern (1838–1912) se narodil
v Bratislavě v rodině židovského vinohrad-
níka. Po absolvování povinné školní do-
cházky studoval ve Vídni na Polytechnice,
která byla předchůdkyní dnešní Technické
univerzity. Po jejím ukončení se přihlásil na
Vysokou školu výtvarného umění, aby si své
technické znalosti doplnil o umělecké. Studo-
val u profesorů Siccardurga a Schmidta. Od
roku 1868 pracoval v Rakouské všeobecné
stavební společnosti, kde se podílel na
výstavbě hotelů a továrních komplexů. O šest
roků později již pracoval samostatně. Podle
jeho plánů bylo ve Vídni zrealizováno něko-
lik obytných domů, vil a továren. Mnohé
objekty přešly do jeho osobního vlastnictví.

Jediná zrealizovaná stavba synagogy byla
na předměstí Vídně, v dnešním 9. obvodu –
Währingu na Shopenhauerstrasse, pro niž
byly charakteristické historické románské
a byzantské motivy. Synagoga dnes už ne-

existuje, byla vypálena během Křišťálové
noci v listopadu 1938. V Maďarsku byla zre-
alizována synagoga v Raabu (Győr, Ráb). Ve
spolupráci s architektem Bergerem navrhl
stavbu synagogy v maďarském Makó, kterou
se ale nepodařilo zrealizovat. Modernovy
stavby z 80. let 19. století se vyznačují tří-
stupňovou fasádou, kde využíval kombinaci
různých motivů a stylových prvků. Jeho
pozdější stavby byly ve stylu tzv. německé
renesance, kde využíval staroněmecké formy
vypracované do jemných detailů, jako napří-
klad asymetricky působící balkóny či lodžie,
průsvitné cihly a prosklené fasády, čímž zdů-
razňoval výtvarný výraz své stavby.

Modern byl ženatý s Herminou Rosenfeld
(1852–1940). Z tohoto manželství se narodili
dva synové – Max (1871–1918) a Richard
(1872–1957), který byl rovněž architektem.
Dnes žije ve Švýcarsku Richardův potomek
Ulli Fischer, který se věnuje téže profesi.

Jakob Gartner (1861–1921) patřil k nej-
významnějším a nejúspěšnějším architektům
19. století v bývalé rakousko-uherské monar-
chii. Narodil se v židovské rodině v Přerově.
Studoval v Brně a ve Vídni. Již od roku 1888
měl vlastní architektonickou dílnu, která byla
ekonomicky mimořádně úspěšná. Vybudoval
řadu průmyslových i obytných objektů po
celé monarchii. Výrazně se podílel na archi-
tektonické podobě Olomouce v 19. století.
Byl aktivním členem Vídeňské židovské
obce. Vybudoval synagogy v Plzni, Olo-
mouci, v Debrecínu a v Galgoci. Dodnes se
zachovaly synagogy v Přerově a v Trnavě. Už
jako student se podílel na výstavbě jediné
sefardské synagogy ve Vídni (v druhém
obvodu), na Zirkussgasse, která byla vypá-
lena během Křišťálové noci stejně jako jeho
další synagogy na Humboldtgasse, Braunhu-
bergasse, Kluckygasse a Siebenbrunnergasse.

Pro jeho stavební styl jsou příznačné modi-
fikované románské formy a cibulovité věžičky.

V období první světové války rozšířil Gartner
židovské oddělení na ústředním vídeňském
hřbitově (Zentralfriedhof) v 11. obvodu, čímž
vzniklo tzv. nové židovské oddělení.

Byl ženatý s Annou Grünbaum, která do
manželství přivedla syna Roberta. Gartner
zemřel ve věku šedesáti let ve Vídni a je

Jakob Modern, Jakob Gartner, Ignaz Nathan Reiser 2. díl

V létě jste si v našem časopise mohli přečíst o architektu Maxi Fleischerovi. Ve volném seriálu textů o architektech vídeň-
ských synagog dnes pokračujeme dalšími třemi jmény. Texty jsou inspirovány nedávno vydanou knihou vydavatelství Man-
delbaum „Die zerstörten Synagogen Wiens“ autorů Boba Martense a Herberta Petera.

Zničené synagogy 
a jejich tvůrci 

Plány Jakoba Moderna z roku 1888 k synagoze Währinger Tempel na Schopenhauergasse

Počítačová rekonstrukce sefardské synagogy 
na Zirkusgasse

6 Listopad/Prosinec 2010
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pochován na hřbitově v Döblingu (19. vídeň-
ský obvod).

Ignaz Nathan Reiser (1863–1940) se
narodil v dnešním Velkom Bieli u Bratislavy,
který v době jeho narození spadal pod Maďar-
sko. Jeho otec byl židovský vinohradník
a rodina žila nějakou dobu i v Bratislavě.
Gymnázium navštěvoval už ve Vídni a zde
také studoval na Technické univerzitě, kterou
však nedokončil. Studia se posléze pokusil
dokončit v Budapešti, dnes však jistě nevíme,
zda se mu to podařilo. Začátkem 90. let
19. století pracoval v ateliéru Wilhelma Stast-
neho, který byl jeho velkým vzorem.

Od roku 1896 působil ve Vídni. Do první
světové války vybudoval řadu reprezentač-
ních, bytových a komerčních prostor. Podle

toho, jak často měnil bydliště, lze usuzovat,
že jeho ekonomická situace nebyla jednodu-
chá. Po první světové válce byla židovská
náboženská obec jeho jediným zákazníkem.
Reisner dokázal ve své tvorbě originálně
skloubit tradiční a moderní prvky, podařilo se
mu rozvinout nové formy od neobaroka až po
funkcionalistické moderní tendence. Stavby
se nezachovaly, během Křišťálové noci byly
zničeny jeho synagogy v Mödlingu, Pazmani-
tengasse, přestavěná synagoga na Storchen-
gasse i zimní synagoga na Hubergasse. Ignaz
Reiser byl ženatý s Rosaliou Lustig a z man-
želství pocházely tři děti: Otto (nar. 1898),
Robert (1900) a Margit (1901). O jejich
osudu není nic známo, předpokládá se, že
zahynuly v některém koncentračním táboře
spolu se svou matkou. Našel se údaj, že ta
zemřela v roce 1942. Reissner zemřel v lednu
1940 na rakovinu a byl ještě svědkem prvních
transportů Židů z Vídně do táborů smrti. Je
pochován ve Vídni.

� Jana Tchabana-Löwbeer, Vídeň
Foto: www.google.com, kniha „Die zerstörten

Synagogen Wiens“ (Bob Martens, Herbert Peter,
Vídeň, vyd. Mandelbaum)

BEJT SIMCHA, o. s.

Komunita progresivního judaismu za finanční podpory hl. m.Prahy

pořádá 6.  ročník  cyk lu

NEZNÁMÁ HUDBA

PRAŽSKÝCH SYNAGOG

u příležitosti 175. výročí otevření první synagogy reformního ritu
v českých zemích a k 40. výročí úmrtí rabína dr. Richarda Federa

CHANUKA NA PRÁDLE

pátek 3. prosince 2010 v 19 hodin
Divadlo Na Prádle, Besední 3, Praha 1 – Malá Strana

(tram 6, 9, 12, 22, 23 – Újezd)

Královnu chanukového šábesu zpěvem přivítejme!

Jedinečná hudební oslava svátku světel a šabatu 
s následujícím koncertem původních skladeb 
i tradičních písní v jidiš, hebrejštině i češtině

LENKA LICHTENBERG – autorský zpěv

YAIR DALAL – oud (arabská loutna), housle, mistr irácké židovské tradice

JIŘÍ STIVÍN – flétna, sax

DAVID DORŮŽKA – kytary

PETR DVORSKÝ – basa

TOMÁŠ REINDL – perkuse (nástroje Středního východu a Indie)

VIKTOR BYTCHEK – bajan (knoflíkový akordeon), zpěv

MICHAL KOSTIUK – klarinet

BORISAV PRELIČ – kytara

PRAŽSKÉ FILHARMONICKÉ MUŽSKÉ KVARTETO – zpěv

TOMÁŠ LOHIN – mistr zvuku a světel

Večerní modlitbou i koncertem vás svým zpěvem provede 
kantor (chazan) Michal FORŠT

vstupné: dospělí 150 Kč, členové FŽO ČR 100 Kč, studenti a senioři 50 Kč, děti do

13 let zdarma. Možno přijít rovněž pouze na vlastní koncert od 20 hodin za stejné vstupné.

Pokladna je otevřena po–pá 16–20 h, so–ne 1 h před každým představením. Vstupenky

lze rezervovat na telefonním čísle 257 320 421, 257 320 421 ve všední dny 16–20 h,

o víkendu hodinu před začátkem nebo na adrese pokladna@napradle.cz.

�

Počítačová rekonstrukce synagogy Kaiser Franz
Joseph-Huldigungs-Tempel na Pazmanitengasse
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Když se po desítkách let členové rodiny
Hany a Renaty začali zajímat, kde to vlastně
bylo, vůbec nebylo snadné ono místo najít –
osada čítá sotva patnáct domů a místní
názvy se po válce změnily v celém kraji.
Ani máma to nebyla schopna příliš upřes-
nit – na taková místa nikdo nevzpomíná rád.
Pátrat do Polska jezdil především můj švagr
Václav Peřich. Když s pomocí Muzea Gross
Rosen místo konečně (před třemi lety)
našel, místní obyvatelé toho moc nevěděli.
Avšak nynější majitel farmy, k níž náleží

oba stájové objekty, ve kterých byly ženy
vězněny, byl velmi přátelský. Budovy býva-
lého lágru jsme vyfotografovali, ale moje
matka si po té dlouhé době nebyla jista, zda
to jsou opravdu ony.

Bylo nám líto, že o minulosti tak pohnu-
tého místa může přetrvávat nejistota, proto
jsme nadále zůstali v kontaktu s pracovníky
Muzea Gross Rosen. Ti nás podpořili u míst-
ních úřadů blízkého správního města Żmig-
ród a seznámili se členy tamějšího vlastivěd-
ného spolku TMZŻ. V součinnosti s nimi se
podařilo dohledat řadu dalších informací
o objektech bývalého lágru (v jednom bylo
600 a ve druhém 400 žen) a o pozůstatcích
fortifikačních náspů a příkopů v okolních
lesích, kde nucené práce probíhaly. V rámci
této součinnosti pak naše rodina nechala

zhotovit pamětní desku a za přispění maji-
tele farmy Jakuba Kropielnického i dalších
místních firem byla deska umístěna na upra-
venou zeď jedné z budov někdejšího lágru
a připravena k odhalení.

Slavnostního odhalení se zúčastnil před-
nosta městského úřadu ve Żmigródu a jeho
spolupracovníci, zástupci muzea Gross
Rosen, členové poznaňské židovské obce,

majitel příslušné farmy a zástupci vlastivěd-
ného spolku TMZŻ. K důstojnosti akce
nemálo přispěly skupiny dětí a mládeže
místních škol, které nastoupily ve slavnost-
ních uniformách s šerpami a vlajkami. Z ČR
přijela výprava 20 osob, rodin potomků
Hany Bořkovcové a jejich přátel. Při odhalo-
vání desky promluvil starosta, dále poznaň-
ský chazan zazpíval „El male rachamim“

Vzpomínka
na Kurzbach

Výstava byla instalována v nejstarší budově palácového komplexu rodu Hatzfeldtů 

Jedna z tisíce, Hana Bořkovcová – panel nově otevře-
né výstavy

8

Dne 8. října se v dolnoslezské osadě Bukolowo (za války Kurzbach) uskutečnila pietní akce na památku obětí zdejšího pra-
covního tábora, který byl jedním z devadesáti šesti satelitních táborů koncentračního tábora Gross Rosen. Mezi tisícovkou
židovských vězeňkyň z Polska, českých zemí a Maďarska zde v posledních měsících války pracovaly také moje matka Hana
(po válce provdaná Bořkovcová) a její matka Renata Knappová.
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Vážení přátelé, čtenáři Maskilu,

s velkou lítostí Vám představenstvo Bejt Simcha a redakce měsíčníku Maskil musí
sdělit nepříjemnou zprávu.

Všichni víte, že naše společnost již delší dobu prožívá období ekonomické deprese.
I my jsme integrální součástí velkého společenství, a tudíž jsme i my touto depresí posti-
ženi a čelíme snižování všech finančních zdrojů, z nichž jsme dosud hradili mimo jiné
i vydávání Maskilu. Přes úsporná opatření, která představenstvo BS v průběhu roku přijala,
je propad ve zdrojích natolik významný, že jsme museli přikročit k rozhodnutí redukovat
počet vydaných čísel Maskilu pro rok 2011 na polovinu. Z měsíčníku se tedy v příštím
občanském roce stává dvouměsíčník. V zájmu zachování dostatečného prostoru jako pro
informační část (kulturní programy, oznámení z obcí), tak pro složku vzdělávací a literární
však zároveň rozšíříme rozsah jednotlivých čísel z dosavadních dvaceti na 24 stran.

