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Krátce
Nechť letošní Nový rok stromů –
??? ???? ??????? (roš ha-šana le-ilanot)
je nám všem výzvou k činům, jak to chá-
pal kocký rebe Menachem Mendel.
Každý z nás, ať žije kdekoliv, může
pomoci obnovit krásu hory Karmel, aby
se na ní opět zazelenaly lesy, jak tomu
bylo dříve.

Rabín Daniel Mayer

V závěru mi dovolte, abych poděkoval
členům představenstva za jejich celoroč-
ní práci, členům revizní komise za jejich
dohled nad účty a především naší koordi-
nátorce Kateřině Weberové. Bez její obě-
tavosti a pracovního nasazení při sou-
časné péči o rodinu se dvěma malými
dětmi by BS zdaleka nemohla vykazovat
výsledky, s nimiž jsem vás nyní seznámil.
Nakonec děkuji i všem věrným členům
BS a členům Klubu BS za jejich účast na
našich bohoslužbách, vzdělávacích
a kulturních akcí. Bez jejich zájmu
a účasti by naše konání nemělo smyslu.

Z výroční zprávy Milan Kalina

Proto naši učenci přikázali, aby se člověk
zřekl jen takových věcí, které zapovídá
Tóra, a aby si pomocí slibů a přísah na
věky věků nezakazoval nic. Proto naši
učenci tvrdí: Cožpak ti není dost toho, co
Tóra sama zakazuje, že si sám ještě
potřebuješ zakazovat další?

Karel Goldmann

Haasův herecký projev a jeho humor byl
především nesmírně lidský. Komické
situace těžil z běžného života střední
třídy a trapasy, které ve svých rolích pro-
žíval, byly trapasy blízké většině diváků,
a právě v tom bylo Haasovo kouzlo. Jeho
filmové role nebyly excentrické, komic-
kých účinků dosahoval jemnými, neoká-
zalými gesty a citlivou prací s mimikou.
Neméně důležitou složkou jeho herectví
byl i jeho nenapodobitelný hlasový témbr.

Milan Kalina K
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Hugo Haas
nestárnoucí legenda

českého filmu

 ראש השנה לאילנות



V Tóře Hospodin nazývá zaslíbenou zemi 
„zemí oplývající mlékem a medem – 

 .“(erec zavat chalav u-dvaš) ארץ זבת חלב ודבש
Medem je míněn datlový med. Samotný 
název svědčí o nesmírné úrodnosti země. 
Taktéž Všemohoucí přivedl naše předky 
„do dobré země..., do země, kde roste pše-
nice i ječmen, vinná réva, fíky a granátová 
jablka, do země olivového oleje a datlového 
medu....“ (Dt 8,8-9).

Rád bych se podělil s našimi čtenáři o ně-
kolik příběhů věnovaných Novému roku 
stromů, jejichž vypravěči a účastníky byli 
moudří chasidští rabíni.

Jednou, o svátku Tu bi-švat, se u cadika 
Eizika z Żydaczówa sešel opravdu úctyhod-
ný počet hostů. Nejen že seděli jeden vedle 
druhého namačkáni za velkým stolem, ale 
mnoho jich v řadách ve stoje obklopovalo 
dlouhý stůl – Tisch, na němž byly hromady 
ovoce. Hostů však bylo mnohem více než 
ovoce. Tu povstal cadik a obrátil se ke všem 
slovy: „Chtěli byste ovoce? Tak já vám po-
vím, kde ho naleznete – v  první kapitole 
traktátu Pe`a, kde se píše:
ואלו דברים שאדם אוכל מפרותיהן בעולם הזה
והקרן קיימת לו לעולם הבא בכוד אב ואם וגמילות
חסדים והבאת שלום בין אדם לחברו ותלמוד תורה
כנגד כולם."

A toto jsou věci, jejichž plodů (ovoce) 
člověk užívá na tomto světě a jsou mu ucho-
vány do budoucího světa. Úcta k rodičům, 
skutky milosrdenství a usmiřovaní bližních, 
ale učení Tóry převyšuje všechny. Učte 
se usilovně Tóru a budete mít nepřeberné 
množství ovoce.“

Jednou se přihodilo, že se rabi Jicchak 
Meir z Góry (1798–1866) ocitl na Tu bi-
-švat v Kocku. Tamější rebe Menachem 
Mendel (1787–1859) požádal svého hosta, 
aby k chasidům pronesl דרשה מענייני דיומא – 
aktuální kázání. Rabi Jicchak Meir se svého 
úkolu zhostil skvěle. Jeho draša k Novému 
roku stromů šla nejen do duchovní hloubky, 
ale šla i do šířky, zachycujíc všechny aspek-
ty tohoto svátku. Když rabi Jicchak skončil 
své kázání, řekl mu Menachem Mendel: 

„Tvé vynikající kázání má své místo pouze 
v galutu (diaspoře), ne však v zemi Izraele, 
neboť v zemi Izraele neslavíme Nový rok 
stromů slovy, ale činy – אין ראש השנה אומר
.דרשני אלא עשוני

Dny mého lidu budou jako dny stro-
mu – כימי העץ ימי עמי (Iz 65,22). Budou 

symbolem milosrdenství a vykoupení. Rabi 
Jisrael z Czortkówa (1854–1933) říkával, 
že ve výše vzpomenutém verši z Izajáše je 
národ Izraele připodobněn k obnaženému 
stromu, který stál osamocen v zimní plís-
kanici. Mrazivé šípy se zabodávaly do jeho 
kmene, silná vichřice se ho snažila vyvrá-
tit a šance, že ubohý strom přežije běsnění 
přírodních živlů, byla takřka nulová a všem 
se zdálo, že jeho osud je již zpečetěn. Tu 
znenadání, skryta lidským zrakům, začala 
o Tu bi-švatu v jeho útrobách znovu proudit 
životodárná míza.

Podobně je tomu i s národem Izrae-
le, který je neustále vystaven ponižování 
a znevažování. Je násilně vykořeňován ze 
země a jeho duchovní postavení se pod ra-
nami vnějšího nepřátelského světa hrou-
tí. Právě v nejhustší tmě začíná Izraeli 

svítat světlo vykoupení – světlo Mesiáše 
.אור הגאולה – אורו של משיח

Ve čtvrtek 2. prosince, o prvním dni 
svátku Chanuka, vypukl nejničivější požár 
v dějinách moderního Izraele. Začaly hořet 
lesy na hoře Karmel nedaleko Haify. Po-
žár se šířil díky silnému větru nesmírnou 

rychlostí a jeho ničivé plameny zachvátily 
kibuc Bejt Oren, vesnici umělců Ejn Hod, 
kibuc Nir Ecijon a internátní školu Jemin 
Ord. Plné čtyři dny pustošil ničivý živel 
vše, co mu stálo v cestě, než se ho v nedě-
li 5. prosince podařilo dostat pod kontrolu 
a v pondělí 6. prosince byl defi nitivně uha-
šen. Bylo evakuováno všech šest set vězňů 
z věznice Damon (Karmel), kterou požár 
bezprostředně ohrožoval. Aby evakua-
ce proběhla co nejrychleji a životy vězňů 
byly zachráněny, měli ještě přijet pomoci 
studenti důstojnického kursu příslušníků 
vězeňské stráže. Jejich autobus se však 
na silnici dostal do ohňové pasti, z níž ne-
bylo prakticky úniku. Na čtyřicet přísluš-
níků nalezlo svou smrt v plamenech. Prv-
ního dne požáru byla při koordinaci jeho 
likvidace také smrtelně zraněna velitelka 

Ve středu večer, 19. ledna, zasedneme k slavnostně prostřeným stolům, na nichž bude mnoho druhů ovoce 
a jistě nebudou chybět ani plody naší historické vlasti, země Izraele. Takto zahájíme svátek Tu bi-švat 
nebo též Nový rok stromů –ראש השנה לאילנות (Roš hašana le-ilanot).

Tu bi-švat
a zázračná vůle k životu skrytá v zemi Izraele

Osudná silnice na Karmel po požáru
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� haifské policie Ahuva Tomerová, která 
na následky popálenin o čtyři dny později 
zemřela.

Toto pětidenní inferno si vyžádalo cel-
kem čtyřicet čtyři lidské oběti, bylo spáleno 

50 kilometrů čtverečních lesního porostu, 
což představuje 5 milionů stromů.

Především se jedná o lidskou tragédii, 
která je nesmírná, a těžko říci, zda čas ales-
poň částečně zacelí krvácející rány.

Rozsáhlé území karmelského lesa, kte-
rým se pohoří Karmelu pyšnilo, se promě-
nilo během několika dní v černou měsíční 
krajinu a tu a tam žárem ohořelé a znetvo-
řené skelety stromů nám připomínají, že tu 
nedávno býval krásný zelený les.

V dnešním egoistickém světě se tato a po-
dobné katastrofy přece jen vyznačují něčím 
pozitivním. Vyvolají totiž projev mezinárod-
ní lidské solidarity neznající hranic, oproš-
těné od všech politických a národnostních 
antagonismů. Na naléhavou žádost Izraele 
o pomoc odpovědělo kladně dvacet zemí, 
které ji poskytly. Mezi jinými například Tu-
recko, Řecko, Bulharsko, USA, Jordánsko, 
ale také Palestinská autonomie.

Uplynulo něco málo přes měsíc. Ten, kdo 
dnes navštíví místa, která oheň zcela zničil, 
uvidí, že z popela a z ohněm žíhané prsti, po-
dobně jako bájný pták Fénix, vyrážejí opět 
k novému životu zelené výhonky rostlin 
a keřů. Jak zázračná a nesmírně silná vůle 
k životu se skrývá v zemi Izraele!

Nechť letošní Nový rok stromů – 
 je (roš ha-šana le-ilanot) ראש השנה לאילנות
nám všem výzvou k činům, jak to chápal 
kocký rebe Menachem Mendel. Každý z nás, 
ať žije kdekoliv, může pomoci obnovit krásu 
hory Karmel, aby se na ní opět zazelenaly 
lesy, jak tomu bylo dříve.

◗ Rabín Daniel Mayer

Smrt v plamenech zde nalezla i nejvýše postavená 
žena v řadách izraelské policie – Ahuva Tomerová

židovský rok
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Program Bejt Simcha

leden 2011

SOBOTA 15. LEDNA
od 15 hodin v Bejt Simcha
Tu bi-švatový workshop,

zakončený v 18.00 havdalou

STŘEDA 19. LEDNA
od 19 hodin v Bejt Simcha

Seder Tu bi-švat

PRAVIDELNÉ AKCE

Ivrit (od 25.1.) – hodiny hebrejštiny 
pro mírně pokročilé a falešné začátečníky 

každé úterý od 18.30 h

Úvod do judaismu (od 25.1.)
každé úterý od 19.30 h

Kabalat Šabat 
každý pátek od 18 hodin;

po bohoslužbě následuje buď studium
týdenního oddílu Tóry nebo výuka

šabatových zpěvů – zmirot

Bejt Simcha
Maiselova 4, 110 00 Praha 1

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

Web: www.bejtsimcha.cz

Dovolujeme si čtenáře upozornit na novou knihu našeho
stálého spolupracovníka rabína Daniela Mayera, kterou

vydalo nakladatelství OIKOYMENH:

KONVERZE
K JUDAISMU

Kniha Konverze k judaismu v zrcadle židovské ústní
tradice a historie je věnována konverzím jak z hlediska
všeobecně historického, tak i z hlediska osudů
jednotlivých konvertitů, a to od biblických dob až do
konce 18. století. Důležitou součástí knihy jsou nejen
základní halachická ustanovení, ale i příklady židovské
ústní tradice (Mišna, Gemara, midraše), které se
konverzí či konvertity zabývají. Českému čtenáři se
touto cestou dostává poprvé do rukou kniha, která ho
seznámí s vývojem a proměnami jedné ne úplně běžně
známé stránky života židovské pospolitosti.

Výzva České pobočky Keren Kayemet Leisrael (KKL):
Shořelo nám v Severním Izraeli přes 2 milióny stromů. Požár se podařilo uhasit, 

ale nyní musíme les obnovit. Stromky na obnovu lesa lze zakoupit příspěvkem 

České pobočce KKL na účet číslo 153159004/2700 (UniCredit).

Za každou pomoc děkujeme, Michal Pacovský, prezident českého výboru KKL

Více informací vám podá paní Zoša Vyoralová: zosa@email.cz, tel. 602 703 653, www.kkl-jnf.cz

JAK ZÍSKÁVAT MASKIL?
a) v elektronické podobě 

na www.maskil.cz
b) v tištěné podobě za cenu poštov-

ného a balného; pošlete, prosím, svoji
žádost na adresu Bejt Simcha, Maiselova
4, 110 00 Praha 1, telefon: 724 027 929,
e-mail: redakce.maskil@maskil.cz; výše
poštovného a balného je v ČR mi-
nimálně 150 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.



Rovněž bylo zvoleno nové představenstvo
BS v následujícím složení: Milan Kalina
(předseda), Ivan Kohout (první místo-
předseda), Věra Razáková (druhá místo-
předsedkyně), Jakub Bořkovec, Irena
Dousková, Karel Goldmann, Vladimír
Kostka
Revizní komise byla doplněna a pracuje
nyní ve složení: Petr Brandeiský, Jitka
Davidová, Martin Pěkný

Následující zpráva je výtahem
ze Zprávy o činnosti, kterou
přednesl předseda Milan
Kalina a která byla Valnou
hromadou schválena:

Vážené dámy a pánové,
je mi velikou ctí, že mohu dnes před vámi
vystoupit a informovat vás o činnosti naší
komunity za tento rok a také se s vámi podě-
lit o naše plány pro rok příští. Abychom
mohli přehlédnout naši činnost, musíme si
nejprve připomenout, jaké vlastně má Bejt
Simcha poslání, které si dala při svém vzniku
do vínku. Před mnoha lety jsme se přihlásili
k progresivní podobě judaismu a v tomto
smyslu se také odvíjí naše veškerá činnost,
kterou můžeme rozdělit na část nábožen-
skou, vzdělávací, kulturní a společenskou:

A. NÁBOŽENSKÁ ČINNOST
1. Oslavy svátků
Leden – Tu bi-švat: Kabalat šabat a seder Tu

bi-švat s rabínkou Judith Edelman-Green
(29. 1.), workshop „Zdobíme tu bi-šva-
tový stůl“ (vedla Zuzana Schreiberová)

a havdala s rabínkou Judith Edelman-
-Green (30. 1.)

Únor – Purim: Workshop na výrobu masek
(vedla Zuzana Schreiberová), improvizo-
vaný purimšpíl, čtení Megilat Ester, puri-
mová párty (27. 2.), purimový šachrit se
čtením Megilat Ester (28. 2.)

Březen – Pesachový seder v restauraci
Mánes – vedli Ivan Kohout a Michal Foršt
(29. 3.)

Květen– Šavuot (s r. Moshe Yehudaiem):
maariv – večerní bohoslužba, studium
knihy Rút (18. 5.)

Září – Roš ha-šana: 4. 9. Novoroční work-
shop (výroba novoročních přáníček
a obrázků s následnou dražbou výrobků,
vedla Zuzana Schreiberová); bohoslužby
v synagoze na Palmovce: 8. 9. maariv, 9.
9. šachrit a musaf (bohoslužby vedl Ivan
Kohout)

– Jom Kipur v synagoze na Palmovce
(s rabínem Moshe Yehudaiem): 17. 9. Kol
nidre a maariv, 18. 9. šachrit, musaf, min-
cha, jizkor, neila, havdala a zakončení
půstu (bohoslužby vedli Ivan Kohout
a Michal Foršt)

– Sukot (s r. Moshe Yehudaiem): účast na
stavbě suky v DSP Hagibor (21. 9.); boho-
služba maariv a přivítání svátku v suce
(22. 9.); Kabalat šabat a studium knihy
Kohelet (24. 9.)

Zpráva o činnosti

Bejt Simcha za rok 2010
Dne 6. prosince 2010 proběhla Valná hromada členů Bejt Simcha. Valná hromada schválila
Zprávu o činnosti a Zprávu o hospodaření v roce 2010.

V dubnu jsme se přestěhovali do nových prostor v Maiselově ulici, kde nyní probíhají pravidelné bohoslužby
i vzdělávací akce

Pesachového sederu v restauraci Mánes se účastnila stovka lidí �

4 Leden/Únor 2011



výroční zpráva

Švat/Adar 5771

– Simchat Tora (s r. Moshe Yehudaiem):
maariv a oslava svátku (29. 9.)

Prosinec – Chanuka (s r. Moshe Yehuda-
iem): přivítání svátku (večerní boho-
služba, zapálení prvního světla, oslava –
1. 12.); koncert Chanuka na prádle (3. 12.
– viz Kulturní akce)

2. Kabalat šabat – každý pátek; sou-
částí bohoslužby pravidelně draša k týden-
nímu oddílu Tóry či aktuálnímu svátku;
v době pobytu rabína Mosheho Yehudaie po
bohoslužbě studium týdenního oddílu Tóry;
bohoslužby vedli Ivan Kohout nebo Michal
Foršt

3. Bohoslužby a studijní hodiny
s rabínem Tomášem Kučerou 
(kabalat šabat a sobotní dopolední boho-
služby, obvykle jednou měsíčně), pořádané
ve spolupráci s World Union for Progressive
Judaism a Federací židovských obcí – Kaba-
lat šabat 19. 2., 23. 4. a 18. 6. v restauraci
Mánes, šachrit 16. 1., 27. 3. a 29. 5. na
židovské obci.

4. Pravidelné akce s rabínem
Moshe Yehudaiem
Rabín Moshe Yehudai působil v roce 2010
v Bejt Simcha v období duben–červen
a opět od 13. září do 9. prosince. V těchto
obdobích probíhaly následující pravidelné
akce:
– Kabalat šabat, spojený se studiem týden-

ního oddílu Tóry – každý pátek
– Šachrit – ranní bohoslužba, zpravidla jed-

nou měsíčně v sobotu (v období du-
ben–červen doplněno o studium Maimoni-
dova Mišne Tora s Karlem Goldmannem
a rabínem Yehudaiem)

– Mnicha, studium a havdala – sobotní pod-
večer, zpravidla jednou za měsíc
(v období duben–červen doplněno o stu-
dium Maimonidova Mišne Tora s Karlem
Goldmannem a r. Yehudaiem)

– série přednášek o neortodoxním judaismu
– každé úterý od dubna do června, celkem
8 přednášek

– série přednášek Úvod do židovské liturgie
– každé úterý od září do listopadu, celkem
10 přednášek

– kurz Úvod do judaismu – pro zájemce
o konverzi, ale i pro všechny ostatní, kteří
se chtějí zorientovat v judaismu (každou
středu v červnu a v období září–listopad)

– konverzační hodiny hebrejštiny: jednou
týdně (každou středu) ve dvou skupinách
podle stupně pokročilosti – skupinu mírně
pokročilých vedla paní Atara Yehudai,
skupinu pokročilých rabín Moshe Yehudai

5. Návštěvy, speciální bohoslužby
Duben – Kabalat šabat s mládežnickou

skupinou z Finchley Reform Synagogue
(Londýn) a rabínkou Miriam Berger
(9. 4.)

– Šabat Komemiut – ranní šabatová boho-
služba a přednáška rabína Mosheho Yehu-
daie o významných dnech Jom ha-zikaron
a Jom ha-acmaut (17. 4.)

Říjen – Kabalat šabat s reformní skupinou
z USA v Pinkasově synagoze (8. 10.)

– Kabalat šabat – společná bohoslužba s mlá-
dežnickou skupinou z Northwood and
Pinner Liberal Synagogue (NPLS, Lon-
dýn) a rabíny Rachel Benjamin, Aaronem
Goldsteinem a Moshe Yehudaiem (15. 10.)