Pevně věříme, že se tato nepříznivá situace nestane trvalou skutečností a že se nám
podaří najít co nejdříve řešení tak, abychom se mohli vrátit k původní periodicitě. Snížení
počtu vydaných čísel nás mrzí dvojnásob, protože se tak tomu děje v roce, kdy s pýchou
připomínáme desetileté výročí existence našeho časopisu.

Milan Kalina
Předseda představenstva Bejt Simcha

Poznámka pro předplatitele: Pokud máte objednáno předplatné Maskilu, prodloužíme
automaticky dobu jeho platnosti tak, abyste dostali příslušný počet dvanácti čísel, na něž
máte v rámci předplatného nárok.

Výstava
Byl jednou jeden svět –

Významné židovské
osobnosti Moravy

O l o m o u c  2 0 1 0

Výstava je pořádána ve spolupráci Centra
judaistických studií Kurta a Ursuly Schuberto-
vých FF UP a občanského sdružení Respekt
a Tolerance. Jednotlivé panely jednak předsta-
vují samotný Kabinet judaistiky a jeho donátory
a mecenáše, jednak reprezentují odborné
zájmy našich studentů a spolupracovníků,
které se volně dotýkají i tématu letošního festi-
valu Dnů židovské kultury Olomouc 2010: Výz-
namné osobnosti regionu.

Výstava bude do konce listopadu pří-
stupná každé pondělí od 11.30 do 14.30 h
a každý čtvrtek od 15.00 do 17.00 h v prosto-
rách knihovny CJS na třídě Svobody 26.
Návštěvu je také možno domluvit individuálně.

Kontaktní informace:
Mgr. Daniel Soukup

Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly
Schubertových, FF UP Olomouc

tř. Svobody 26, CZ – 772 00 OLOMOUC

danielsoukup@seznam.cz

Pozvánka 
do kina:

Židovský 
filmový 
festival 
ve Vídni
Ve dnech 24. 11. – 2. 12. se v centru
Vídně, v blízkosti univerzity, uskuteční Židov-
ský filmový festival. Filmy budou promítány
ve dvou kinech: Votivkino a DeFrance.

Letos se festival zaměřuje na Sefard-
skou/Mizrachi kinematografii a představí
filmy z Francie, Izraele, Maroka a dalších
zemí severní Afriky. Tvorba je výpovědí
o životě, historii, tradicích a současnosti
Sefardů/Mizrachim – příslušníků orientálního
židovstva.

Druhým okruhem zájmu jsou americko-
židovské gangsterské skupiny, které půso-
bily na přelomu 19. a 20. století v USA. Fil-
mová série má název Žádná vražda
o šabatu – Kosher Nostra v humorné
narážce na světoznámou Cosu Nostru.
V popředí zájmu je obraz gaunera – gang-
stera od počátků filmové tvorby až dodnes.

Přesný program festivalu najdete 
na www.jfw.at

historie

Kislev/Tevet 5771 9

a modlitbu za oběti šoa, další zástupce
poznaňské židovské obce mluvil o obětech
v jeho židovské rodině. Zástupkyně Muzea
Gross Rosen pak návštěvníkům sdělila řadu
věcných údajů o tomto koncentračním
táboře a jeho pobočkách se zvláštním zřete-
lem k pracovnímu táboru Kurzbach.

Na odhalení pamětní desky navazovalo
otevření výstavy připravené pracovníky
Muzea Gross Rosen v nejstarší budově
palácového komplexu rodu Hatzfeldtů
Żmigród (dříve Trachenberg), která byla
zničena na konci války. Výstava obsahuje
podrobné informace o komplexu táborů
Gross Rosen a o tzv. „akci Bartold“, jejíž
součástí bylo budování fortifikací v Kurz-
bachu. Jeden z vystavených panelů se
nazývá „Jedna z tisíce“ a je věnován mé
matce Haně Bořkovcové.

Po ukončení programu se ještě čeští
účastníci vrátili do lesa v okolí Bukolowa,
aby hledali pozůstatky po práci vězeňkyň.
Na sklonku války, kdy už byly totálně
zesláblé (vážily 30 až 35 kg), musely tahat
klády a kopat protitankové zátarasy. Jednalo
se o poslední zběsilé řádění velitelů wehr-
machtu a lágrů, které se ostatně ukázalo být
zbytečné, neboť sovětské tanky nakonec pro-
jely bez odporu po silnici, kde žádné pře-
kážky nebyly a fronta tudy prošla s velikým
předstihem oproti jižnějším částem Slezska,
dokonce o čtyři dny dříve než u Osvětimi,
která leží 250 km východněji.

� Jakub Bořkovec

�

Zesláblé ženy musely na konci války budovat proti-
tankový zátaras, který je v lesích stále vidět

Slavnostního odhalení pamětní desky se účastnily
místní děti a mládež ve slavnostních uniformách
s šerpami a vlajkami

JAK ZÍSKÁVAT MASKIL?
a) v elektronické podobě na www.maskil.cz
b) v tištěné podobě za cenu poštovného a balného; pošlete, prosím, svoji žádost na adresu

Bejt Simcha, Maiselova 4, 110 00 Praha 1, telefon: 724 027 929, e-mail: redakce.maskil@mas-
kil.cz; výše poštovného a balného je v ČR minimálně 250 Kč ročně; uvedený obnos nám
laskavě zašlete složenkou nebo na bankovní účet číslo: 86-8959560207/0100
u Komerční banky, variabilní symbol je 88888 (5x8), v popisu platby uveďte, prosím, své jméno.
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K paraše měsíce kislev
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Večerní vzduch byl chladný a slunce se
pomalu sunulo k západu. Izák se těžce

posadil na kozlečí kůži. Věděl, co musí při-
jít. Věděl, že nadcházejícímu setkání se
nemůže vyhnout. Ruce se mu třásly. Roz-
hodné kroky se blížily, jejich zvuk sílil. Izák
cítil, jak Ezau odhrnul plachtu jeho stanu.
„Otče, tady je pokrm, pro který jsi mě
poslal,“ zaslechl hluboký hlas a bezděky
natáhl ruku směrem, odkud hlas promlouval.
„Co tomu říkáš? Chutná ti?“ pokračoval
Ezau nedočkavě. Izák na okamžik zaváhal.
„Ale… já už jsem dnes přeci jedl,“ odvětil
překvapeně. „Jak jedl?“ vyhrkl Ezau.
„Vždyť jsi mě poslal, abych ulovil a pak ti
připravil chutný pokrm… a… a pak mi
požehnal. Tak jsem tu.“ Izák byl v rozpa-
cích. „Synku, vždyť ty sám… jsi přece…“
větu nedokončil. „Co jako? Co přece, sakra?
Co se s tebou děje, otče? Nechutná ti?
Nemáš hlad?“ Chvíli jakoby oba nevěděli,
co říct. Ezau byl viditelně zmatený. „Proč mi
dnes přinášíš pokrm už podruhé?“ naléhal
Izák. „Jak podruhé? Nerozumím?!“ Izák se
zhluboka nadechl. „No, přece podruhé, já už
jsem… dnes… Vidíš snad… můj prázdný
talíř?“ zašátral rukou slepý Izák. V tu chvíli
Ezau vybuchl. „Já to věděl. Já věděl, že mě
ta svině podrazí. Už tolikrát jsem ho pode-
zříval a dnes se to stalo. Otče, copak tys ho
vážně nepoznal?! To jsem nebyl já, kdo ti
přede mnou přinesl jídlo, to jsem NEBYL
já!“ Izák se napřímil směrem, odkud přichá-
zel zoufalý Ezaův hlas. „Pojď sem, prosím
tě, musím ti něco říct. Já vím, bude to pro
tebe těžké, ale musíme si promluvit.“

„O čem chceš ještě mluvit?! Copak
nechápeš, že tebe i mě Jákob podvedl? Že
tebe i mě, jako už tolikrát, využil?! Tento-
krát toho hajzla ale skutečně zabiju,“ dušo-
val se rozlícený Ezau, kterému došlo, že
tolik očekávané otcovské požehnání už
nikdy nedostane. „Prosím, sedni si vedle
mne… alespoň na chvilku, můj synu,“ snažil
se Izák ze všech sil upokojit rozčíleného
Ezaua. „Sedni si a vyslechni mě.“ Zdálo se,
že prosebný tón v Izákově hlase Ezau snad
nepřeslechl a po chvíli nervózního prochá-
zení po Izákově stanu si konečně sedl vedle
svého otce. „Já ho poznal,“ zašeptal Izák
neslyšně. „Věděl jsem, že je to Jákob… ale
nedalo se nic dělat.“ Ezau nebyl zpočátku
schopen jediného slova. „Jak věděl? Jak jsi
to mohl udělat, otče? Proč jsi dal Jákobovi
požehnání a přitom VĚDĚL, že ten, kdo ti
dnes přinesl pokrm, nejsem já?“ otázal se
rezignovaně Ezau a jeho oči se zalily slzami.
„Proč jsi mi to udělal?“

„Chlapče, snaž se mě pochopit. Tak rád
bych ti toho tolik řekl,“ opakoval prosebně
Izák a dotkl se přitom synovy tváře. Ezau

ucukl, ale Izák pokračoval. „Rád bych ti řekl
něco, cos ode mne ještě neslyšel. Jsi ochoten
mě vůbec vyslechnout?“ Ezau se po chvíli
mlčení vzpamatoval. „Ano, jsem.“ Izák si
přisedl ke svému synovi, uchopil jeho ruku
a počítal mozoly na jeho mohutné dlani.
„Vidíš?“ zeptal se laskavě. „Vidíš ty mozoly
na své dlani?“ „A co má bejt?!“ posmutněle
zavrčel Ezau. „Vždycky jsem ti je záviděl…

Já nikdy nebyl jako ty a přitom jsem po tom
tolik toužil. Každý tvůj úspěch, každý tvůj
úlovek obšťastnil moje srdce…“ Ezau vidi-
telně pookřál, něco takového od svého otce
skutečně nikdy neslyšel. Zvědavě se zahle-
děl do Izákových vyhaslých očí a pohladil
otce po vlasech. „To, co říkáš, otče, je
krásný. Ale řekni mi… proč? Proč jsi dnes…
požehnal Jákobovi? Ty opravdu věříš, že
v jeho rukou je naše rodina v bezpečí?“

„Takhle o Jákobovi nemluv!“ podrážděně
odvětil Izák. „Vím… že tobě by se nevyrov-
nal. Vím, nikdy by nedokázal to co ty. Jsi sil-
nější, rychlejší, odvážnější než on… ale
pravdou je, že Jákob má oproti tobě jiné
kvality… A právě pro tyto přednosti jsem se
dnes rozhodl udělit otcovské požehnání
jemu.“ Ezau nechápal a začínal být opět ner-
vózní. Izák to vytušil a okamžitě dodal:
„Copak si vážně myslíš, že jsem takový hlu-
pák?“ zeptal se Izák s potutelným výrazem
ve tváři. „Věděl jsem od prvního okamžiku,
kdo z vás dvou byl ten, kdo přinesl pokrm.
Tak silné a mohutné ruce má jen můj milo-
vaný Ezau… a jídlo, které mi Jákob v pře-
strojení přinesl, jsem rozpoznal rovněž…
Kdo dokáže připravit tak výborné skopové,
když ne tvoje matka? Jsem možná slepý, ale
některé věci vidím dobře,“ dokončil Izák
a přetáhl si přikrývku přes ramena. „Rozu-
mím…“ zašeptal sklesle Ezau. „Žádné další
požehnání pro mne tedy už nemáš…“ dodal
a upravil lůžko, na kterém starý muž odpočí-
val. „Ale to víš, že mám. Přece sis nemyslel,
že všechno připadne tvému mladšímu bra-
trovi. Pamatuješ, kde jsi naposled lovil? Až

za soutěsku jsi tenkrát nedošel. Tvůj děde-
ček Abrahám mne tam jednou zavedl a přál
si, abych to místo odkázal tomu z mých
synů, který je schopen se poprat jak s místní
přírodou, tak kmeny, které tu sídlí. A já vím,
že ten, kdo je schopen to zvládnout, jsi ty.
Jákob by v takové zkoušce nikdy neobstál.“
Ezau se nyní spokojeně uvelebil vedle svého
otce. Zdálo se, že počáteční hněv byl ten
tam. Izák pokračoval. „Jednu podmínku
však mám. Pakliže mi odpřísáhneš, že učiníš
to, oč tě teď požádám, řeknu ti, kde ona
loviště najdeš. A ta ti zajistí hojnost a blaho-
byt až do konce života.“ „Co mám udělat?“
zeptal se nedočkavě Ezau. „Slib mi, že jed-
nou až umřu, ty a tvůj bratr Jákob uložíte mé
tělo do rodinné hrobky… společně… jako
bratři.“ Ezau se zavrtěl. „Zabiju ho, vlast-
níma rukama ho uškrtím.“ Izák se napřímil.
„Synu, skutečně žádám tolik?“ Ezau byl
opět neklidný. „Jedině,“ dýchavičně vyštěkl,
„jedině v případě, že se mi pokloní jako
otrok. Jedině tehdy ho přijmu za svého bra-
tra. Ale chci napřed vidět Jákobovo poní-
žení, aby si pamatoval, kdo tady byl
a navždy zůstane skutečným pánem,“
domluvil Ezau a v očích mu divoce zable-
sklo. Izák se na chvíli zamyslel. „Dobrá,
pakliže před tebou poklekne, oba mě spo-
lečně pohřbíte jako bratři a ne jako nepřá-
telé. Můžu ti věřit?“ zeptal se Izák zdráhavě.
„Ano, otče, pakliže přede mnou poklekne,
tvoje poslední přání společně s Jákobem
vyplním. Slibuju.“ Izák se neznatelně pou-
smál. „Teď běž, chci být na chvíli sám.“