– Kolín: společná ranní bohoslužba se sku-
pinou z Northwood and Pinner Liberal
Synagogue (NPLS, Londýn) a rabíny
Rachel Benjamin, Aaronem Goldsteinem
a Moshe Yehudaiem v kolínské synagoze;
prohlídka města a jeho židovských pamá-
tek, včetně nově instalované stálé výstavy
o historii místní židovské komunity; odpo-
ledne vzpomínková modlitba na novém
židovském hřbitově (16. 10.)

Listopad– Dětské šabatové odpoledne:
povídání o šabatu, hry, výtvarné aktivity
(vedla Zuzana Schreiberová), zakončené
havdalou s rabínem Moshe Yehudaiem
(6. 11.)

B. KULTURNÍ, VZDĚLÁVACÍ
A KOMUNITNÍ ČINNOST

1. Šestý ročník cyklu koncertů
Neznámá hudba synagog 
(za podpory Hlavního města Prahy):
Chanuka na prádle: oslava svátku světel
a šabatu s následujícím koncertem původ-
ních skladeb i tradičních písní v jidiš, hebrej-
štině i češtině; účinkovali: Lenka Lichten-
berg – autorský zpěv, Yair Dalal – oud
(arabská loutna), housle, mistr irácké židov-
ské 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 Kos-
tiuk – klarinet, Borisav Prelič – kytara, Praž-

ské filharmonické mužské kvarteto – zpěv,
Tomáš Lohin – mistr zvuku a světel; večerní
modlitbou i koncertem svým zpěvem prová-
zel kantor Michal Foršt 

2. Výuka hebrejštiny: 
viz pravidelné akce s rabínem Moshe Yehu-
daiem

3. Různé 
– Série přednášek o neortodoxním judaismu

(viz pravidelné akce s rabínem Moshe
Yehudaiem) 

– Série přednášek Úvod do židovské liturgie
(viz pravidelné akce s rabínem Moshe
Yehudaiem)

– Kurz Úvod do judaismu (viz pravidelné
akce s rabínem Moshe Yehudaiem)

– Dvě společné návštěvy výstavy tvorby
izraelské malířky Hany Alisy Omer
v Muzeu Ghetta Terezín, v doprovodu
a s výkladem samotné autorky (25. 4.
a 16. 5.)

– Slavnostní otevření nových prostor u příle-
žitosti svátku LAG BA-OMER: připevnění
mezuzy, koncert Dany Krausové – židov-
ské hebrejské a sefardské písně, nefor-
mální studium na téma Lag ba-omer
(2. 5.)

– Hlas z minulosti, hlas pro současnost –
přednáška profesora Michaela Meyera
(profesor židovské historie na Hebrew
Union College v Cincinnati) k 200. výročí
narození Abrahama Geigera, jednoho
z duchovních otců reformního judaismu
(14. 5.)

– Jak číst biblické vyprávění – studijní set-
kání, vedené rabínem Marcem Lee Rapha-
elem, profesorem judaistiky a religionis-
tiky na College of William and Mary ve
Williamsburgu, Virginia a rabínem kon-
gregace Bet Aviv v marylandské Columbii
(21. 5.)

– Společná návštěva výstavy Beatlemánie!
v Muzeu hudby, v doprovodu a s výkla-

V roce 2010 jsme uspořádali několik speciálních bohoslužeb a workshopů pro děti

�

�

5



dem kurátorky muzea Veroniky Seidlové
(1. 9.)

– Společná novoroční večeře po večerní
bohoslužbě na Roš ha-šana (8. 9.)

– Havdala a jam session s Hevre Ensemble,
jazzovým dechovým kvartetem z New
Yorku (11. 9.)

– Brigáda na uspořádání našich prostor –
archiv časopisů, výtvarných potřeb atd.
(31. 10.)

– Přednáška rabína Menachema HaCo-
hena: Příběh Rav Chaniny ben Dosa aneb
Jak vystačit s málem a chovat se skromně

(talmudický traktát Masechet Taanit, fólio
23b), ve spolupráci s Joint Distribution
Committee v rámci Světového dne židov-
ského studia (4. 11.)

– Brigáda na židovském hřbitově v Lom-
ničce u Plesné, ve spolupráci se ŽO Plzeň
(21. 11.)

– Valná hromada členů Bejt Simcha (6. 12.)
– Rozloučení s Chanukou a rabínem Yehuda-

iem: zapálení posledních chanukových
světel, chanukové písně, chanukový kvíz
(8. 12.)

– Setkání s Tinou Wassermann, uznávanou
učitelkou vaření a znalkyní židovské
kuchyně, autorkou textů pro časopis
Reform Judaism a významné deníky Was-
hington Post a Dallas Morning News
a úspěšné knihy Entree to Judaism:
A Culinary Exploration of the Jewish Dia-
spora (17. 12.)

C. PUBLIKAČNÍ ČINNOST
V uplynulém roce jsme začali vydávat již
desátý ročník měsíčníku Maskil, který je

distribuován zdarma všem židovským
obcím a organizacím v ČR. V současnosti
má rozsah 20 stran a vychází v nákladu 600
kusů. Vydávání je finančně podpořeno
Ministerstvem kultury ČR a Nadačním fon-
dem obětem holocaustu.

D. REFORMNÍ ŠABATON
Za podpory Světové unie progresivního
judaismu (WUPJ) jsme uspořádali v pořadí
již čtvrté víkendové setkání, tentokrát
v Děčíně (ve dnech 16. – 18. července
2010).

Na programu byly šabatové bohoslužby
(včetně bar micva Matěje Jákoba Kotrby)
a studijní hodiny, vedené rabínem Tomášem
Kučerou, přednášky rabína Mosheho Yehu-
daie („O Židech, Češích a Bohu“),
Mgr. Věry Tydlitátové („Martin Buber: Tóra
pro každý den“) a Karla Goldmanna (spo-
lečné studium Maimonidova Mišne Tóra na
téma rodinná čistota), vyprávění Achaba
Haidlera (jidiš příběhy podle knihy Vepřož-
rout Moške) a workshopy Zuzany Schreibe-
rové (tvořivý textilní workshop, divadelní
workshop „Biblické citáty jinak“).

Tento seznam různých aktivit Bejt Simcha
zdaleka nepostihuje vše, co bylo vykonáno,
případně vše, co jest zatím ve stádiu příprav
a předběžných jednání. To se týká především
naší snahy o revitalizaci libeňské syna-
gogy, včetně výstavby objektu, který by
byl potřebným zázemím této synagogy
a sloužil by jako sídlo komunitního centra
progresivního judaismu. Na tomto místě
musím přiznat, že jsme v této snaze nepo-

kročili tak, jak jsme se ještě na minulé VH
domnívali. Především se výrazně změnila
koncepce této revitalizace. V současné době
se představenstvo zabývá specifikací poža-
davků na rozsah a vybavenost komunitního
centra a pracujeme na soustředění veškeré
technické dokumentace a dalších potřeb-
ných úředních podkladů, nezbytných pro
vypracování prvotní studie.
Vedle tohoto úkolu se představenstvo
zabývá vytvořením společné progresivní
platformy se židovskými obcemi v Liberci
a Děčíně, případně dalšími zainteresova-
nými obcemi. Cílem této platformy by byla
vzájemná spolupráce a výpomoc, výměna
informací, plánování a realizace společných
akcí.
V předsednictvu BS se vyskytly hlasy, které
připomínají, že ve stanovách máme jako
cílový úkol transformaci občanského
sdružení na židovskou obec, tedy společ-
nost založenou podle jiných právních před-
pisů. Přeměna BS v obec je velmi kompliko-
vanou záležitostí a nyní se budeme zabývat
průzkumem všeho, co taková transformace
obnáší a jaké výhody a také povinnosti by to
přinášelo.
V závěru této zprávy je nutno zmínit i sku-
tečnost, že jsme se v loňském roce
konečně odstěhovali z Mánesovy ulice.
Technické problémy, které jsme tam museli
řešit (vytápění, likvidace vlhkosti), ale
i problémy s bezdomovci, kteří chodili do
druhého suterénu přespávat, byly značné
a nebylo v našich silách je řešit. Přestěho-
vání bylo jedinou rozumnou alternativou.
Povedlo se získat prostory v Maiselově
ul. 4, které před naším nastěhováním pro-
šly celkovou rekonstrukcí, jako ostatně
celý dům. Relativně příznivé nájemné
a dobré osobní vztahy s majiteli domu jsou
předpokladem dobrého a bezkonfliktního
užívání prostor na této prestižní adrese
v samém centru bývalého Židovského
Města i do budoucnosti. Je nutné tyto pro-
story dovybavit (jednotný typ skládacích
židlí), vybavení kuchyňky a výroba aron
ha-kodeš jako truhlářské zakázky. To jsou
ovšem investice, na které nyní, ve stávají-
cím období finančního nedostatku, pro-
středky nemáme.
V závěru mi dovolte, abych poděkoval čle-
nům představenstva za jejich celoroční
práci, členům revizní komise za jejich
dohled nad účty a především naší koordiná-
torce Kateřině Weberové. Bez její oběta-
vosti a pracovního nasazení při současné
péči o rodinu se dvěma malými dětmi by BS
zdaleka nemohla vykazovat výsledky,
s nimiž jsem vás nyní seznámil.
Nakonec děkuji i všem věrným členům
BS a členům Klubu BS za jejich účast na
našich bohoslužbách, vzdělávacích a kul-
turních akcí. Bez jejich zájmu a účasti by
naše konání nemělo smyslu.

�
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Duchovní vedení nám v uplynulém roce poskytovali rabíni Tomáš Kučera (uprostřed) a Moshe Yehudai (vlevo),
kterého vydatně podporovala manželka Atara (vpravo)
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Před třemi lety jsem v rozhovoru s příte-
lem Františkem Křížem, mužem, který
pečuje o torzo židovského hřbitova v Kluku
u Poděbrad, narazil na jméno jedné z nej-
starších poděbradských židovských rodin.
Byli to Poriasové. Cosi v mé sklerotické
mysli zazvonilo a paměť vydala potřebnou
informaci. No jistě! Přece děd i praděd spi-
sovatele Franze Kafky byli z rodu Poriasů.
Od toho už byl krůček k dalšímu pátrání
a plánování způsobu, jak Kafkovu sounále-
žitost s Poděbrady zviditelnit.

Místo nebylo tak těžké najít. Je to rohový
dům na poděbradském náměstí nesoucí
čp. 1. Vjíždíte-li na náměstí od mostu, na-
leznete jej v sousedství vyhlášeného restau-
rantu Bílá růže. Dům léta chátral, poslední
roky byl pronajat vietnamským obchodní-
kům s textilem. Historie domu je zajímavá.
Původně se jednalo o tzv. varný dům (právo
vařit pivo) a dosud jsou zachované jeho
gotické sklepy. Majitelé domu se střídali, až
v polovině 19. století jej od truhlářského
mistra Krtičky odkoupili manželé Julie
a Erte Löwyovi. Tam se také narodila jejich
dcera Julie, která se v roce 1882 provdala za
pražského obchodníka Herrmanna Kafku
a o rok později se jim narodil syn Franz,
který jako mladík jezdil do Poděbrad za
svými prarodiči.

V době, kdy jsem se o toto místo začal
zajímat, byl dům zakoupen podnikatelem

Tomášem Tržickým, který nadšeně přijal
informaci o historii domu, a rychle jsme se

dohodli, že by bylo nejen v jeho zájmu, ale
v zájmu celého města, tuto zajímavost zvidi-
telnit. Souhlasil, že by po ukončení rekon-

strukce svolil k instalaci pamětní desky, pří-
padně Kafkovy busty. Při hledání vhodného
výtvarníka padla volba na sochaře Jana
Pichla. Shodou náhod měl v tomto domě
Pichlův otec čtyřicet let kancelář a jeho syn
dům dobře znal.

V té době jsem také informoval předsta-
venstvo Bejt Simcha s návrhem, abychom
na této akci participovali a byl jsem pověřen
dalším jednáním. Věc se ovšem začala ne-
úměrně protahovat, protože poděbradská
radnice nebyla schopna pružně zareagovat
a předložit způsob a formu účasti na tomto
projektu. I rekonstrukce domu se protaho-
vala, takže jediné, co bylo včas připraveno,
byl model Kafkovy busty, který dlouho
čekal na odvoz do umělecké slévárny.
Nakonec vše dobře dopadlo, dům byl opra-
ven, peníze zajištěny a Kafkova busta odlita
a připravena k instalaci.

Až tedy po třech letech, teprve na konci
loňského roku, byla 16. prosince na rodném
domě Kafkovy matky za přítomnosti zá-
stupců vedení města, Židovské obce v Praze
a Bejt Simcha odhalena umělecky velmi
vydařená busta světoznámému spisovateli
Franzi Kafkovi. Malou slavnost obohatila
fundovaná přednáška jednoho z našich
předních znalců Kafkova života a díla, pana
PhDr. Josefa Čermáka, člena výboru Spo-
lečnosti Franze Kafky.

� Milan Kalina

Franz Kafka
v Poděbradech

Konečná podoba modelu busty před odlitím do bron-
zu. Ateliér Jana Pichla

Poděbrady mám rád. Strávil jsem tam velkou část dětství, neboť matka i babička se tam v místních lázních dlouhodobě
léčily a v Poděbradech si hned po válce celoročně pronajali vilku. Vracel jsem se tam i později ve věku jinošském a bohu-
žel jsem se i v dospělosti přiřadil k poděbradským lázeňským pacientům po srdeční operaci. V Poděbradech mám též
mnoho mých přátel. Proč ten osobní úvod? Považuji za nutné především vysvětlit svůj vztah k tomuto místu a celoživotně
trvající zájem o vše, co se Poděbrad týče.

V neděli 21. listopadu 2010 se skupinka
statečných, navzdory nepříznivému počasí,
vypravila na dlouhou cestu z Prahy až do
Lomničky u Plesné v okrese Cheb. Bejt

Simcha tak reagovala na prosbu plzeňské
židovské obce. Ta má ve správě židovský
hřbitov v Lomničce, který nutně potřeboval
údržbu. Vzhledem k tomu, že z Lomničky
pocházel Isaac Mayer Wise, významný
reformní rabín a jeden ze zakladatelů ame-
rického reformního judaismu (a jsou zde
pochováni jeho rodiče), a že Bejt Simcha
již v minulosti pomohla s údržbou hřbitova
v Kunějovicích, obrátila se ŽO Plzeň právě
na nás. K sedmi pražským účastníkům se
přidalo několik místních a společnými
silami se povedlo hřbitov podstatným způ-
sobem kultivovat.

Děkujeme všem zúčastněným, jmeno-
vitě: Daniele Rejnušové s dcerou Hankou
Šikovou, Barboře Vašíčkové, Sylvii Witt-

mannové, manželům Wichsovým, Pavlu
Kučovi a Aramu Torovi.

� kwe

Bejt Simcha pomáhala v Lomničce

Stav hřbitova před úpravou
Brigádníci po dobře vykonané práci
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Andreas Streit (1840–1916) se narodil
v Liberci, v katolické rodině textilního fabri-
kanta. Gymnázium absolvoval v Liberci, dále
pak studoval na polytechnice v Praze, ve
Vídni a v Mnichově. Studia dokončil na Aka-
demii výtvarných umění ve Vídni. Od roku
1871 působil ve svobodném povolání jako
architekt.

Ve Vídni založil architektonický spolek
Wiener Bauhütte. Specializoval se na repre-
zentativní stavby vídeňské Ringstrasse, kde
vybudoval řadu paláců. Jeho tvorba byla
ovlivněna neorenesancí a neobarokem. Své
stavby zdobil velkými skulpturami a ozdo-
bami a příznačné pro něj byla majestátní
schodiště. V centru Vídně, naproti světozná-
mému dómu svatého Štěpána (Stephansdom),
stojí jeho palác Equitable. Streit byl jedním
z prvních architektů, kteří chápali své stavby
jako reklamní objekty, proto je zdobil i mra-
morem a mozaikami.

Na Moravě vystavěl textilní fabriku Tylex
v Letovicích, v Ostravě pak budovu němec-

kého gymnázia. Velká většina jeho plánů pro
tuto oblast zůstala pro nedostatek finančních
prostředků nerealizována.

Ve Vídni byla podle jeho plánů postavena
synagoga ve Floridsdorfu, která v roce 1938
vyhořela.

Andrea Streit se angažoval v komunální
politice a byl poslancem městského zastupi-
telstva ve Vídni. V roce 1878 byl pověřen
výborem pro organizaci oslav stříbrné svatby
císaře Franze Josefa a Elizabeth, zvané Sissi,
funkcí uměleckého kurátora oslav.

Zemřel a je pochován ve Vídni.

Artur Grünberg (1882–1935) se narodil
v židovské rodině obchodníka ve Fulneku na
Moravě. Již jako sedmnáctiletý studoval na
Vídeňské technické univerzitě, později studia

dokončil na tamní Akademii výtvarných
umění. Od roku 1913 působil v svobodném
povolání jako architekt. V roce 1923 se vystě-
hoval do USA, kde se nejprve pokusil uchytit
jako architekt, o rok později pak odešel do

Los Angeles, kde pracoval ve filmovém prů-
myslu jako kreslič a návrhář kulis. Vytvořil
kulisy pro film Central Park (1934) a Stran-
ded (1935). Od roku 1922 byl vedoucím
výpravy v Central Park Filmu.

Ve Vídni byla podle jeho návrhu v roce
1928 zrealizována stavba synagogy Hietzing
na Eitelbergergasse 22, kde se mu podařilo
sladit moderní rakouskou architekturu s ori-
entálními maurskými formami, čímž vytvořil
tzv. židovský národní styl. Synagoga byla
roku 1938 zničena. Její autor zemřel již o tři
roky dříve v Los Angeles, kde je i pochován.

Na závěr si povězme o jednom z nejvý-
znamnějších architektů v dějinách rakousko-
-uherské monarchie. Wilhelm Stiassny
(1842–1910) se narodil v rodině židovského
obchodníka ve Velkom Bieli. Už základní
školu však absolvoval ve Vídni, kde také od
roku 1857 studoval na Technické univerzitě.
Studium si doplnil na Vysoké škole výtvar-
ných umění a od roku 1866 působil ve svo-
bodném povolání jako architekt. Stiassny byl

Andreas Streit, Artur Grünberg, Wilhelm Stiassny 3. díl

Závěr volného seriálu o architektech vídeňských synagog. Texty jsou inspirovány nedávno vydanou knihou vydavatelství
Mandelbaum Die zerstörten Synagogen Wiens autorů Boba Martense a Herberta Petera.

Zničené synagogy 
a jejich tvůrci 

Virtuální rekonstrukce průčelí synagogy ve Floridsdorfu

Pohled do interiéru synagogy ve Floridsdorfu
z galerie

Kresba synagogy Hietzing na Eitelbergergasse
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mimořádně úspěšný a navrhoval jak vily
bohatých, tak domy v centru Vídně, kde byly
nájemní byty pro střední vrstvy obyvatel,
které v té době představovaly zcela nový
trend bydlení. Dlouhá léta působil jako rada
vídeňského městského zastupitelstva a zabý-
val se otázkami hygieny a problematikou
nakažlivých chorob, jako například tuberku-
lózy. Příčiny viděl v nevhodném ubytování
dělníků. V té době, na přelomu 19. a 20. sto-
letí, bylo ve Vídni mnoho námezdních děl-
níků z Čech, Slovenska a dalších zemí
monarchie, kteří žili v často nelidských pod-
mínkách v barácích na okraji Vídně, kde se
o jednu postel střídalo na směny několik
nájemníků. Z těchto dob se ve Vídni používá

termín Ziegelböhm, tak byli tito dělníci
lidově nazýváni.