Ezau odešel. V záři zapadajícího slunce
pocítil Izák na pravé tváři hřejivé podzimní
paprsky. Utřel si rukou zpocené čelo a zapo-
slouchal se do jemného šumění pouštního
větru. Za jeho stanem se něco pohnulo.
„Pochopil?“ zaslechl stísněný Rivčin hlas.
„Ano, i když jsem myslel, že vzteky uškrtí
mne,“ s úlevou odvětil Izák. Rivka vstoupila
do stanu a usedla vedle svého muže. Ucho-
pila jemně jeho ruku a nedočkavě se zeptala:
„Izáku, jak můžeme vědět, že Jákob před
Ezaua někdy poklekne jako otrok? V sázce
je úplně všechno.“ Izák se naklonil k Rivce
a spiklenecky zašeptal: „Jákob ví, co má
dělat. Nenechal jsem nic náhodě. Až se od
Lábana vrátí, svému bratru se pokloní. Dala
jsi mu na cestu, co potřebuje?“ Rivka při-
kývla. „To spíš Ezau mi dělá starosti, jeho
energie, výbušnost. To něco v jeho povaze,
čeho jsem se vždycky bál, ale nikdy tomu
nerozuměl… Dokáže zkrotit svůj hněv, až
jednou Jákoba potká? Co myslíš?“ Rivka
Izáka laskavě objala. „O to se nestarej.
V jeho případě nenechám nic náhodě zase
já...“ dodala a oba se s úlevou rozesmáli.

� Mordechaj Kaufman

Izák žehná Jákobovi, Govert Flink
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Osobně jsem se s ní setkala dvakrát
v životě na konferencích Evropské sítě

ENCA pro zlepšení služeb v mateřství. Jed-
nou to bylo v Praze, podruhé v německém
Göttingen. Na první pohled tichá, v pozadí
se držící žena, ale při veřejných vystoupe-
ních a osobních rozhovorech přirozeně auto-
ritativní, nepřehlédnutelná.

Zatčena byla 5. října 2010. Důvod: Vyko-
návání zakázané činnosti – poskytování
porodnických služeb. Zavolala záchrannou
službu k předčasnému porodu, který se neče-
kaně rozběhl během těhotenské prohlídky
v jejím soukromém porodním centru a po
němž novorozenec trpěl dýchacími problémy.
Nepomohlo vysvětlení, že šlo o nouzovou
situaci. Vyšetřovatel se odvolal na to, že soud
už v roce 2007 doktorce Geréb na tři roky
zakázal u porodů asistovat. Tím, že přivolala
záchranku ženě po porodu do svého centra,
byla dopadena při činu, a tak na ni byla uva-
lena měsíční vyšetřovací vazba, posléze ještě
o další dva měsíce prodloužená. Ágnes Geréb
nyní reálně hrozí až pětiletý trest odnětí svo-
body „za ublížení na zdraví a trestný čin šar-
latánství“, jak zní obvinění.

Média doplnila informace takto: Kromě
zmíněného případu se záchrannou službou
čelí Ágnes Geréb obvinění ještě ve čtyřech
dalších případech. U dvou došlo k běžnému
poporodnímu krvácení, takže matky s novo-
rozenci byly po domácím porodu převezeny
k nemocničnímu ošetření a po pár hodinách
propuštěny. Ve třetím případě novorozenec
porod nepřežil kvůli dystokii ramen (kon-
čívá smrtí miminka i v porodnici). Ve čtvr-
tém zemřelo jedno z dvojčat sedm měsíců po
porodu na následky hypoxie. 

Podle tiskových zpráv Ágnes Geréb cel-
kem pomohla na svět asi devíti tisícům dětí,
z toho třetině mimo porodnice – buď ve zmí-
něném soukromém porodním centru, nebo
v domácnostech rodiček. Její „osobní statis-
tiky perinatální úmrtnosti“ obstojí i při nej-
přísnějších hodnoceních. Naprostá většina
jejích klientek také za doktorkou stojí
a popisují ji jako vynikající odbornici.

Ze způsobu jejího uvěznění jsou šoko-
váni i někteří právníci a připomínají, že za
normálních okolností by v podobném pří-
padě nic nemělo bránit vyšetřování na svo-
bodě. Avšak zamítá se: Mohla by dál přes
zákaz vykonávat svoji práci. Mohla by
ovlivňovat svědky. Raději ať zmizí do
vazební věznice, pro jistotu do té s maxi-
mální ostrahou. Ještě nedávno mnohými a na
mezinárodní úrovni uznávaná lékařka. Orga-
nizátorka i návštěvnice odborných konfe-

rencí a seminářů. Neúnavná bojovnice za
humanizaci porodnických služeb. Ze dne na
den vězenkyně, k výslechům ji vodí v pou-
tech dokonce i na nohou, po schůzkách
s právníkem prochází osobní kontrolou,
jinak má povolenu jednu soukromou
návštěvu za měsíc a jeden desetiminutový
telefonát týdně.

Domácí i mezinárodní odpor proti tako-
vému zacházení s respektovanou odbornicí je
zjevný, přesto dosud málo platný. Co na tom,
že hned druhý den po jejím zadržení přišly
před věznici demonstrovat stovky lidí? Že se

o několik dní později tisíce dalších spojily do
symbolického řetězu solidarity a obklopily
budapešťský parlament? Že se následně
v dalších evropských městech včetně Prahy
konaly pokojné demonstrace před maďar-
skými ambasádami? Že desítky evropských
občanských iniciativ zaslaly maďarským
institucím protestní vyjádření a petice?

Média se případu prozatím věnují jen
okrajově. Politici mají jiné problémy. Pro
organizace na obranu lidských práv jde
o malé sousto. Pro jednotlivce – morální
autority, kteří by jako první měli slyšet trávu
růst, protože sami ne tak dávno seděli za
mřížemi odsouzeni absurdními zákony, jde
o příliš odtažité téma.

Vězenkyně svědomí uprostřed Evropské
unie? Politický proces? Mocenské šikano-
vání názorového odpůrce? Prosím? Vždyť
jde jen o nějaké porody!? Ano, jenom
o porody. Přesto lze na případu doktorky
Geréb výstižně ukázat, co je ve hře.

Porod je klíčovým momentem v životě
ženy, dítěte, rodiny. Dotýká se celé společ-
nosti, zrcadlí její schopnost reprodukovat se.

Postoj k organizování nabídky porodnických
služeb bezprostředně odhaluje míru res-
pektu, jakou ve skutečnosti stát má k potře-
bám žen v určujícím, ale i silně zranitelném
období. Psychologické výzkumy dostatečně
potvrzují, že tam, kde jsou těhotenství
a porody řízeny vyspělou, leč technokratic-
kou medicínou, schopnost žen přivádět na
svět děti a vylaďovat se na jejich potřeby
upadá. Přibývá problémů s přijetím mateřské
identity, s potížemi při kojení, s poporodní
depresí a nakonec i jen s ochotou žen vůbec
otěhotnět. Vymíráme a sociologové přichá-
zejí s jedním varováním za druhým, přesto
se nedaří přehodnotit, v čem by stát mohl
a měl v nabídce porodnických služeb
poptávce žen vyjít vstříc.

Tušíme sice, že ne vše můžeme přísně
vědecky a racionálně ovládat, a jakmile se
o to snažíme, má to vedlejší nežádoucí
důsledky. Že i ta nejvyspělejší medicína
končí ve slepé uličce, není-li schopna vidět
člověka v jeho celistvosti, nebere-li v úvahu
jeho psychologické, sociální a duchovní
potřeby a pohrdá-li de facto jeho vlastními
zdroji síly a zdraví, které máme od přírody
k dispozici, jen umět najít či obnovit přístup
k nim. Jenže co s tím, když v porodnictví,
podobně jako v dalších oborech tzv. západní
medicíny, pro podobné křehké a tiché spiri-
tuální otazníky není prostor?

A tak celostní pohled na zdraví a nemoc
dlouhodobě popíráme. Nepožadujeme, aby
lékaři vedle medicínských znalostí a doved-
ností usilovali také o vhled do mysli svých
pacientů, přestože právě ona se nakonec
často stává tím nejúčinnějším terapeutickým
nástrojem. Porod navíc není nemoc a jde
o proces přímo řízený z mozku. Klid, pocit
bezpečí rodičky a vnější podmínky, za jakých
probíhá, mají na jeho průběh zásadní vliv.

Také v České republice se o příští podobě
porodnictví v současné době diskutuje. Naš-
těstí o něco svobodněji než v Maďarsku. Pří-
klad Ágnes Geréb přesto i pro nás ilustruje,
kam se můžete dostat, pokud budete násle-
dovat morální apel z vlastního nitra a otupělé
konzumní atmosféře nedovolíte odbourat
jasnozřivost připomínající, že nejen fyzické
tělo člověk jest.

Z tohoto úhlu pohledu je příběh Ágnes
Geréb jen stále se opakujícím motivem
pohnutých lidských dějin. Dotkly se jejích
židovských předků v koncentračních tábo-
rech druhé světové války. A píšou se, jak je
vidět, i dál – ve sjednocené demokratické
Evropě na počátku 21. století.

� Eva Labusová

Kislev/Tevet 5771

Šokující případ dr. Ágnes Geréb

Známá maďarská ženská lékařka, která samu sebe „ponížila“ do role porodní asistentky. Desítky let

pomáhá maďarským ženám, které chtějí rodit bez rutinních medicínských intervencí. Protože maďar-

ský státní systém porodnických služeb podobným přáním není nakloněn, chodívá Ágnes Geréb

i k porodům doma. Totiž – chodívala. Momentálně je ve vězení.

téma
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(1) Fyzicky nemocným hořké sládne a slad-
ké hořkne. Někteří nemocní dokonce touží 
a lační po tom, co se nehodí k jídlu, jako na-
příklad je zemina nebo křída, a nesnáší zdra-
ví prospěšná jídla, jako je chléb a maso. To 
vše závisí na tom, jak vážná je nemoc.

Podobně ti, kteří jsou nemocní morál-
ně, touží a milují špatnosti (intriky) a ne-
návidí dobrý mrav (dobré způsoby) a jsou 
líní se podle něj chovat. Podle toho, jak 
vážně jsou nemocní, to shledávají velmi 
obtížným.

Takto o těchto lidech hovoří Izajáš: 
„Běda těm, kteříž říkají zlému dobré, a dob-
rému zlé, kladouce tmu za světlo, a světlo 
za tmu, pokládajíce hořké za sladké, a slad-
ké za hořké.“ (Iz 5, 20) O nich je řečeno: 
„Kteříž opouštějí stezky přímé, aby chodili 
po cestách tmavých.“ (Př 2, 13)
(2) Co je pomocí proti morální nemoci? Měli 
by vyhledat učence, neboť ti jsou lékaři duší. 
Vyléčí je tím, že je budou učit, jak získat 
správný charakter (jak jednat eticky), dokud 
se tito [nemocní] nevrátí na správnou cestu.

O těch, kdo si uvědomují svou morální 
špatnost a přitom nejdou za učencem, aby je 
vyléčil, o nich Šalomoun říká: „Moudrostí 
a cvičením pohrdají blázni.“ (Př 1, 7)
(3) (b) Jak jsou uzdraveni? Zlostnému řek-
neme, aby se cvičil, aby necítil žádný po-
cit, ani když je bit nebo proklínán. Toto 
cvičení chování by měl provádět dlouhou 
dobu, až [nakonec] je hněv vykořeněn 
z jeho srdce.

Pyšnému řekneme, že by si měl způsobo-
vat ponížení. Měl by sedat na nejnehonos-
nějších místech, oblékat se v cárech šatů, je-
jichž nositel se cítí zahanben a podobně. To 
až do doby, kdy bude namyšlenost vykoře-
něna z jeho srdce a on se navrátí k prostřední 
cestě, která je cestou nejvhodnější. Jakmile 
se navrátí k této cestě, měl by po ní kráčet již 
po zbytek života.
(4) Podobným způsobem zacházíme s ostat-
ními povahami. Když se někdo vychýlí k ně-
jakému extrému, měl by se zaměřit na ex-
trém opačný a chovat se podle něj, dokud se 
nevrátí do mezí, které jsou určené prostřed-
kem mezi každou povahou.

(5) (c) Jsou ovšem taková jednání, jejichž 
střední cesta je člověku zakázána. Měl by se 
z jednoho extrému přesunout do druhého.

Mezi těmito je namyšlenost. Pokud je 
člověk pouze pokorný, nekráčí dobrou ces-
tou. Spíše je tomu tak, že musí sebe sama 
vidět nízce a být v duchu nenáročný. Proto 
je řečeno o Mojžíšovi, našem učiteli, že byl 
„nejpokornější“ (Nu 12, 3), ale nikoliv jen 
„pokorný“. Proto naši učenci nařídili: „Kaž-
dý ať je velmi, velmi pokorný.“ A také řekli: 
„Když je někdo domýšlivý, je to jakoby po-
přel Boží přítomnost, jak vyplývá z: „Jen ať 
se tvé srdce nevypíná, takže bys zapomněl 
na Hospodina, svého Boha.“ (Dt 8, 14) Dále 

řekli: „Kdokoliv je namyšlený, měl by být 
vyloučen [z obce]. To se platí, i pokud je na-
myšlený jen v něčem.“
(6) Hněv je též výjimečně špatná vlastnost. 
Je naprosto vhodné a žádoucí, aby se člo-
věk odvrátil od hněvu a přijal protikladný 
extrém. Měl by se učit nehněvat dokonce 
i ve chvílích, kdy je hněv vhodný. Pokud 
si přeje vyvolat strach ve svých dětech 
a domácnosti – nebo v komunitě, pokud 
je vůdcem komunity – a přeje si hněvat se 
na ně, aby je přiměl vrátit se ke správným 
způsobům, měl by se jim zdát rozhněvaný, 
aby je potrestal, ale uvnitř by měl zůstat 
klidný. Měl by jednat jako člověk, který je 
pohlcen hněvem, ale přitom by neměl být 
rozhněvaný.
(7) Dřívější učenci řekli, že kdokoliv se roz-
čílí, je podoben uctívači model. Také řekli, 
že kdykoliv se člověk rozčílí, pak – je-li 
učencem – ho jeho učenost opouští; pokud 
je prorokem, pouští ho prorocký dar. Život 
zuřivců není pravým životem.

Proto nařídili, aby se člověk vzdal hněvu 
a naučil se necítit nic, ani pokud je ke hněvu 
provokován. To je dobrá cesta.

Toto je cesta spravedlivých: přijímají 
ponížení, ale neponižují druhé; slyší, když 
jsou hanobeni, ale neodpovídají; konají vše 
s láskou a ve svém utrpení jsou radostní. 
O nich je řečeno: „Tebe [Hospodine – pozn. 
Goldmann] pak milující ať jsou jako slunce 
vzcházející v síle své.“ (Sd 5, 31)
(8) (d) Člověk by měl pěstovat mlčení a zdr-
žovat se mluvení, vyjma toho, co se týká 
znalosti nebo věcí, které jsou nezbytné pro 
hmotný prospěch. O Ravovi řekl jeden žák 
našeho svatého učitele, že nikdy v životě 

nepronesl žádné zbytečné slovo, přičemž tě-
mito se rozhovory lidí jen hemží.
Člověk by neměl mluvit dlouze dokonce 
ani o věcech týkajících se fyzických potřeb. 
O tomto naši učenci rozhodli a říkají: „Kdo-
koliv mluví dlouze, hřeší.“ Také řekli: „Ne-
našel jsem pro člověka nic prospěšnějšího, 
než mlčení.“
(9) Podobně pokud mluvíme o Tóře nebo 
znalostech, měli bychom být struční, ale 
přitom být [ve vyjádřeních] hutní. To učen-
ci přikázali tvrzením: „Studenti by měli být 
vyučováni stručně.“ Oproti tomu pokud je 
člověk žvanivý a obsah se ztrácí, je to [po-
važováno za] bláznovství, o kterém je ře-
čeno: „Nebo jakož přichází sen z velikého 
pracování, tak hlas blázna z množství slov.“ 
(Kaz 5, 3)
(10) (e) Ohradou moudrosti je mlčení. Pro-
to by člověk neměl spěchat s odpovědí, ani 
mluvit dlouze. Měl by učit své studenty 
klidu a tichu bez křičení nebo rozvláčnosti. 
O tom je řečeno: „Slov moudrých pokojně 

Mišne Tóra:
Hilchot deot čili Etika

na pokračování

Maimonidův rukopis Hilchot deot

Kapitola druhá
Maimonides v této kapitole rozvádí koncept jednotlivých druhů lidských povah a extrémní projevy chápe jako duševní 
nemoc. I nadále doporučuje držet se středních cest mezi jednotlivými extrémy. Uvádí ale, že jsou povahové rysy, které jsou 
člověku zakázané, a uvádí i některá praktická cvičení, návody, jak získat vhodný povahový rys.
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poslouchati sluší, raději než křiku panující-
ho mezi blázny.“ (Kaz 9, 17)
(11) (f) Člověku je zakázáno jednat úlisně 
a lichotivě. Neměl by navenek říkat něco 
a myslet si v srdci něco jiného. Spíše by tomu 
mělo být tak, že jeho vnitřní já by mělo být 
jako to, co představuje světu. Co cítí v srdci, 
by mělo být stejné, jako slova jeho rtů.
(12) Z toho plyne, že je zakázáno podvádět 
lidi, dokonce i pohany. Například by člo-
věk neměl pohanovi prodávat maso zvířete, 
které nebylo rituálně zabito, jakoby to bylo 
rituálně poražené maso. Ani boty z kůže 
zvířete, které zemřelo přirozenou cestou, ja-
koby to byly boty vyrobené z kůže zvířete 
rituálně zabitého. Člověk by neměl vnuco-
vat druhým jídlo, pokud ví, že jeho soudruh 
ho nepřijme, ani by neměl vnucovat dary, 
pokud ví, že nebudou přijaty. Podobně by 
neměl narážet sudy, jakoby je narážel pro 
svého soudruha, ačkoliv je narážel kvůli 
prodeji, jen proto, aby vyvolal zdání, že je 
narazil na počest svého druha. To samé platí 
pro všechny podobné situace.

Je zakázáno klamat slovem. Spíše je 
tomu tak, že člověk by měl mluvit jen prav-
du, být ve vhodném duchu a mít srdce zba-
vené všeho klamu a podvodu.
(13) (g) Člověk by se neměl stále smát 
a vtipkovat, ani být smutný a nešťastný, ale 
spokojený. Naši učenci řekli: „Vtipkování 
a lehkomyslnost vedou k oplzlosti.“ Také 
nařídili, že se člověk nemá smát bez kontro-
ly, ani být smutný a truchlivý, ale s každým 
jednat přátelsky.
(14) Podobně by člověk neměl být hrabivý, 
lačnící po bohatství a majetku, ani líný a vy-
hýbat se práci. Spíše by měl mít přátelské 
oko (ajin tova – protiklad „zlého oka“, které 
ubližuje – pozn. Goldmann) a omezit roz-
mach svého živobytí, aby se mohl zabývat 
Tórou. Měl by být spokojen s málem, které 
je jeho mnohostí.

Člověk by neměl být hašteřivý, zlostný, 
plný tužeb, ani toužit po cti. Naši učenci 
řekli: „Hněv, touha a ctižádost vymazávají 
člověka ze života v tomto světě.“

Obecným pravidlem je, že člověk by měl 
následovat střední cestu každé vlastnosti, do-
kud všechny jeho způsoby nejsou této střední 
cestě uzpůsobeny. To vyplývá z toho, co řekl 
Šalomoun: „Sleduj stopy svých nohou, všech-
ny tvé cesty ať jsou pevné.“ (Př 4, 26)

Talmidim, o. s., je neziskové občanské 
sdružení, které si klade za cíl překládat 
rabínskou literaturu do českého jazyka. 
Postup překladu je možné zdarma sle-
dovat na internetových stránkách http://
www.talmidim.cz. Sdružení je fi nancová-
no z dobrovolných darů. Dárcem se mů-
žete stát zasláním příspěvku v libovol-
né výši na účet u GE Money Bank číslo 
173 536 401/0600. Za každý příspěvek 
předem děkujeme.

Kislev/Tevet 5771

analýzavzdělávání
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Podzimní hudební sezóna v Praze byla
zpestřena účastí vynikajících izraelských
hudebníků z oblasti rocku a jazzu. Naše
hudební veřejnost se tak mohla přesvěd-
čit, že současná izraelská hudební scéna
není jen prostorem hudby klasické, tzv.
vážné, ale naopak se tu velmi úspěšně
daří i jazzu v nejrůznějších podobách
včetně úspěšných pokusů o syntézu obou
hudebních oblastí.

TRIO REUT REGEV –
koncertní série jazz & world
music

Ve čtvrtek 4. listopadu navštívila Prahu
vynikající izraelská trombonistka Reut
Regev, a vystoupila v klubu Jazztime
v doprovodu svého manžela a bubeníka
Igala Foniho a basisty Marka Petersona.
Reut Regev se narodila a vyrostla v Izraeli

a významné renomé na jazzové scéně si
začala dobývat již v útlém věku. V pěti
letech začala hrát na piano a ve třinácti při-
dala pozoun. Po službě v izraelském
armádním souboru si našla cestu do New
Yorku a začala vystupovat v populárních
jazzových klubech. V roce 2004 označil
časopis All About Jazz Reut Regev za „nej-
větší nový talent“ a ocenil tak její hudební
nadšení a zápal. Během kariéry uskutečnila
Reut řadu projektů, jedním z nich je i sou-
časný projekt „R Time“, se kterým přijela
do Prahy.

ENSEMBLE NIKEL –
Mezinárodní festival soudobé
hudby CONTEMPULS

Izraelský ansámbl Nikel a německý sou-
bor Praesenz představil v pátek 5. listopadu
v divadle La Fabrika svůj společný projekt
v rámci festivalu Contempuls 2010, který
se zaměřil na možnosti využití rockového
zvuku v oblasti komponované vážné hudby.
Tomu odpovídalo jednak obsazení (elek-
trická kytara, saxofon a bicí vedle klavíru,

violoncella a klarinetu), jednak volba dra-
maturgie – na programu byly skladby
Romitelliho, Saunderse a Lindberga. Vy-

stoupení na festivalu Contempuls je sou-
částí společného turné obou ansámblů
„Faraway, so close...“, které zahrnuje Ber-
lín, Tel Aviv, Lipsko, Kolín na Rýnem
a další města včetně Prahy.

OMRI MOR – Mezinárodní
festival jazzového piana

V sobotu 13. listopadu se v pražském
kostele sv. Vavřince konal v rámci první
řady koncertů mezinárodního festivalu jaz-
zového piana jedinečný sólový recitál izra-
elského klavíristy Omriho Mora.

Omri Mor (1983) vystudoval na Jeruza-
lémské hudební akademii klasický klavír
a jazzový klavír u profesora Slavy Ganelina
a saxofonové legendy a skvělého pedagoga
Arnieho Lawrance. Omri Mor vystupuje
s předními izraelskými jazzmany Avishaiem
Cohenem, Omerem Avitalem, Elim Degib-
rim a mnoha dalšími. Jeho hudební reper-
toár obsahuje klasickou hudbu, jazz a sahá

až k latinskému a afrokubánskému žánru.
Poté, co uskutečnil řadu projektů s Magh-
rebským orchestrem, začal se v posledních
letech intenzivně zajímat o severoafrickou
andaluskou hudební kulturu.

red

Izraelští muzikanti
hostovali v Praze

Krásná a talentovaná trombonistka Reut Regev byla
ozdobou klubu Jazztime (foto Carsten Fleck)

Izraelský ansámbl Nikel se specializuje na syntézu
rocku a vážné hudby

Pozornost festivalového publika vzbudil sólový reci-
tál skvělého pianisty Omri Mora
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O středověké knižní kultuře moravských
Židů se toho příliš neví. V současnosti

známe pouze tři kodexy, které jsou asi morav-
ského původu. Majitelem hebrejského ruko-
pisu z roku 1412, uchovávaného dnes v Ber-
líně, byl podle vlastnické poznámky jistý Žid
z Olomouce. Tato kniha obsahuje významný
kodex náboženského-halachického práva
Sefer Mitzvot Gadol (Velká kniha přikázání)
francouzského učence rabiho Mošeho ben
Jacoba z Coucy. Další moravský rukopis z 15.
století, který je dnes uložen v Bodleian Lib-
rary v Oxfordu, obsahuje kopii rozvodového
listu z Brna datovaného k roku 1452, je proto
pravděpodobné, že rovněž tato kniha byla ve
vlastnictví některého moravského Žida.

Kromě těchto dvou kodexů, jež obsahují
právní texty, je možné zmínit slavný Třebíč-
ský machzor, liturgickou knihu ze 13. století,
jež mohla být užívána moravskými Židy ve
středověku. Třebíčský
machzor, jenž je dnes
ve sbírkách Židovského
muzea v Praze, byl
nalezen v Třebíči začát-
kem šedesátých let
19. století. Tento kodex
objevil u třebíčského
kováře místní rabín
Joachim (Chajim) Josef
Pollak, který vedl
místní židovskou obec
po celých jednapadesát
let. V tomto rukopis-
ném machzoru, litur-
gickém souboru textů
obsahujícím sváteční
modlitby na celý rok, se
dochovala podstatná
část původního celku:
modlitby pro Roš ha-šana, Jom Kipur, Sukot,
Chanuku, Pesach a Šavuot, zvláštní šabaty
a významné dny.