Stiassny pracoval pro významné vídeňské
židovské rodiny Rothschild a Königswarter.
S jejich finanční podporou vybudoval i chari-
tativní objekty – Ústav pro slepce a Roths-
childovu nemocnici ve Vídni-Währingu.

Aktivně se účastnil života židovské nábo-
ženské obce, v jejímž předsednictvu působil
více než 30 let. Od počátku podporoval sio-
nistické myšlenky Theodora Herzla. V roce
1908 navrhl zahradní město Tel Aviv, které
bylo později podle jeho plánů zrealizováno.

Byl váženým vídeňským občanem,
zasloužil se například o regulaci Dunaje.
Vybudoval více než sto domů a dalších
objektů po celé monarchii. Ve Vídni vybu-
doval jedinou synagogu – Leopoldgasse
1883 ve druhém obvodě. V roce 1875 vysta-
věl v Teplicích největší synagogu v Evropě.
Jeho styl byl maursko-orientální, jaký
můžeme dodnes vidět na příkladu docho-
vané synagogy v Malackách nebo Jeruza-
lémské synagogy v Praze (postavena
r. 1904). V Čechách vybudoval další syna-
gogy v Čáslavi, v Jihlavě, v Rakousku ve
Wiener Neustadte.

V roce 1895 založil Společnost pro ucho-
vání a konzervaci umění a historických objektů
židovstva a později založil první židovské
muzeum ve Vídni. Stiassny byl nejen architek-
tem, ale i významným publicistou. Hovořil
mnoha jazyky, udržoval přátelství s význam-
nými osobnostmi tehdejší doby. Byl ženatý
s Julií Taussig (1848–1912), z manželství
pocházel jediný syn Sigmund (1873–1941),
který se stal známým vídeňským lékařem.

Stiassny zemřel v 68 letech v Bad Ischl
a je pochován na židovském oddělení ústřed-
ního vídeňského hřbitova (Zentralfriedhof).

Poznámka autorky: 
Jakmile se mi dostala do rukou kniha

autorů Boba Martense a Herberta Petra Die
zerstörte Synagogen Sien, rozhodla jsem si
prostudovat si biografické údaje architektů,

jejichž stavby a umění
patří neodmyslitelně
k dnešní Vídni. Zjisti-
la jsem, že sedm ar-
chitektů se narodilo
na území dnešních
Čech, Moravy a Slo-
venska, což nás, pří-
slušníky dalších gene-
rací, kteří našli ve
Vídni svůj nový do-
mov, naplňuje hrdostí.
Vídeň nepatří jen Ra-

kušanům, ale i nám, Slovákům, Moravanům
a Čechům.

Uvedená kniha je mimořádně zajímavá.
Během několikaleté mravenčí práce se auto-
rům podařilo s pomocí počítačové techniky
zrekonstruovat 22 vídeňských synagog, které
byly zničeny, vypáleny a zdemolovány v prů-
běhu křišťálové noci v roce 1938. Prof. Mar-
tens mi v přátelském rozhovoru prozradil, že
práce na projektu trvaly více než sedm let. Do
spolupráce zapojil i studenty architektury
z Technické univerzity ve Vídni. Informace
získávali z archívu vídeňské židovské obce,
plánů města Vídně, záznamů vídeňského

hasičského sboru, ale i z foto-
grafií a obrazové dokumen-
tace ze soukromých sbírek,
které dokreslovaly obrázek
vybavení interiéru synagog.

Zajímavá je také infor-
mace, že v době, jíž se kniha
věnuje, trvalo studium archi-
tektury deset i více let. Nej-
prve bylo třeba vystudovat
stavební obor na Technické
univerzitě a poté si studium
doplnit na Vysoké škole
výtvarných umění. 

Osobně jsem s již neexis-
tujícími synagogami zažila
dvě zajímavé příhody. Náš

rodinný přítel, pan Anton Jelinek, rodilý
Čech, který celý svůj život prožil ve Vídni,
bydlel jako chlapec v devátém městském
obvodě, v blízkosti dnes již neexistující syna-
gogy na Müllnergasse. Pamatuje si, že jako
chlapec vídal Židy pospíchat ulicemi, hlavně
v pátek. Na uvedené adrese Müllnergasse
byly dveře do synagogy, které nikdy neviděl
otevřené. Bylo mu to divné, jako chlapec si to
vysvětloval různě a hledal v tom všelijaké
záhady. Po přečtení uvedené knihy mi řekl, že
se musel dožít devadesáti let, abych pochopil,
že na Müllnergasse nikdy nikoho vidět
nemohl, neboť vchod do synagogy byl za
rohem, na Grüntorgasse!

Moje rodina se také přátelí s panem Gusta-
vem Bergem, devadesátiletým Židem, jehož
rodina pocházela z dnešního Polska. Mí pra-
rodiče jsou už dávno mrtví, neměla jsem
možnost je poznat, tak jsem si já i moje děti
tohoto „dědečka“ i bez papírů adoptovali.
Děda Gustav se stal členem naší rodiny
a nesmírně obohacuje náš život. Příznačné
pro příslušníky jeho generace je, že nemají
téměř žádné příbuzné. Hovořit o osudech
těchto rodin je vždy velmi bolestné, skoro až
nemožné. O dědu se starám bez nároku na
honorář a pravidelně jej každý týden navště-
vuji. Trávím s ním nezapomenutelné chvíle. 

Děda mi vyprávěl, že pochází z nábožen-
sky založené aškenázské rodiny a otec mu
zaplatil soukromého učitele, který jej několik
měsíců připravoval na bar micva. Nepamato-
val si ale, ve které synagoze se jeho velký den
uskutečnil. Až když jsme si společně prostu-
dovali knihu Boba Mertense, s úsměvem mi
řekl, že si znovu vybavuje den, kdy se stal
dospělým mužem, v dnes již neexistující
synagoze na Pazmanitengasse ve druhém
vídeňském obvodě.

Pokud by měli čtenáři Maskilu cestu do
Vídně a chtěli vidět významné památky
z dílny našich rodáků, kontakt na mě je
v redakci.

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

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

�

Dochovaná synagoga ve slovenských Malackách

Stiassného mistrovské dílo – pražská Jeruzalémská
(Jubilejní) synagoga
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Stmívalo se. Vasilij pomalým krokem při-
stoupil ke stolu. Škrtl zápalkou, ale pla-

mének sirky rychle dohoříval. „Baruch
ata…,“ začal recitovat, ale požehnání nedo-
končil. Sirka mu pohasla. Nemá to cenu, po-
myslel si. Večery jako tento nesnášel. Samota
v jeho duši se jevila dvojnásob tíživá. „Co to
sakra je, ten šalom?!“ pomyslel si zmateně
a vyhlédl z okna na zasněžené střechy domů.
„Šalom?!...“ zašeptal zkroušeně. Najednou
pocítil hlad. Uvědomil si, že nic nejedl skoro
celý den. Oblékl se, na záda vzal batoh a vy-
razil ven. Cesta na nejbližší trh netrvala ani
deset minut. Stánky s občerstvením lákaly
porcemi grilovaného masa a sladkostí, desítky
vůní a hemžící se dav ho trochu povzbudil.
Přistoupil k prvnímu z nich a objednal si klo-
básu. Na chvíli zaváhal. „Není ten buřt náho-
dou z… ?“ ale pak v duchu nad živočišným
původem uzeniny mávl rezignovaně rukou
a nedočkavě ji zhltl. Nálada se mu zlepšila.
O kousek dál si koupil pohárek svařeného ví-
na a zaposlouchal se do písní místního „or-
chestru“. Skupinka nadšeně vyhlížejících mu-
žů a žen středního věku mlátila do kytar
a tamburín a do nekonečna opakovala mantru
o tom, že Ježíš tě miluje a bez něj nemáš šan-
ci. Blaženě pohlédl na dívku, jejíž ležérně roz-
halený kabát nabízel pohled na krásy ženské-
ho těla, které se věru nemělo zač stydět.

Netrvalo dlouho a Vasilije oslovil lídr
pouličních pěvců. Obcházel přihlížející zvě-
davce a nabízel letáčky s adresou jejich
církve. Rozhovor s Vasilijem trval krátce
a byl jako desítky jiných. Zřejmě tyhle „bet-
lémáře“, co povykují na ulicích a vnucují
lidem jejich náboženství, nějak přitahoval.
Ten večer to bylo zase o trochu „lepší“. Do-
zvěděl se, že „stará smlouva“, podle které
Židé žijí svůj vztah s Hospodinem, není ta ze
Sinaje. „Starou smlouvu“ prý uzavřel Nej-
vyšší s Abrahamem, než ho vyslal z Cháranu.
Vasilij lhostejně upustit letáček do špinavého
sněhu a zamířil k nejbližšímu obchodu. Cítil,
že snad už nemůže být hůř. Na poličkách
s kořením, vzorně sestavených podle veli-
kosti, objevil směs na svařák. Vzal tři pyt-
líčky, dvě flašky levnějšího vína a za pár
minut se blížil k domovu.

Okna jejich bytovky svítila všechna,
s výjimkou toho podkrovního, kde bydlel
sám. Něco ho napadlo, a tak na chvíli zavá-
hal. Neměl tyhle momenty rád, protože mu
braly chuť zvysoka kašlat na všechno, co mu
v takovém stavu „přišlo pod ruku“, ale ta
myšlenka byla neodbytná. Jako by mu
nějaký „hlas tichý a jemný“ našeptával jak
dál. „Ne, tam nepůjdu, vážně… copak jsem
úplnej vůl?“ snažil se Vasilij oponovat tomu,
co se mu s nepříjemnou pravidelností dralo
na mysl. Sám ale věděl, že „to“ něco je
v jeho srdci nakonec stejně silnější, a po
chvíli váhání poslechl i tentokrát. „Dobře,
sakra… zajdu tam. Zeptám se na zdraví,
popřeju prima večer a vypadnu,“ snažil se
sám pro sebe usmlouvat podmínky návštěvy
bytu svých rodičů.