Přestože se zachovaly jen tyto tři středo-
věké manuskripty, existuje zde bohatý zdroj
místních hebrejských památek, který dodnes
nebyl takřka vůbec využit. Mnoho morav-
ských hebrejských rukopisů se totiž zacho-
valo v podobě zlomků, jež přežily staletí
v knižních vazbách mladších knih a archiv-
ních dokumentů. Pergamen byl často využí-
ván k vazbě a středověcí a raně novověcí
knihvazači neváhali rozdělat nepoužívané či

poškozené, popř. z nějakého důvodu již bez-
cenné rukopisy a kodexy a použít jejich per-
gamenová folia k převazbě. Latinské ruko-
pisy byly takto využívány stejně jako
hebrejské a šlo o zcela běžnou věc. Je tedy
paradoxem historie, že většina hebrejských
středověkých rukopisů, jež patřila morav-
ským Židům, byla zničena a jedinou památ-
kou na některé z nich jsou stránky, jež se
dostaly do rukou křesťanských knihvazačů
a byly využity při tvorbě nežidovských knih.
Středověká knižní kultura moravských Židů
může být tudíž rekonstruována jen na
základě jejich evidence a studia.

Tohoto nelehkého, ale o to dobrodružněj-
šího úkolu se zhostilo olomoucké Centrum
judaistických studií, které se zaměřuje na dě-
jiny a kulturu Židů na Moravě. Hebrejské ru-
kopisné fragmenty, které se zachovaly jako
součásti vazeb mladších manuskriptů, jsou

zkoumány v rámci projektu
„Books within books: Hebrew
Fragments in European Libra-
ries“, jehož koordinátorem pro
Čechy je dr. Daniel Polakovič
ze Židovského muzea v Praze
a pro Moravu dr. Tamás Visi,
kmenový pracovník kabinetu
judaistiky. Do excerpce heb-
rejských zlomků je zapojena
rovněž Alžběta Drexlerová
z CMTF a Miroslav Dyrčík,
student olomouckého centra.

Projektu, který započal
svou činnost v roce 2007, se
účastní odborníci z Izraele
a z Evropy, provádějící vý-
zkum v knihovnách a archi-
vech v Rakousku, Anglii,
Francii, Německu, Maďarsku,

Itálii, Polsku, Slovensku, Španělsku a Švý-
carsku. Koordinací projektu je pověřena pro-
fesorka středověké hebrejské paleografie Ju-
dith Olszowy-Schlanger z Ecole Pratique
des Hautes Etudes – Sorbonne.

Úkolem výzkumného týmu CJS, který
byl do projektu zapojen v lednu 2009, je
dokumentace hebrejských zlomků v morav-
ských knihovnách a archivech. Každý
z nalezených zlomků má svůj osobitý pří-
běh, který se snaží naši pracovníci rozluštit
a popsat. Náplní práce tedy není pouze
dohledat jednotlivé fragmenty, ale také je

popsat, identifikovat jejich původ, popř.
dohledat další příbuzné zlomky, které by
mohly patřit ke stejnému „mateřskému“

rukopisu. Informace takto získané jsou
poskytovány knihovnám a archivům, odkud
texty pocházejí, a samozřejmě všem členům
tohoto badatelského projektu. 

Prozatím bylo na Moravě nalezeno na
74 dokumentů, obsahujících hebrejské zlom-
ky. Evidované zlomky lze rozdělit do tří vět-
ších skupin. Do první náleží liturgické texty
užívané během bohoslužeb. Druhá obsahuje
úlomky kodexů Tanachu – hebrejské bible
čili Starého zákona, jež byly určeny ke stu-
diu. Třetí skupinu tvoří tzv. halachické texty,
vykládající židovské náboženské právo. Tyto
tři skupiny jsou co do počtu zlomků zhruba
vyrovnané.

Jak bylo řečeno, co zlomek, to samo-
statný příběh, který se úzce dotýká duchov-
ních dějin moravského židovstva. Příkladem
použití takového fragmentu ve vazbě křes-
ťanského kodexu nám může být latinská
kniha z Vědecké knihovny v Olomouci:
Casus ad Summam Henrici de Merseburg
z druhé poloviny 15. stol., jíž vlastnili kartu-
ziánští mniši v nedalekých Dolanech.
V knize bylo při vazbě použito dvou perga-
menových listů, které obsahují rukopisný

Středověké
hebre jské z lomky 
v moravských knihovnách a archivech

obrázek č. 1

Listopad/Prosinec 2010

O středověkých dějinách předků současných moravských Židů toho víme poměrně málo. Historických zpráv je poskrovnu, o jejich
každodenním životě si často můžeme udělat obrázek jen podle analogií se zbytkem Evropy a z několika málo hmotných památek,
které lze pokládat za středověké. Jednou z mnoha cest, jak se přiblížit k odkazu a tradici Židů na Moravě, je zkoumat původní
písemné texty, které aškenázské obce u nás zanechaly. Bohužel ani těch se do dnešní doby mnoho nezachovalo. Středověké rukopisy
a kodexy, které moravští židovští intelektuálové vytvořili, vzaly za své během pohnutých dějin, které byly na čas přervány rokem 1454,
kdy byli Židé vykázáni z moravských královských měst.

�

obrázek č. 2
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hebrejský text – jedná se pravděpodobně
o rabínskou korespondenci. Tato kniha je
ukázkovým příkladem knihvazačské praxe
středověku, k vazbě totiž nebyly použity jen
hebrejské zlomky, ale také latinské texty,
které pro tehdejšího čtenáře již neměly žád-
nou hodnotu. Ve vazbě tak najdeme zlomek
křesťanského alchymistického traktátu či
úlomek dopisu olomouckého biskupa Lacka
z Kravař. (viz obrázek č. 1)

Ještě poutavější osud má hebrejský kodex
ze 14. století, obsahující již zmíněnou Sefer
Mitzvot Gadol rabiho Mošeho ben Jacoba
z Coucy. Zlomek tohoto rukopisu přečkal sta-
letí v knize, kterou vlastnil olomoucký biskup
František kardinál z Ditrichštejna. V době
svého pobytu v Římě si dovezl do Itálie i část

své knihovny. V jedné z vazeb jeho knih byl
ukryt rovněž hebrejský zlomek zmíněného
rukopisu. Tato kniha se později dostala do
sbírek Biblioteca Angelica v Římě, kde byl
hebrejský fragment objeven a jeho nález pub-
likován Emmou Abbes působící na Università
di Roma „La Sapienza“, která spolupracuje
na projektu „Books within Books“. Teprve
minulý rok, po setkání Tamáse Visiho
a Emmy Abbes na konferenci v Paříži, kde si
navzájem oba badatelé vyměnili informace
o výsledcích svého bádání, došel moravský
tým k závěru, že římský zlomek je totožný se
zlomkem, který byl zcela nedávno objeven ve
Vědecké knihovně v Olomouci. Jedná se tedy
zcela evidentně o zlomky pocházející ze stej-
ného rukopisu. (viz obrázek č. 2)

Přesto zde zůstává ještě dalších 130 nale-
zených zlomků a bezpočet doposud neobje-
vených fragmentů, jež čekají na své objevení
ve vazbách knih městských, klášterních
a zámeckých knihoven a archivů. I ty budou
do budoucna podrobeny pečlivé analýze
a jejich jednotlivé osudy popsány. Tyto „bez-
významné“ pergamenové listy a úlomky
jsou totiž často jediným dokladem o životě
předků, o dlouhé tradici rabínských učenců,
ale i prostých Židů, kteří těmto rabínům
naslouchali, o kořenech židovské kultury na
Moravě, která i přes četné zvraty trvá od
středověku po současnost.

� Podle zprávy Tamáse Visiho a dalších zdrojů
zpracoval Daniel Soukup. Obrazová příloha:

Vědecká knihovna Olomouc

Kabala, pojem označující vývojovou fázi
židovské mystiky, často byla a je směšována
s nejrůznějšími myšlenkovými směry, před-
stavami a pověrami, které s židovskou teoso-
fií mají jen pramálo společného. Nejde však
výlučně o jev postmoderní doby. Nihil
novum sub solae est. Příkladem budiž rene-
sanční proud tzv. „křesťanské kabaly“. Před-
stavitelé tohoto směru se domnívali, že
kabala obsahuje křesťanské pravdy a že Sefer
ha-Zohar, základní kabalistické dílo, je
christocentrická. Omezený vliv křesťanství
na vznik Zoharu byl sice prokázán, nic však
není dále od pravdy než tvrzení, že kniha
odkazuje k osobě Ježíše.1 Tato dezinterpre-
tace byla následně zneužívána k misijním
účelům.2 Později byla kabala směšována
i s evropským okultismem, což na „cho-
chmat ha-nistar“, tedy „skrytou moudrost“,
jak je kabala také označována, vrhlo nega-
tivní světlo. Zde můžeme spatřovat původ
přísloví „dělat někomu kabalu“.3 Samotné
slovo „kabala“ se v dnešní době stalo jistou
„obchodní značkou“, pod kterou jsou veřej-
nosti nabízeny publikace nevalného obsahu.
Kniha Alchymie & kabala od Gershoma
Scholema, vydaná nakladatelstvím Malvern,
je však světlou výjimkou.

Alchymie, jinými slovy nauka, jejímž
cílem je transmutace kovů ve zlato, je právě
jednou z disciplín, které byly v evropském
myšlení s kabalou synkretizovány. Gers-
hom Scholem si ve své studii vytyčil cíl kri-
ticky odpovědět na otázku, zdali je opráv-
něné hovořit o interferenci kabaly
a alchymie. Podotýká, že pěstování prak-
tické alchymie nemohlo být mezi židov-
skými mystiky příliš rozšířené, neboť kaba-
listé považují zlato za kov spojený
s atributem soudu a více si cení stříbra.
Přesto najdeme mnoho kabalistických
spisů, které byly dílčím způsobem alchymií
ovlivněny. Scholemova studie je rozdělena
do tří částí. Celé práci by ovšem prospělo
podrobnější rozčlenění. V souvislém textu
se může čtenář místy ztrácet.

V první kapitole se Gershom Scholem vy-
jadřuje zejména k alchymistickým motivům
v základních kabalistických textech, v knize

Bahir a v Zoharu. Kniha Bahir rozvíjí alchy-
mistickou symboliku v pasáži § 36/53, kde
zlato představuje mužský a ženský princip,
sjednocený v procesu stvoření.
Myšlenku vzájemné protiklad-
nosti horních a dolních světů po-
jednává autor Zoharu na foliu II
197b, a sice na základě veršů Ag
2,8 a Ex 35,5, kde se nacházejí
minerální motivy. Zmíněno je
i mnoho dalších pasáží, z nichž
svým významem vystupuje pře-
devším Zohar II 148a. V tomto
úryvku najdeme symboliku
sedmi druhů zlata. Termín „ne-
čistota zlata“ hraje důležitou ro-
li v popisech Sitra Achra. Kapi-
tola dále informuje o obecných
alchymisticko-kabalistických výrocích rabi
Josefa Tajtacaka. Pozornosti se dostává také
knize Ketem Paz, vynikajícímu komentáři
k Zoharu, sepsanému rabi Šim’onem ibn La-
vi. V souvislosti s tématem je krátce zpraco-
ván i směr luriánské kabaly. V patrnost bere
Gershom Scholem i oblast Maroka, kde se
podle jeho svědectví věnovali Židé alchymii
až do 20. století.

Druhá kapitola knihy se zaměřuje na
oblast Itálie. Centrem tohoto oddílu je ana-
lýza alchymisticko-kabalistického spisu Eš
mecaref, jehož latinský překlad se fragmen-
tárně zachoval v díle Kabala denudata od
Christiana Knorra von Rosenroth, tedy v jed-
nom z nejznámějších děl výše zmíněného
směru „křesťanské kabaly“. Hebrejský origi-
nál spisu Eš mecaref se nedochoval. Předpo-
kládanou dobu vzniku hebrejského originálu
ohraničuje Scholem léty 1570–1650.

Z recenzované publikace jasně vyplývá,
že o širokém propojení alchymie a kabaly
v židovských kruzích nemůže být řeč. Jak je
tedy možné, že tyto dva pojmy začaly být
chápány téměř jako synonyma? Odpověď se
nachází ve třetí kapitole knihy. Podle Scho-
lemových tezí hrály v tomto procesu roli
především dva prvky: křesťanský výklad
kabaly a ztotožnění kabaly a magie v dílech
evropských okultistů, například Agrippy
z Nettesheimu a Heinricha Kunratha.

Překladatel odvedl dobrou práci. Jistou
výhradu mám k přístupu k již zažitým termí-
nům. V české provenienci je běžnější přepi-

sovat Ariho příjmení jako Lu-
ria a ne Lurja.4 Směr kabaly,
který vychází z učení tohoto
génia, označuje česká vědec-
ká literatura tím pádem jako
„luriánskou kabalu“ a nikoli
jako kabalu „lurjánskou“.
Existují však i výjimky, které
hovoří ve prospěch překlada-
telova přístupu.5 Jméno auto-
ra tohoto kratšího pojednání
je nepopiratelnou známkou
kvality. Knihu doporučuji
všem zájemcům o studium ži-
dovské mystiky a nepochybně

ji ocení i religionisté. Cílem této knihy není
podávat návod k alchymistické praxi.

� Ivan Kohout

Gershom Scholem: Alchymie a kabala,
vydalo nakladatelství Malvern (2010,
1. vydání), překlad Mirko Beneš, 120 stran,
brožovaná vazba, doporučená cena 240 Kč

1 Viz LIEBES,Yehuda. Studies in the Zohar. 1. Alba-
ny: State University of New York Press, 1993. 262 s.
ISBN 0-7914-1189-3, ISBN 07914-1190-7. Str.
139–161.

2 Více viz TISHBI, Isaiah; LACHOWER, Fischel. The
Wisdom of the Zohar: Volume I. 2. Oxford: Alden
Press, 1991. 443 s. ISBN 0-19-710043-0. Str. 33-38. 

3 Více o mylných názorech na kabalu viz SADEK,
Vladimír. Židovská mystika. 2. upravené vydání.
Praha: Agite/Fra, 2009. 212 s. ISBN 978-80-
-86603-91-9. Str. 10-13.

4 Viz např. Vladimír Sadek, Židovská mystika, str. 13.
Dále: IDEL, Moše. Kabala: Nové pohledy. 1.
Praha: Vyšehrad, 2004. 445 s. ISBN 80-7021-663-
8. Str. 112. Dále také: IDEL, Moše. Golem: Židov-
ské magické a mystické tradice o umělém člověku.
1. Praha: Vyšehrad, 2007. 416 s. ISBN 978-80-
-7021-664-4. Str. 84. Stejně k tomuto problému při-
stupuje: HOLUBOVÁ, Markéta. Ha-rav Šneur Zal-
man z Ljady LIKUTEJ AMARIM-TANJA: Překlad
vybraných kapitol. 1. Brno: L. Marek, 2007. 249
s. ISBN 978-80-86263-97-7. Str. 23.

5 Viz NOSEK, Bedřich; DAMOHORSKÁ, Pavla.
Úvod do synagogální liturgie. 1. Praha: Karoli-
num, 2005. 160 s. ISBN 80-246-0986-X. Str. 18.

�

Gershom Scholem: Alchymie & kabala

Maskil_prosinec_2010.qxd  19.11.2010  18:39  Str. 15



16 Listopad/Prosinec 2010

KULTURNÍ PROGRAM LISTOPAD/PROSINEC 2010
Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze

Maiselova 15, 110 00 Praha 1, 3. patro
tel.: 222 325 172, fax: 222 318 856

www.jewishmuseum.cz, education@jewishmuseum.cz
(Spojení: metro A, tram 18 – stanice Staroměstská; tram 17, bus 133 – stanice Právnická fakulta)

středa 24. 11. v 18 h:
Recitál Jessicy Lee a Davida Kalhouse.
Unikátní koncert americké houslové virtu-
osky Jessicy Lee a českého klavírního mistra
Davida Kalhouse. Na programu budou
skladby Oliviera Messiaena, Leoše Janáčka
a Johannese Brahmse. Vstupné 60 Kč

čtvrtek 25. 11. v 18 h:
Poklad židovských písní. Během koncertu
sourozeneckého dua Ester uslyšíte tradiční
židovské písně v hebrejštině i v jazycích
ladino a jidiš. Program je provázen mluve-
ným slovem seznamujícím s překladem
textu. ESTER – Kateřina Hajdovská-Tlustá
a Alexandr Hajdovský.

Vstupné 60 Kč

pondělí 29. 11. v 18 h:
Kdo jsme a odkud přicházíme? Brněnská
socioložka a religionistka Eleonóra Hamar
se řady Čechů a Maďarů, pocházejících ze
židovských rodin a narozených po druhé
světové válce, ptala na jejich životní zkuše-
nosti a postoje. Výsledky shrnula do knihy
Vyprávěná židovství. O narativní konstrukci
druhogeneračních židovských identit. Jak
vidí rodinné tradice a své místo v židovské
pospolitosti a převážně nežidovské společ-
nosti lidé, kteří vyrůstali v prostředí pozna-
menaném nacistickou perzekucí a komunis-
tickými režimy? S autorkou knihy diskutuje
Michaela Hapalová, která se zabývá
dopady šoa na přeživší a jejich potomky.
Moderuje Petr Brod.

úterý 30. 11. v 18 h:
Dopis Alexandrovi – vzpomínky Renaty
Laxové. Autorkou upravená a rozšířená
česká verze začíná šťastným dětstvím v Brně.
Díky prozíravosti rodičů se osmiletá Renata
dostává posledním Wintonovým Kindertran-
sportem do Anglie. Autorka popisuje své
zkušenosti po návratu domů, válečné zážitky
hrstky přeživších příbuzných a známých,

také Únor 1948 i dobu sovětské okupace po
roce 1968. Další emigrace vede rodinu opět
do Anglie a nakonec do USA. Kniha končí
v roce 2009 na londýnském nádraží u vlaku,
který, tak jako před 70 lety, uvítal zachránce
669 dětí z Československa Sir Nicholas Win-
ton. Knihu bude možno zakoupit.

středa 1. 12. v 18 h:
Chanuka s Mišpachou. Pojďte první chanu-
kový večer strávit s Mišpachou, známým
souborem, věnujícím se interpretaci židov-
ského folklóru, a dětským souborem z Lau-
derových škol. Vstupné 60 Kč

čtvrtek 2. 12. v 18 h:
Ignác Goldziher – Vězeň z Budapešti.
Ignác Goldziher (1850–1921), židovský
zakladatel vědecké islamologie, žil a bádal
v době, kdy se v Maďarsku vzmáhal antise-
mitismus. Goldziher se i přes nabídky profe-
sur z předních evropských univerzit či mož-
nosti odchodu do Izraele rozhodl zůstat
a vědecky „živořit“ v Budapešti. Přednáška
arabisty, islamologa a historika Ondřeje
Beránka o Goldziherově nevšedním životě
a vědeckém přínosu. O. Beránek zároveň
představí svou publikaci věnovanou I. Gold-
ziherovi. Knihu bude možné zakoupit.

pondělí 6. 12. v 18 h:
Od té doby věřím na osud… Transporty
protektorátních Židů do Běloruska
v letech 1941–1942. Přednáška Jany Šplí-
chalové, kurátorky výstavy, věnovaná speci-
fikům českých a moravských transportů do
táborů v Bělorusku. Přednáška je součástí
doprovodných programů k stejnojmenné
výstavě, jenž se koná v Galerii Roberta
Guttmanna do 30. 1. 2011.

středa 8. 12. v 18 h: 
Historie Izraelsko-arabských válek II.
(1975–2008). Blízký východ včera a dnes.
Historie, současnost a souvislosti. Geogra-

fie, kultura a náboženství. Cyklus přednášek
Ing. Jana Neubauera představuje oblasti
Blízkého východu bez falešného pozlátka
i černého rámu.

čtvrtek 9. 12. v 18 h:
Hanin kufřík. Unikátní filmové zpraco-
vání světoznámé stejnojmenné dětské
knihy spisovatelky Karen Levine. Fumiko
Ishioka, ředitelka Holocaust centra
v Tokiu, se vydá pátrat po Haně Brady,
majitelce kufříku, který jí zapůjčilo
Muzeum v Osvětimi. Fumiko se dostává do
Terezína, Židovského muzea v Praze
a později do Kanady, kde se setkává s jedi-
ným přeživším z rodiny – Jiřím Bradym.
Film se natáčel na mnoha místech České
republiky a je unikátní použitými filmo-
vými technologiemi. Režie: Larry Wein-
stein, Kanada, Česká republika, 2009. Pro-
jekce se uskuteční za účasti Jiřího
Bradyho, bratra Hany Brady.

pondělí 13. 12. v 18 h:
Proměny reflexe šoa v politice židovské
reprezentace v 50. a 60. letech 20. století.
Přednáška doc. Blanky Soukupové z cyklu
Židovská menšina v Československu v letech
destalinizace a uvolnění v intencích reform-
ního komunismu.

středa 15. 12. v 18 h:
Svátek Chanuka. Přednáška vrchního zem-
ského a pražského rabína Karola Efraima
Sidona.

VÝSTAVY V PROSTORÁCH VKC
Kateřina Exnerová a Filip Tomáš: Města
prý nedovedou vyprávět. Fotografie
z Terezína.

Výstavy jsou otevřeny pro veřejnost po–čt
10–15 h, pá 10–12 h, během večerních pro-
gramů a po domluvě. Není-li uvedeno jinak,
činí vstupné na jednotlivé programy 30 Kč.

úterý 23. 11. v 18 h:
Židovka – divadelní představení Divadla
Kufr. Příběh židovské dívky Evy, která je se
svou rodinou transportována do Terezína
a později do Osvětimi. Z nepříjemných
životních zážitků uniká do světa svých před-
stav. V těchto představách se vždy uplatňuje
žonglování. Vstupné 50 Kč

čtvrtek 25. 11. v 18 h:
Dopis Alexandrovi – vzpomínky Renaty
Laxové. Beseda s autorkou. Knihu bude
možno na místě zakoupit. Vstupné 20 Kč

úterý 7. 12. v 17 h:
Chanukové zastavení v brněnské syna-
goze. Pozastavte se s námi v každodenním
shonu a vyslechněte povídání o židovském
svátku chanuka, které bude spojeno s výkla-
dem o historii a současnosti brněnské syna-
gogy. Koná se v brněnské synagoze. 

Vstupné 20 Kč

neděle 12. 12. v 14.30 h:
Chanuka – dílna pro rodiče s dětmi od 6 let.
Jaký svátek slaví Židé v zimě? Dozvíte se,
proč o tomto svátku rozsvěcují osmira-

menný svícen, jaká jídla připravují a mnoho
dalšího. Společně si zahrajeme drejdl – čtyř-
strannou káču, se kterou si děti hrají
o svátku Chanuka. Vstupné 30 Kč

úterý 14. 12. v 18 h:
Srovnání způsobu výkladu biblického
textu mezi judaismem a křesťanstvím –
přednáška Mgr. Petra Aharona Tesaře,
předsedy občanského sdružení Krnovská
synagoga, spoluautora knihy o historii
židovské komunity na Krnovsku a Brun-
tálsku. Vstupné 20 Kč

VKC Židovského muzea v Praze, pobočka Brno tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno, tel.: 544 509 651, fax: 544 509 652
www.jewishmuseum.cz/brno, brno@jewishmuseum.cz
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KULTURNÍ PROGRAM 
PROSINEC 2010

ŽIDOVSKÁ OBEC V PRAZE
společenský sál, Maiselova 18

středa 8. 12. v 15 h
K Á VA  O Č T V R T É

PhDr. Leo Pavlát
podle internetové Wikipedie: „český

židovský novinář, spisovatel, diplomat

a současný ředitel Židovského muzea“

Je to opravdu vystihující

charakteristika? Jste přesvědčeni,

že jej znáte? Přijďte se ujistit!

Připravil a moderuje Honza Neubauer

jan@neub.ch

úterý 14. 12. v 15 h
P O D V E Č E R  Y V O N N E

P Ř E N O S I L O V É
„Dovedu se zaměstnat celý den jenom

tím, jak říkával můj tatínek, že chodím od

ničeho k ničemu. Povahou jsem asi

typický důchodce,“ říká náš host

Eduard Hrubeš
moderátor, hudebník, scénárista,

trumpetista, příležitostný zpěvák,

sběratel vláčků a pan Neváhej a toč!
Změna programu vyhrazena.

DSP HAGIBOR
K u l t u r n í  p r o g r a m
l i s t o p a d / p r o s i n e c  2 0 1 0
úterý 23. 11. v 15 h Koncertní sál – Poetické odpoledne – verše

Jaroslava Rejdáka, (Klub Parkinson)

neděle 28. 11. v 15 h Společenské prostory Hagibor – Chanuková dílna –
pro děti a rodiče pořádá Bejachad a Třígenerační
centrum

pondělí 29. 11. v 15.30 h Koncertní sál – Chanuka a Chanukije – beseda
s dr. Evou Kosákovou ze Židovského muzea v Praze

čtvrtek 2. 12. 15.30 h Koncertní sál – Chanukový koncert – Klezmer Ji-Mi

středa 15. 12. 14.30 h Koncertní sál – Vernisáž obrazů Marty Kozohorské 

čtvrtek 16. 12. 18.00 h Koncertní sál – Koncert orchestru Šarbilach

úterý 21. 12. 10.30 h Koncertní sál – Hudební matiné – klavír Patrik Hévr,
housle – Martina Hévrová

Výstavy: Barevná setkání – výtvarná díla Klubu vozíčkářů Petýrková
Emoce – fotografie Romany Ryšavé

Kulturní činnost je podporována grantem MK ČR

R e t r o s p e k t i v a  
A m o s e  G i t a i e

25. listopadu – 1. prosince

1 3 .  r o č n í k  F e s t i v a l u  
f r a n c o u z s k é h o  f i l m u

V rámci letošního festivalu Francouzského
filmu bude v Praze a Brně uvedeno v retro-
spektivní sekci pět filmů izraelsko-fran-
couzského filmového režiséra Amose Gi-
taje: Alila (2003), Ester (1985), Kipur
(2000), Stažení (2007), Zprávy z do-
mova / Zprávy z domu (2005).