Třikrát zaklepal na vstupní dveře a jako
obvykle, když vstupoval, ještě dvakrát zazvo-
nil, aby nikoho zbytečně nevylekal. Na konci
chodby se z ložnice vynořila malá postava
a zamířila směrem k němu. „Pojď dál, prosím
tě, tátu dnes odvezli do nemocnice,“ zaslechl
prosebně znějící hlas, ze kterého postřehl pří-
znaky alkoholového opojení. Na chvíli zpo-
zorněl. „Opravdu? Co se stalo…?“ zeptal se
nedočkavě a jako by mávnutím kouzelného
proutku zapomněl na všechno, s čím před
chvílí vstoupil. „Neměla jsem dnes od rána
dobrý pocit. Cítila jsem, že se něco stane.
Nebral mi telefon, tak jsem přijela. Ležel tu,
tady na zemi, sotva mluvil. Byl pomočenej
a polomrtvej strachy. Zřejmě mrtvice, co já
vím, doktoři ti nic pořádnýho neřeknou,“
skončila a v jejích unavených očích jakoby na
chvíli zahlédl volání o pomoc. Vasilije se zne-
nadání zmocnil pocit lítosti. „Pojď, sednem si
a všechno mi povíš…“

Sundal si boty a oba vstoupili do kuchyně.
„Dáš si se mnou svařák, mami?“ zeptal se
Vasilij v žertu a překvapilo ho, jak hezky ji
oslovil. Právě on, kterého tato žena bez slito-
vání a příčiny v dřívějších letech tolikrát mlá-
tila. Pravda, až do okamžiku, než jí to párkrát
vrátil. „Já vím, že chlastáš… vodku nebo
gin… takže pár doušků týhle sračky tě neza-
bije. Co?!“ Usmála se. Přesně takový humor
na něm měla ráda. Drsný a agresivní, ale při-
tom pro ni samotnou nevysvětlitelně lidský.
Koho z normálních lidí by taky napadlo
nabídnout právě jí, pětkrát (vy)léčený alko-
holičce, svařák, zatímco se sama v ten samý
večer opíjela kořalkou?! „Nalej, ty
zmetku…“ odvětila a oba se zasmáli. Cítila,
že už se naladili jeden na druhého. Tenhle
humor nikdo nechápal a stávalo se, že neje-
den posluchač měl tu a tam v úmyslu oba
kárat. Zejména Vasilije v letech když byl
mladší, protože takhle se přece s vlastní mat-
kou nemluví. On takové lidi pokaždé poslal
do háje a těšil se z toho, jak kritiky svého
humoru rozhodil. Dokázal rozzuřit a rozhádat
celou rodinu během svátečního oběda, jindy
je pro změnu bavit tak, že jim všem smíchy
tekly slzy po tvářích. Jí se to líbilo. V jistém
smyslu ho obdivovala a respektovala víc než
jiné příbuzné… snad dokonce víc než vlast-
ního muže. Byli zkrátka stejní a jejich hrubost
a surová forma žertování je sbližovala.

„Dnes se na chvíli zastavila tvoje sestra.
Vzala tátovi do špitálu pár věcí. Umělý zuby,
náhradní pyžamo a tak. Zkoušela jsem ji tro-
chu popíchnout, ale hned mi vyčetla, jaká
jsem prý byla a stále jsem špatná matka
a manželka,“ odtušila s neskrývanou hořkostí
v hlase. „Na Olgu se vykašli. Je po otci,
nemůže tě chápat, když do ní takhle ryješ.“
Přikývla a pokárala ho. „Přidej tam cukr,
vole… je to hořký.“ Přidal dvě lžičky. Svařák
ji povzbudil a ona se rozpovídala. A Vasilij,
který chtěl zůstat jen na chvilku a vůbec se mu
sem původně nechtělo, najednou seděl a sou-
středěně naslouchal skoro dvě hodiny. S kaž-
dým jejím příběhem jakoby jí rozuměl víc

a víc. S každým příběhem jakoby zřetelněji
„viděl“ hloubku její vlastní bolesti, o které
sám neměl dosud ani tušení. Začínal chápat,
jak moc toho musí ženská (u)snést ve světě
mužů, který se jí bojí a obdivuje zároveň – pro
její inteligenci a drzost. Pak spolu rozbalili
dárky, bylo jich nepočítaně. „Podívej, takhle
mě mají moji pacienti rádi,“ sdělila dojatě.
„Aby ne, vždyť jsi taky skvělej profík a člověk
se srdcem na správným místě,“ dodal Vasilij.
Chvilku bylo ticho. „Řekl jsi to vážně?“
zeptala se nevěřícně. „Opravdu si tohle o mně
myslíš?“ Vasilij se jí zpříma podíval do očí.
„Ano, mami, myslím… jseš sice mrcha, ale
jinak zlatá ženská a...,“ skoro nechtěl věřit, že
má chuť tu větu vyslovit…, „a já tě za to moc
obdivuju a mám rád.“ Slzy dojetí jí vstoupily
do očí tak rychle, že sotva stačila odvrátit
hlavu. „Vypadni, vypadni… než tě vydě-
dím… Tohle já vážně nemám v pátek večer
zapotřebí,“ prohlásila rozjařeně a se zřetel-
ným ulehčením. Oba se laskavě objali a Vasi-
lij odešel…

Jeho nálada v podkrovním bytě, kam
vstoupil, byla najednou jiná. Naprosto odlišná
od té, jakou cítil, když před asi pěti hodinami
odcházel. Bezděky sáhl po zápalkách, odříkal
požehnání, rozsvítil obě svíčky a nalil si víno.
V podtrhaném siduru si nalistoval kiduš
a začal polohlasně recitovat. V jedné chvíli se
znenadání zastavil. „…šabat, coby připo-
mínka východu z egyptského otroctví…
Jasně, exodus… Je to pouze dobově podmí-
něná story, nebo má v sobě i něco nadčaso-
vého?! Je to vážně jen příběh minulosti nebo
aktuální výzva?“ Už dlouho hledal na tuhle
hádanku odpověď a všechny ty události právě
končícího večera jakoby mu napovídaly.

„Že by to skutečně bylo tak jednodu-
chý?!“ Ta myšlenka ho svou osvěžující silou
ohromila. „Že by se odpověď skrývala
v odvaze to občas risknout, byť se nám zpo-
čátku strašně nechce a třeba to trochu i bolí?
Jo, sakra… tohle docela sedí,“ zachvěl se
Vasilij a uvědomil si, že i on sám vlastně dnes
večer na chvíli stanul na břehu „rákosového“
moře vlastních nejistoty a pochybností. Ten-
tokrát se však ve své reakci zpátky do „tepla“
tradičních jistot svého stereotypního chování
nevrátil. Dnes večer ne. Naopak. Dodal si
odvahy a do těch vod „vstoupil“… Kupodivu
se „neutopil“. Jeho předsudky vůči vlastní
mámě se jako zázrakem rozestoupily a on
prošel „suchou nohou“ na druhý břeh vzá-
jemného porozumění… a možná přitom kus
svého starého já zanechal někde „pod hladi-
nou“, když při odchodu od ní zavíral dveře…
Hleděl do plamenů svíček, stále se nemohl
nabažit jejich záře… až náhle spontánně
zašeptal… „Baruch ata adonaj… Pane světů.
Je prima vědět, že třeba dnes dáváš každýmu
z nás šanci opustit temnotu vlastního ‚otroc-
tví‘… A stejně tak díky za odvahu, bez níž
bychom ten krok asi nebyli schopni vůbec
učinit… Díky, asi po dnešku opravdu vím, co
znamená šalom…“

� Mordechaj Kaufman



(1) (a) Člověk může říci: „Jelikož hněv, touha, 
ctižádostivost a další jsou špatnými způsoby 
a vymazávají člověka ze světa, vzdálím se 
jim, jak jen to je možné, a tak nabudu opač-
né krajnosti.“ Například nebude jíst maso, 
pít víno nebo nebude žít v příjemném domě, 
nosit pěkné oblečení, ale starý pytel a podob-
ně – stejně jako to dělají pohanští kněží.
(2) I toto je ale špatné jednání a nám je za-
kázáno tak činit. Kdokoliv kráčí touto 
cestou, je hříšníkem, jak je řečeno o na-
zarejcích: „Kněz připraví jedno v oběť 
za hřích a druhé v oběť zápalnou, aby 
za něho vykonal smírčí obřady 
proto, že se prohřešil pro-
ti své duši (ekumenický 
překlad i Bible Kralická 
shodně uvádí, že se pro-
hřešil proti mrtvému, ale 
v Tóře stojí doslova psáno al-
-hanafeš – proti duši, na duši – 
pozn. překl.); toho dne mu zase 
posvětí hlavu.“ (Nu 6, 11) Naši 
učenci tvrdí: Pokud nazarén, který se zřekl 
pouze vína, požaduje odpuštění, o kolik víc 
musí odpuštění požadovat ten, kdo se vzdálil 
všemu?
(3) Proto naši učenci přikázali, aby se člo-
věk zřekl jen takových věcí, které zapovídá 
Tóra, a aby si pomocí slibů a přísah na věky 
věků nezakazoval nic. Proto naši učenci tvr-
dí: Cožpak ti není dost toho, co Tóra sama 
zakazuje, že si sám ještě potřebuješ zakazo-
vat další?
(4) Toto obecné prohlášení se vztahuje k těm, 
kteří se trvale postí. Nekráčí dobrou cestou, 
neboť naši učenci člověku zakázali trýznit se 
posty. O všem výše řečeném a všemu tomu 
podobném Šalamoun přímo řekl a naká-
zal: „Nebuď příliš spravedlivý ani nadmíru 
moudrý; proč by ses měl zničit?“ (Kaz 7, 16)
(5) (b) Člověk by měl své srdce a celek své 
osobnosti směřovat k jednomu cíli: připo-
mínat si Svatého, budiž požehnán. K tomu-
to cíli by se měl upínat, když uléhá, vstává 
a mluví.
(6) Například: Pokud se věnuje obchodu 
nebo zatímco pracuje za mzdu, neměl by 
myslet jen na prostou skutečnost získání 