Více informací na: www.festivalff.cz/
-Amos-Gitai-retrospektiva 
www.amosgitai.com

neděle 19. 12. v 15 h:
Duo Vladislav Bláha – kytara, Vít Spilka –
klarinet. Na slavnostním odpoledním kon-
certu zazní skladby Johna Dowlanda,
Johanna Sebastiana Bacha, Niccoly Pagani-
niho, Jaoquina Rodriga, Maurice Ravela,
Astora Piazolly, Manuela de Fally a klez-
mer. Pořádáno ve spolupráci se Židovskou
obcí Brno. Vstupné 50 Kč

úterý 21. 12. v 18 h:
Žít s židovskou hvězdou – představení
diplomové práce Mgr. Gabriely Veselé. Ta

se zabývá problematikou antisemitismu
v kontextu historie i současnosti. Pokouší se
mimo jiné o objasnění dopadu holocaustu na
konkrétní lidské osudy. Za tímto účelem
bylo zaznamenáno několik rozhovorů s pře-
živšími. Na základě jejich analýzy pak
odpovídá na otázku, jak se zkušenost s holo-
caustem odrazila v životě pronásledovaných
obětí.

Vstupné 20 Kč

V prosinci můžete navštívit výstavu obrazů
Judity Kopotové nazvanou Cesty.

VKC Židovského muzea v Praze, pobočka Brno

CHANUKA PRO DĚTI
se koná

5. prosince od 15 hodin
ve velkém sále Židovské obce v Praze

Zahrají a zazpívají děti z divadla Feigele

a potom přijde kouzelník

a potom přijde klaun Aleš.

Přijďte, těšíme se na vás!

Nadační fond obětem holocaustu ve spolupráci se Sdružením pro úšteckou synagogu a hřbitov pořádají

B E N E F I Č N Í  K O N C E R T
vystoupí: Dominika a Jiří Hoškovi, Pressburger Klezmer Band, Iby & Chipsy Empire, moderuje Ester Janečková

úterý 23. listopadu 2010 od 19 hodin v Music club ROXY, Dlouhá 33, Praha 1

Předprodej a rezervace vstupenek na vintrova@fondholocaust.cz nebo na telefonních číslech 224 261 573, 731 113 417. Cena za vstupenku je 300 Kč.
Výtěžkem koncertu budou podpořeny projekty v programech Péče, Připomínka, Budoucnost a Obnova NFOH. Podpořit je můžete také zasláním finančního
daru na účet veřejné sbírky: 502-2685554004/2700.
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M. Moulis/D. Tomášek, K. H. FRANK
Vzestup a pád karlovarského
knihkupce, 443 str., Epocha Praha

Životní dráha karlovarského knihkupce
Karla Hermanna Franka není jen vylíčením
osudů sudetoněmeckého předáka na jeho

cestě k moci, ale i analy-
tickou sondou do drama-
tické historie předmni-
chovské první republiky
a především Protektorá-
tu Čechy a Morava. Zku-
šení autoři literatury fak-
tu sledují život člověka,
jenž pod záštitou Hitlera
i dalších říšských politi-
ků od svých počátků usi-

loval o likvidaci českého národa a také ji za-
čal postupně uskutečňovat. Věnují se Fran-
kovu politickému vývoji, ale i soukromému
životu, který konfrontují mimo jiné i s horo-
skopem, jenž si na začátku své kariéry ne-
chal vypracovat. Líčí jak jeho rychlý vze-
stup, tak i spory s politickými oponenty uv-
nitř své strany, kontakty a setkání s Hitlerem
a také systematicky, na základě dokumentů
vyvracejí jeho poválečné výmluvy, souvise-
jící s neúčastí na likvidaci Lidic, boji proti
partyzánům i na dalších akcích.

V závěru pak odhalují lži z publikace
Frankova bratra, nedávno vydané v Němec-
ku. Zajímavá a čtivá kniha je nejen literární
dokumentací tragického období z dějin čes-
kého národa, ale i příspěvkem při hledání
formy soužití se sousedním Německem.

Miroslav Moulis (1921) vystudoval
Právnickou fakultu UK, pracoval jako novi-
nář, později jako odborný pracovník ve Vo-
jenském historickém ústavu a Kanceláři pre-
zidenta republiky. Je autorem celé řady děl
literatury faktu např. To byl Buchenwald, Na
prahu života, Nikdo nesmí přežít, Lidice žijí,
Osudný 15. březen, 100 dnů na vrcholu mo-
ci atd.

Dušan Tomášek (1924) studoval Fakultu
osvěty a novinářství UK a pracoval jako no-
vinář v řadě listů. Je členem Obce spisovate-
lů, AIEP a Klubu autorů literatury faktu. Je
autorem řady děl např. Šest životů TB 11 se
nevrací, Deník druhé republiky, Pozor cen-
zurováno! aneb ze života soudružky cenzury,
Causa Emil Hácha, generál Alois Eliáš (dvě
naposledy jmenované publikace ve spoluau-
torství s R. Kvačkem).

Jiří Suchý, HISTORKY FERDINANDA
HAVLÍKA, 135 str., Maxdorf Praha
2008

Tentokrát Jiří Suchý nezpívá ani nepíše
básně, ale věnuje se fenoménu zvanému in-
terview. Za protagonistu rozhovoru si vybral

dlouholetého člena divadla Semafor, muzi-
kanta, skladatele a přítele – klarinetistu Fer-
dinanda Havlíka. Autor rozdělil knížku na tři
oddíly Pravda o recesi, Něco ze Semaforu,
Něco ze života. V té první se dozvíme, co re-
cese znamenala v dobách první republiky,
protektorátu a v poválečné totalitě. I o její
příbuznosti s dadaismem, který provozovalo
pár nadšenců v kabaretu Voltaire ve Švýcar-
sku okolo roku 1916. Zjistíme také, že tzv.
happening je legitimním dítětem recese a je-
jím důstojným pokračovatelem v době mo-
derní. Ze vzpomínek Ferdinanda Havlíka se
jako největší recesista ukázal být jazzový
zpěvák Arnošt Kavka. Není to ovšem jen je-
diné zmiňované jméno. Vzpomíná se zde
i na legendárního saxofonistu Evžena Jego-
rova či basistu Luďka Hulana a další desítky
recese milovných uměleckých individuí.

V dalším oddíle se potkáme s řadou dal-
ších zvučných jmen – zpěvačkou Evou Ol-

merovou, „strýčkem“
Jedličkou, režisérem
Krejčíkem, opomenut
není ani kníže humoru
Jan Werich.

Roztomilá, graficky
pěkně upravená knížka
malého formátu je ja-
koby stvořena, aby
nám činila laskavého

průvodce v dobách našeho volna, kdy se
toužíme odpoutat od balastu všedního dne.
Kdo miluje inteligentní humor, nemůže tuto
knížku Jiřího Suchého opomenout.

Jiří Svejkovský, ČAS MARNÝCH
NADĚJÍ – Roky 1968 a1969 ve
zpravodajství ČST, 115 str., Epocha
Praha 2010

Mezi publikace, které nám nedávno při-
pomínaly čtyřicáté výročí sovětské okupa-
ce, nepochybně patří i tato knížka vzpomí-
nek a dokumentů, které shromáždil Jiří
Svejkovský, jeden z dosud žijících televiz-
ních redaktorů, který se aktivně podílel na
tzv. „ilegálním“ vysílání ČST. Pro publika-
ci využil písemné zázna-
my svých kolegů, techni-
ků, své archivní písemné
doklady, fotografie a do-
pisy diváků. Mapuje den
po dni činnost stateč-
ných redaktorů a techni-
ků, kteří dokázali takřka
nemožné. Udrželi ná-
hradní nouzové vysílání
televize v obsazené ze-
mi, kde sovětští vojáci obsadili televizní
studia, ale také retranslační stanice a bloko-
vali většinu technických prostředků, které
jsou pro vysílání nutné. Přesto desítky pra-
covníků televize dokázaly vysílat po celý

srpnový týden a zcela jistě riskovaly i své
životy. V závěru, z pohledu nově nabité
svobody po roce 1989, si publicista Svej-
kovský klade otázky, zda by se náš poled-
nový vývoj v roce 1968 mohl dál rozvíjet
k demokracii, nebýt násilné vojenské oku-
pace, a zda sovětští generálové nesledovali
i jiné cíle, než zlikvidovat pro ně nebezpeč-
ný politický vývoj v Československu.

David Jan Novotný, SIDRA NOAH,
381 str., Knižní klub 2010

Tato kniha je jedním z překvapení letoš-
ní literární sezóny. Dostalo se jí uznání
v 15. ročníku Literární ceny Knižního klubu
a získala ocenění „vítězný román“.

Píše se srpen 2002. Čechy postihla tisíci-
letá povodeň, svým rozsahem připomínající
biblický příběh Noachův. Stovky lidí přišly
o své domovy, tisíce bylo nutno evakuovat
ze zatopených oblastí. Ta-
ké Židé z Josefova
a z dalších částí Židov-
ského Města musejí opus-
tit své byty. Hledají úto-
čiště u svých souvěrců.
V židovském penzionátu
pana Reicha na Vinohra-
dech se řízením osudu
schází deset mužů tvoří-
cích minjan. Jsou různé-
ho věku, od patnácti do osmdesáti let, s růz-
ných prostředí, s různými životními zkuše-
nostmi. Jejich osudy se pomalu odhalují
prostřednictvím historek, jež si v dlouhých
chvílích vyprávějí, nebo vzpomínek, které
se jim v této mimořádné situaci vynořují.
Spolu s nimi se opět odkrývá zloba, nesmy-
slnost, absurdita neblahých minulých reži-
mů, jež pronásledovaly hlavně Židy.

Trpké, ale přesto až neuvěřitelně komic-
ky vyznívající osobní historie nám prozaik
Novotný předává vlastní i sdílenou zkuše-
ností. Zná současný židovský svět Prahy, je-
ho prostředí, jazyk, zvyklosti a obřady. Pří-
běhy, které vypráví laskavě, s charakteristic-
kým ironickým humorem, získávají v jeho
podání moudrost dávných biblických pouče-
ní i jistou smířlivost poznání, jež přesahuje
celé generace.

David Jan Novotný (1947) je vysoko-
školský pedagog, spisovatel, scénárista
a publicista. Po maturitě prošel řadou dělnic-
kých povolání, ale po absolvování FAMU na-
stoupil jako scénárista Filmového studia Bar-
randov. V roce 1990 byl přijat jako odborný
asistent na FAMU, v roce 1997 tamtéž jme-
nován docentem a v roce 2001 profesorem.
V letech 2004–2007 byl prvním rektorem Fil-
mové akademie Miroslava Ondříčka v Písku.
Od roku 2008 přednáší na Literární akademii
Josefa Škvoreckého. Vydal řadu próz a od-

LITERATURA NEJEN S DAVIDOVOU HVĚZDOU
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borných prací a je i podepsán pod několika
filmy a televizními hrami.

Současných románů ze života židovské
komunity je velmi nepatrně. O to záslužněj-
ší je tento literární počin Davida Novotného,
který zvolil vyprávěcí formu Dekameronu,
odehrávajícího se v Praze v době velké poto-
py. Až knihu dočtete, pochopíte, proč kniha
vzbudila u jury Literární ceny takové nadše-
ní. Špičková cena jí byla přisouzena zcela
právem.

Jiří Voráč, IVAN PASSER – FILMOVÝ
VYPRAVĚČ ROZMANITOSTÍ, 318 str.,
Host Brno 2009

Tato monografie se zabývá životem a dí-
lem česko-amerického filmového režiséra
Ivana Passera (1933, Praha), jednoho z oso-
bitých solitérů filmového průmyslu. Passer
náleží k legendární generaci české nové vlny
šedesátých let. Působil jako nejbližší spolu-
pracovník Miloše Formana na všech jeho
českých filmech a samostatně debutoval
outsiderskou tragikomedií Intimní osvětlení
(1965), klasickým dílem nejen české kine-
matografie. Po sovětské
invazi v srpnu 1968 ode-
šel do USA. V zahraničí
natočil dalších patnáct
filmů. Z nich obzvláště
vyniklo drama Cuttero-
va cesta (1981), které se
stalo kultovním dílem
amerického neonoirové-
ho a postvietnamského
cyklu. Vedle toho natočil
mj. i černou komedii z prostředí newyor-
ských narkomanů Zrozen k vítězství (1971),
poetický snímek o přátelství a vzpouře ro-
mantických básníků lorda Byrona a P. B.
Shelleyho Strašidelné léto (1988), doku-
mentární drama Stalin (1992) a naposledy
výpravný velkofilm z kazašských dějin osm-
náctého století Nomád (2005).