peněz. Spíše by tyto činnosti měl vykoná-
vat, aby dosáhl toho, co tělo potřebuje: jídla, 
pití, domova a ženy. Podobně když jí, pije 
nebo má styk s manželkou, neměl by tyto 
činnosti vykonávat jen proto, aby dosáhl 
potěšení, neboť by nakonec jedl a pil a měl 
styk s manželkou jen kvůli tomuto potěšení. 
Spíše by se měl jedení a pití věnovat proto, 

aby si udržel tělo ve zdravém stavu. Proto 
by neměl jíst vše, nač dostane chuť, jako to 
dělá pes nebo osel. Spíše by měl jíst to, co je 
prospěšné tělu, ať už to je hořké nebo slad-
ké. Podobně by tedy neměl jíst to, co tělu 
neprospívá, dokonce i když to jeho jazyku 
přináší potěšení. 
(7) Například: člověk s živelnou podstatou 
(doslova: basru cham – teplé, horké pod-
staty) by neměl jíst maso nebo med, ani by 
neměl pít víno, jak Šalamoun naznačuje 
podobenstvím: „Není dobré jíst příliš mno-
ho medu.“ (Př 25, 27) Člověk by ani neměl 
pít šťávu z čekanky, protože je hořká, leda 
by to bylo z lékařských důvodů a za účelem 
uzdravení těla, neboť člověk nemůže bez jíd-
la a pití existovat.
(8) Podobně by neměl člověk příliš souložit, 
leda aby udržel své tělo zdravé a lidstvo na-
živu. Proto by se neměl oddávat styku, kdy 
chce, ale jen tehdy, když ví, že si potřebuje 
z lékařských důvodů ulevit nebo aby zplodil 
potomka.

(9) (c) Člověk, který si navykne životu podle 
lékařského předpisu, nejedná správně, po-
kud jeho jediným cílem je udržet tělo a údy 
ve zdraví a aby měl děti, které budou dělat 
jeho práci a budou mu sloužit. Spíše by měl 
chtít, aby jeho tělo jako celek bylo silné, aby 
jeho duše byla povznesena a mohla obco-
vat s Bohem. Z těchto důvodů je naprosto 
nemožné porozumět a pochopit moudrosti, 

je-li člověk nemocný nebo hladový, 
nebo když ho některý jeho úd bolí. 
Podobně by člověk tedy měl chtít 
mít syna, aby mohl doufat, že jed-

nou možná z něj mezi Izraelem 
bude velký a respektovaný 

muž.
(10) Proto kdokoliv 
kráčí touto cestou 
po všechny své dny, 

slouží neustále Bohu; 
a to dokonce i tehdy, pokud 

je uprostřed svého živobytí 
nebo dokonce uprostřed styku. 

To je možné jen proto, že jeho záměrem 
je vší silou naplnit tužby těla, aby mohlo 

cele sloužit Bohu.
(11) Jeho spánek je službou. Možná totiž 
onemocněl a kvůli nemoci není schopen 
sloužit Bohu, pak, obrací-li svou pozornost 
na odpočinek těla i ducha, je jeho spánek 
službou Všemohoucímu, budiž požeh-
nán. O tomto naši učenci nařídili a pravili: 
„Všechny tvé skutky mají směřovat k větší 
slávě Nebes.“ K tomuto ve své moudros-
ti řekl Šalamoun: „Poznávej ho na všech 
svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.“ 
(Př 3, 6)

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.

Mišne Tóra:
Hilchot deot čili Etika

na pokračování

Kapitola třetí
V této kapitole Maimonides rozporuje svá dřívější nařízení. Upozorňuje, že přehnanost je závadná, a dokonce tvrdí, že je 
hříchem. Hřeší nikoliv ten, kdo se postí, ale ten, kdo se postí příliš a je nucen trápit své tělo. Varuje zde před přehnaností, 
jako je vegetariánství nebo abstinence. 
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Zachránil desítky židovských rodin před
smrtí v nacistických koncentrácích, ale pře-
sto mu nebyl udělen izraelský titul Spraved-
livý mezi národy. Žádná jiná soukromá
osoba nepřispívala na československý boj
proti nacismu tak vysokými finančními část-
kami, přesto byl Baťa až donedávna v Česku
považován za zrádce.

Baťova role v záchraně Židů je podle his-
toričky Hany Kuslové z Muzea jihovýchodní
Moravy ve Zlíně naprosto nedoceněná.
„A dosud nezmapovaná, ačkoliv archivy
o Baťově pomoci Židům obsahují velké
množství dokumentů. Ovšem neprobáda-
ných,“ dodává historička.

Instinkt jednoho z nejvýznamnějších čes-
koslovenských podnikatelů Jana Antonína
Bati se osvědčil i v roce 1937, kdy s předsti-
hem začal posílat své židovské zaměstnance
i s rodinami ze zahraničních filiálek či z Čes-
koslovenska do zemí, v nichž je nacisté neo-
hrožovali. Některé židovské rodiny Baťovu
nabídku odmítly, nevěřily, že jejich proná-
sledování může dojít až ke smrtelné hrozbě.
Ti, kdo Baťu poslechli, válku přežili.
A pokud ne, tak zahynuli jako vojáci v boji.
Desítky zachráněných rodin – to jsou stovky
lidí.

MF DNES kontaktovala několik histo-
riků, avšak většina se odmítla k tématu
Baťovy pomoci Židům vyjádřit s omluvou,
že jsou vůči němu zaujatí. Anebo proto, že
jde o příliš kontroverzní a stále citlivé téma.
Hana Kuslová to vysvětluje zakořeněnými
předsudky. Fakt, že byl Baťa až donedávna
kvůli údajné kolaboraci považován za
zrádce, ovlivňuje podle ní i dnes ochotu his-
toriků zkoumat jeho pomoc Židům. „Vždyť
kdo by v uplynulých letech zkoumal Baťovy
zásluhy při záchraně Židů? Zásluhy člověka,

který byl až donedávna obviněn z kolabo-
race. Navíc ho z ní nespravedlivě obviňovali
i významní pováleční nekomunističtí poli-

tici,“ podotýká Kuslová. Naráží na prezi-
denta Edvarda Beneše. „Baťovu obvinění
a perzekuci minimálně nebránil,“ dodává
historička.

Zapomenuta byla i Baťova předválečná
třicetimilionová sbírka (na tehdejší dobu
obrovská suma), kterou věnoval na vyzbro-
jení československé armády či jeho podíl
na akci 1000 pilotů republice. Ti většinou
pocházeli z řad baťováků. „Židy nezachra-
ňoval jen Baťa, ale i ostatní členové
z vedení jeho koncernu,“ upřesňuje nic-
méně Kuslová.

Patří tedy Janu Baťovi titul Spravedlivý
mezi národy, který uděluje lidem nežidov-
ského původu jeruzalémský památník obětí
holocaustu Jad Vašem? Ředitel Vojenského
historického ústavu Aleš Knížek, jenž
s památníkem spolupracuje, je opatrný: „Jde
o výsostnou pravomoc muzea,“ říká. I on je
však přesvědčen, že je nejvyšší čas zmapo-
vat Baťovy nepopiratelné zásluhy při
záchraně Židů. Nepochybuje o nich ani
Milan Mikulecký, šéf sdružení Historická
letka československá, který se tématu léta
věnuje. V Česku i Velké Británii se setkal
s lidmi, kteří při stěhování Židů do bezpečí
Baťovi pomáhali.

„Kvůli pomoci Židům uctíváme Oskara
Schindlera, který jich zachránil dvanáct set.
Vzpomněl si na ně ale až v roce 1944, když
bylo o výsledku války rozhodnuto. Navíc tím
přikrýval spolupráci s nacisty. Baťa ovšem
Židy zachraňoval v době, kdy se před Hitle-
rem třásla celá Evropa. Nebylo nic absurd-
nějšího, než obvinit právě jeho z kolabo-
race,“ konstatuje Mikulecký.

Jan Antonín Baťa (1898–1965)
Nevlastní bratr Tomáše Bati, zakladatele

obuvnického impéria. Po jeho smrti v roce
1932 převzal vedení firmy. Baťa byl v roce
1947 odsouzen v nepřítomnosti k 15 letům
vězení, protože se veřejně nepřihlásil k pro-
tinacistickému odboji, který však podporo-
val velkými finančními částkami. Mlčením
se Baťa snažil chránit příbuzné i vedení
firmy v protektorátu. Pomáhal i českoslo-
venské exilové vládě, ačkoliv měl značné
rozpory s prezidentem Benešem. Soud ho
očistil až v roce 2007.

� Otištěno s laskavým svolením 
Jana Gazdíka z Mladé fronty Dnes

Kolaborant Baťa zachránil
desítky židovských rodin

Jan Antonín Baťa(1898–1965)
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Jana Antonína Baťu vnímají Češi jako legendu obuvnického průmyslu, ale díky poválečné propagandě také
jako kolaboranta s nacisty – bez ohledu na očišťující rozsudek českého soudu, který Baťu z tohoto nařčení
definitivně očistil. A proto se jeho podílem na záchraně stovek Židů začínají historici věnovat teprve nyní.

Leden/Únor 2011

Komise pro mezináboženský dialog Ekumenické rady církví vás srdečně zve k panelové diskusi, pořádané v rámci Týdne modliteb za
jednotu křesťanů. Týden modliteb pro letošní rok připravili křesťané z Jeruzaléma a modlí se v něm za mír mezi Židy, křesťany a muslimy.