V USA působí Passer v rámci domi-
nantní filmové praxe (natáčí pro velké fil-
mové a televizní společnosti), nicméně dě-
lá filmy, které se vymykají hollywoodské-
mu standardu svou otevřenou heterogenní
a ambivalentní formou. Evropský styl 
autorského uměleckého filmu, který Passer
reprezentuje svými východisky, zde naráží
na odlišné kulturní a produkční modely.
Z tohoto napětí se rodí neobvyklé výsled-
ky, které vynikají pozoruhodnou rozmani-
tostí a vypravěčským umem. Passer si tak
vydobyl zvláštní pozici těžko zařaditelné-
ho režiséra, který dělá minoritní filmy uv-
nitř filmového mainstreamu.

Jiří Voráč (1965), filmový historik, do-
cent na Masarykově univerzitě v Brně. Od
roku 2000 vedoucím Ústavu filmu a audio-
vizuální techniky. Zabývá se dějinami české
kinematografie po roce 1945 a filmovým
exilem. Od roku 2003 člen Rady České tele-

vize. V roce 2008 obdržel od nadace Char-
ty 77 Cenu Franiška Kriegla.

Florian Ebeling, TAJEMSTVÍ HERMA
TRISMEGISTA – DĚJINY
HERMETISMU, 188 str., Malvern
Praha 2009

Hermés Trismegistos, „třikrát největší
Hermés“, patří k nejpozoruhodnějším
a nejtajuplnějším postavám duchovních
dějin. Tento legendární egyptský mudrc,
král a kněz byl už od antických dob pova-
žován za autora řady mystických a magic-
kých textů. Překlad hermetické sbírky tzv.
Corpus Hermeticum, pořízený v 15. století
Marsiliem Ficinem, hluboce zasáhl do ev-
ropského myšlení a stál
u zrodu renesančního
novoplatonismu a při-
spěl i ke vzniku novově-
ké vědy. Renesanční
filozofové Herma osla-
vovali jako vrcholnou
autoritu zakladatele filo-
zofie a kladli jej na ro-
veň samotnému Mojží-
šovi, spatřujíce v něm dávného zvěstovate-
le křesťanských pravd, jehož texty se podle
některých vyjadřují dokonce jasněji a do-
konaleji než sama Bible.

Vele tohoto filozofičtěji laděného proudu
stojí magická hermetica, namnoze ovlivněná
arabským myšlením, která tvoří jakýsi spod-
ní, lidový proud. Florian Ebeling ve své nové
knize oba směry hermetismu od sebe jasně
odlišuje, přičemž zároveň ukazuje jejich spo-
lečný zdroj a sleduje i jejich různorodé půso-
bení v dějinách. Na velké ploše tak předkládá
zřetelný a barvitý obraz „Herma“ a hermetic-
kých textů od antiky až po novověk, včetně
průhledů do 20. století Kniha je doprovázena
úvodem známého německého egyptologa
a teoretika kultury Jana Assmanna.

Florian Ebeling studoval egyptologii
a filozofii v Heidelbergu a Leidenu, promo-
val v roce 2001 u J. Assmanna. Zabývá se
recepcí Egypta v evropských dějinách, ze-
jména v 15. – 18. století, svobodným ze-
dnářstvím druhé půle 18. století, dějinami
hermetismu obecně, jakož i dějinami opery.
V současné době působí na univerzitě v Hei-
delbergu a aktuálně se věnuje zkoumání her-
meticko-zednářského pozadí Mozartovy
opery Kouzelná flétna.

Marcela Hazan, KLASICKÁ ITALSKÁ
KUCHYNĚ, 703 str., Pragma Praha

Itálie nikdy nebyla považována za „pra-
vou cizinu“, neboť její velká část byla dlou-
hou dobu součástí rakouského mocnářství,
tedy naší „širší vlastí“, jak se tehdy říkalo.
Ostatně vztahy mezi italskými zeměmi
a českým královstvím byly vždy hojné,
o čemž svědčí stovky stavitelů, štukatérů,
malířů a řemeslníků, kteří se podíleli na vý-
stavbě renesanční a barokní Prahy. 

Vraťme se však k turistům. Ti v Itálii na-
šli tuze dobré jídlo zvané pizza, objevili la-
hodnost olivového oleje ve skvělých salá-
tech, naučili se používat parmezán a pít dob-
rá italská vína. Když se pak vrátili domů,
zachtělo se jim zopakovat prožitá kulinářská
dobrodružství. A tak se pomalu zrodil boom
italských pizzerií nejen v Praze, ale v celé
republice. Vedle gastronomicky monotema-
tických pizzerií se začaly otvírat i italské
restaurace, kde bylo možné ochutnat širokou
plejádu nefalšovaných italských dobrot.
V novinách a časopisech se začaly objevovat
italské recepty, u televizních diváků po mno-
ho měsíců vítězí veleúspěšný seriál „S Ita-
lem v kuchyni“. Ani nakladatelství nemohou
zůstat stranou a vydávají občas kuchařky
s velmi proměnlivou úrovní.

Pravým skvostem je ovšem kniha Marce-
ly Hazan, původně napsaná pro americké
čtenáře. Známý znalec gastronomie Roy
Andries de Groot o této knize napsal: „Mar-
cellina kniha je nejautentičtějším průvod-
cem po italské kuchyni, jaký byl ve Spoje-
ných státech napsán.“

Autorce se podařilo vynikajícím způsobem
zachytit a čtenářům předat dojem, aroma
i jemné nuance svěžích venkovských vůní
a především nekomplikovanost jídel připravo-
vaných v italském stylu. Kuchařka je navíc ur-
čena kuchařům na všech úrovních – od začá-
tečníků po zkušené profesionály, a je tak prak-
tickým a obsažným průvodcem po technikách
a ingrediencích, jakož i sbírkou těch nejchut-
nějších receptů z italského repertoáru. V knize
naleznete mimo receptů i důkladné poučení
o speciálních bylinách, koření, sýrech. Recep-
ty na základní omáčky a návody, jak používat
balzamikový olej, bottargu, extra panenský

olivový olej, porcini, la-
nýže, suché těstoviny
a různé druhy rýže.

V knize najdete přes
500 receptů a každý
z nich nese Marcellin
nezaměnitelný rukopis.
Ať už děláte něco tak
jednoduchého jako její
toskánskou selskou po-
lévku se zelím a fazole-

mi nebo tak náročného jako křupavé, vcelku
opékané artyčoky, či se pokusíte o rafinova-
ný pokrm zvaný „Venušina klenotnice“, kte-
rý se skládá z těstovinových kapes plněných
špenátovým fettucione, porcini a šunkou, ne-
bo dušené telecí nožičky či opékané holoubě
na klasický způsob, budete na každé stránce
vnímat Marcellinu nepostradatelnou vůdčí
ruku. Neboť neexistuje nikdo, kdo by byl po-
volanější k tomu, aby nás naučil, co musíme
vědět o struktuře jídla a o tom, jak toho docí-
lit, a nikdo nás s autentickou italskou kuchy-
ní neseznámí s větším zaujetím a více inspi-
rujícím způsobem. Překvapte své blízké
a uvařte jim pravou Itálii. Nebojte se, polovi-
nu práce za vás udělá tato skvělá kuchařka.

� Milan Kalina

knihy

19Kislev 5771

�
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V říjnu 1910, na počátku své mise, píšou členové komuny:
„Přišli jsme, abychom vybudovali nezávislou osadu hebrej-
ských pracujících na naší národní půdě – kolektivní osídlení,
komunu, kde nebude ani vykořisťovatelů ani vykořisťovaných.“
Místo se původně jmenovalo arabsky Umm Džuni. V roce 1912
se noví osídlenci rozhodli pojmenovat svůj domov Deganja (od
hebrejského slova „dagan“, tedy obilí).

Ač je Deganja vždy zmiňována jako první kibuc a byla
vlastně modelem pro všechny další kibucy (mnozí z ranných
členů zakládali další kibucy po celém Izraeli), nebyla zcela
typickým kibucem. Technicky vzato by se vlastně neměla
označovat jako kibuc, ale jako kvuca, doslova „skupina“, která
je početně menší. Zajímavé také je, že v Deganji děti vždy,
i v době největšího rozkvětu kolektivismu, žily v domácnos-
tech svých rodičů, a nikoliv ve společných dětských domech,
jak bývalo zvykem v jiných kibucech.

V Deganji žily mnohé známé osobnosti – jmenujme alespoň
básnířku Rachel (Rachel ha-mešoreret, vlastním jménem
Rachel Bluwstein, 1890–1931) nebo hrdinu od Tel Chaj Josefa
Trumpeldora (psali jsme o něm v únoru letošního roku, v čísle
6/5770). Když se zde narodil malý Gideon Barac, jednalo se
o první dítě narozené kdy v kibucu. Tím druhým byl v roce
1915 budoucí slavný generál a ministr obrany Moše Dajan.

Na jih od původního kibucu byl v roce 1920 založen druhý
kibuc – Deganja Bet.

Klidu si obyvatelé Deganji nikdy příliš neužili. První obětí
izraelsko-palestinského (resp. židovsko-arabského) konfliktu se
stal již v roce 1913 Moše Barsky, který byl zabit arabskými ves-
ničany při potyčce na poli (právě po něm pojmenovali manželé
Dajanovi svého syna). Ve 30. a 40. letech sloužil kibuc i jako
základna nejrůznějších židovských vojenských oddílů, včetně
oddílů Palachu, předchůdce izraelské armády Cahal. V květnu
1948, v době války za nezávislost, musely oba kibucy čelit pří-
mému útoku syrských tanků a dělostřelectva. V Deganji Alef je
dodnes k vidění syrský tank, který se obráncům podařilo zneš-
kodnit pomocí Molotovova koktejlu. V letech 1967–1970 byl
kibuc jedním z těch, které těžce postihla tzv. opotřebovací či
vyčerpávací válka (milchemet ha-hataša), k životu jeho obyva-
tel patřilo vždy i opakované ostřelování kaťjušami či pokusy
o teroristické útoky.

Koncem 60. let 20. století přibyla k zemědělské činnosti
kibucu i průmyslová výroba, když zde byl založen Toolgal
Degania Industrial Diamonds, podnik na výrobu nástrojů, vyu-
žívajících průmyslově vyráběné diamanty (brusky, přístroje pro
kamenictví a truhlářství).

Tak jako před sto lety, patří i dnes kibuc Deganja k průkop-
níkům – tentokrát v modernizaci a inovaci tradičního kibucnic-

kého modelu. V roce 2007 zahájila Deganja Alef privatizační
proces. To znamená, že členové kibucu si mohou odkoupit
domy, v nichž žijí, přistoupilo se k diferenciaci platů i svobod-
nému výběru práce, přičemž však chce kibuc i nadále poskyto-
vat zajištění sociálně slabším členům. Předseda kibucu Šaj
Šošani k tomu říká: „Je pro nás velmi důležité projevit úctu
k těm, kteří zde pracovali celý svůj život a cele se tomuto nád-
hernému místu odevzdali. Ale je stejně důležité vytvořit atrak-
tivní vyhlídky pro děti našich členů a novu generaci.“

� Kateřina Weberová

Co se také stalo v prosinci:
• v roce 1066 zaútočil v Granadě muslimský dav na královský

palác, ukřižoval židovského vezíra Josefa ibn Naghrelu (Josef
ben Šmuel Ha-nagid) a následně zmasakroval většinu židovské
populace města

• roku 1763 byla zasvěcena synagoga Touro na Rhode Islandu,
nejstarší fungující synagoga v USA

• roku 1897 se v Německu narodil Gershom Scholem, izraelský
filozof a učenec, průkopník historicko-vědeckého bádání
v oboru kabaly

• roku 1901 byl založen Židovský národní fond (Keren Kajemet
Le-jisrael – KKL) 

• roku 1936 byl založen Izraelský filharmonický orchestr
(původně Palestinský orchestr), jehož první koncert v Tel
Avivu dirigoval Arturo Toscanini

• v roce 1973 zemřel David Ben Gurion, první izraelský premiér
• roku 1978 získali Nobelovu cenu míru izraelský premiér

Menachem Begin a egyptský prezident Anwar Sadat, kteří
o rok dříve podepsali přelomovou mírovou smlouvu

• v roce 1988 Jásir Arafat poprvé oficiálně uznal právo Izraele
na existenci

• roku 1993 došlo k navázání diplomatických vztahů mezi 
Izraelem a Vatikánem Vě
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1. prosince 1909 byl založen
první kibuc – Deganja (alef)

S narozeninami prvního kibucu to není tak jednoduché. Datum, na něž odkazujeme, je datem,
kdy Židovský národní fond (KKL) zakoupil pozemek v údolí Jordánu, na jižním břehu
Galilejského jezera (Kineret), asi 6 km jižně od Tiberias (Tverja). Nicméně skutečným
počátkem historie kibucu Deganja je až rok 1910, kdy se osidlování ujali příslušníci komuny
Hadera, kterou z počátku tvořilo deset mužů a dvě ženy, původem z Ruska. Bylo to tedy právě
v letošním roce, kdy první kibuc oslavil sté výročí své existence.
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