Setkání proběhne ve velké posluchárně Evangelické teologické fakulty UK (Praha 1, Černá 9) 
ve čtvrtek 20. ledna od 19.00 do cca 20.30 h. 

Po diskusi proběhne ještě krátké neformální setkání s občerstvením.

Panelové diskuse se zúčastní: Karol Efraim Sidon, vrchní pražský a zemský rabín, Emir Omič, imám, Tomáš Halík, religionista
a rektor univerzitního kostela Nejsv. Salvátora, Pavel Černý, kazatel Církve bratrské a emeritní předseda Ekumenické rady církví,

a Josef Hauzar, kancléř Pravoslavné církve v českých zemích.

Diskusi budou moderovat Mikuláš Vymětal, referent Komise pro mezináboženský dialog, a Kateřina Děkanovská, zástupkyně referenta.

Dialog Židů, křesťanů a muslimů: Jak spolu žít v míru



osobnost
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Hledala jsem hrob matky našeho rodin-
ného přítele, kterému je 90 let. Trochu s oba-
vami jsem zavolala na správu hřbitova
a ozval se mi příjemný ženský hlas se slovan-
ským přízvukem. Byla to Marina. Velmi
rychle vyhledala údaje o hrobu a řekla mi:
„Přijďte, budu vás čekat a pomůžu vám hrob
najít.“ Když jsme dorazili, vítala nás usmě-
vavá Marina, nabídla nám místo ve
svém voze a během cesty k hrobu
nám ukázala některá zajímavá
místa. Slovo dalo slovo a za dva
týdny, během nedělního dopoledne,
jsem ji navštívila v její pracovně na
správě židovského oddělení Vídeň-
ského ústředního hřbitova (Wiener
Zentralfriedhof).

Měla jsem možnost se seznámit
se správcem hřbitova, panem Awra-
hamem Pollakem, který přišel před
čtyřmi roky z Izraele. Moje znalosti
ruštiny ihned prověřil další velmi
milý pracovník hřbitova Gregorij
Zlotnik, Moskvan, který už řadu let
vykonává na hřbitově funkci vrát-
ného. Otvírá autorampu, podává
informace o hrobech v několika
jazycích a přísně kontroluje, zda
mají muži v areálu hřbitova
pokrývku hlavy.

Marina začala své vyprávění informací,
že na hřbitově se začalo pohřbívat v roce
1917, kdy byla první část vídeňského židov-
ského hřbitova přeplněná. Pro lepší pocho-
pení doby – do vypuknutí druhé světové
války žilo ve Vídni vice než 200 tisíc Židů. 

„Na vídeňský židovský hřbitov jsem se
dostala víceméně náhodou,“ vzpomíná
Marina. „Můj první manžel Marijan Mihal-

jevic začal v roce 1981 pracovat pro jedno
vídeňské zahradnictví, které mělo zakázku
od Izraelitské náboženské obce. V roce 1983
se obec rozhodla, že založí vlastní správu
hrobů a můj muž byl spolu s dalšími dvěma
zahradníky přijat do zaměstnání přímo
v náboženské obci. Vedle zahradnických
úprav zajišťoval i přípravu hrobů před

pohřby. V roce 1989 jsem i já začala praco-
vat pro hřbitovní zahradnictví a od roku
1993 jsem zaměstnankyní hřbitova. 

Miluji svoji práci. V areálu hřbitova
i bydlím a ve volném čase se tu ráda prochá-
zím. Po prudkých lijácích a vichřicích jako
první zjišťuji škody a snažím se je ve spolu-
práci s náboženskou obcí, příbuznými
a kamenickou firmou odstranit. Cítím spo-
jení s lidmi, kteří na hřbitově nalezli místo
posledního odpočinku, a i když nejsem
Židovka, říkám, že člověk nemusí být
Židem, aby pro Židy žil. Když mluvím
o hřbitově, říkám familiárně ‚u nás‘. Hřbi-
tov se pro mě stal místem, kde jsem znovu
našla vnitřní pokoj a sílu. Stal se ze mě jiný
člověk, vnímavý, citlivý a vyrovnaný. Můj
manžel Marijan tragicky zahynul v roce
1992 během války v Chorvatsku, ztratila
jsem i řadu dalších blízkých příbuzných.
Vrátila jsem se do Vídně na ‚svůj‘ hřbitov
a zde, v židovském prostředí, jsem našla
útěchu. Vím, že osudy Židů v období holo-
caustu se nedají s válkou v Jugoslávii srov-
návat, já však přesto jistou spojitost cítím.
Nenávidím války, které toho vzaly mnoho

Židům i mě. Tady na hřbitově jsem mohla
truchlit, plakat, a když jsem vysázela květy
a viděla pěkně upravené hroby, cítila jsem
vnitřní osvobození. Několik let jsem žila na
hřbitově velmi izolovaně a věnovala se
výchově svých dvou synů. Později jsem
poznala svého druhého manžela, který přijal
mou netradiční práci a žije se mnou v areálu

hřbitova již více než deset let.
Na našem hřbitově mohou

být pochováni pouze Židé.
Pokud chce například manželka,
která není Židovka, být pocho-
vána vedle svého muže, musí
konvertovat ještě během jeho
života.

Když nějaký Žid zemře,
zavolají příbuzní nebo nemoc-
nice pana Pollaka, který je
24 hodin denně dostupný na
mobilním telefonu. Rozlučkový
obřad probíhá v obřadní síni,
muži a ženy sedí tradičně oddě-
leně. Pobožní Židé se se zemře-
lými loučí na louce vedle
obřadní síně, k hrobu jdou
potom jenom muži.

V posledních letech zazna-
menáváme na našem hřbitově

řadu změn. Ubývá počet pohřbů. Před dva-
ceti lety jsme v průběhu roku pochovali 147
lidí, letos jen 68. Pobožní Židé velmi často
posílají své zemřelé do Izraele. Ubývá členů
náboženské obce, mladí lidé žijí v cizině
nebo se ke svým kořenům nehlásí.

Máme velmi dobrý archív a jsme schopni
poskytovat informace v několika jazycích.
Přicházejí k nám pozůstalí z celého světa a já
je potom doprovázím k hrobům. V případě,
že jsou hroby daleko od vchodu a přijdou
starší lidé, ráda je odvezu svým autem
(v areálu hřbitova je povoleno jezdit osob-
ními automobily či taxíky).

Na svoji práci nedokážu zapomenout ani
během dovolené. V Chorvatsku se mi poda-
řilo najít uprostřed křesťanského hřbitova
staré židovské hroby, z čehož jsem byla
nadšená. 

A zajímavost na závěr. U vchodu na hřbi-
tov je i místo, kde jsou pochovány svaté
knihy. V židovství není možné je zničit,
a proto u nás najdou místo posledního odpo-
činku, stejně jako jejich uživatelé.“

� Myšlenky Mariny Josipovic zaznamenala
Jana Tchabana-Löwbeer, Vídeň

Dobrá duše
v í d e ň s k é h o  ž i d o v s k é h o  h ř b i t o v a

Dvě dobré duše vídeňského židovského hřbitova – Marina Josipovic a Grigorij
Zlotnik

Při nedávné rodinné návštěvě židovského oddělení Vídeňského ústředního hřbitova jsem se setkala s velmi
zajímavou ženou, Marinou Josipovic, která pochází z Bosny a Hercegoviny. Rozhodla jsem se tuto neobyčej-
nou ženu představit čtenářům Maskilu.

Vstup na hřbitov a obřadní síň
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Naamina zahrada
Kdysi dávno, když byl svět ještě mladý,

shlížel Bůh na pozemskou zahradu, kterou
stvořil, a viděl, že se mezi lidmi rozmnožila
špatnost. Ne všichni lidé však byli zkažení,
žil mezi nimi i spravedlivý muž jménem
Noe se svojí milou ženou Naamou. A právě
Noeho a Naamu Bůh povolal, když se roz-
hodl zničit zemi potopou. Noemu přikázal,
aby vystavěl archu a vzal do ní od všech
zvířat, která žijí na zemi i ve vzduchu.

Potom Bůh promluvil k Naamě: „Projdi
zemi a posbírej semena všech rostlin,
všech květin, keřů i stromů. Nebudete je
jíst, ale schováš je a po skončení dešťů
z nich vysázíš na zemi novou zahradu.“
Naama se vydala na cestu, aby splnila svůj
úkol. Posbírala semínka a sazeničky ode
všech druhů lesních i ovocných stromů,
všechny plody polí i sadů, mechy i lučních
květiny. Jen když procházela loukami, tvá-
řila se, jako že přehlédla rozčepýřené hla-
vičky pampelišek. Ale Bůh na ni zavolal:
„Naamo, máš posbírat semínka všeho, co
roste na mé zemi.“ A Naama pochopila, že
i obyčejné pampelišky jsou součástí
Božího stvoření, stejně tak jako vznešené
růže, čarokrásné orchideje či něžné lilie.
A právě proto, že na ně Naama chtěla
zapomenout, rozhodl Bůh, že se pampe-
lišky převelice rozmnoží a pokryjí celou
zemi jako žlutý koberec.

Když všechno posbírala, přenesla
Naama všechna semínka a sazeničky, ovoce
i zeleninu do archy, pečovala tam o ně
a dávala pozor, aby je nikdo nesnědl. Stejně
tak Noe pečoval o všechna zvířata po celou
dobu dešťů – čtyřicet dní a čtyřicet nocí. 

Když deště ustaly, rozhodl se Noe
vypustit havrana, aby letěl a hledal suchou
zemi. Naama vložila havranovi do zobáčku
olivové semínko a pošeptala mu: „Leť,
a když uvidíš třeba jen maličkaté suché mís-
tečko, hoď na něj semínko.“ Havran letěl,
udělal, co mu řekla Naama a vrátil se do
archy. Podruhé vypustil Noe holubici, ta se
ale vrátila do archy s prázdnou a Noe
pochopil, že vody ještě dost neopadly.
O mnoho dní později vyslal znovu holubici.
Naama jí pošeptala: „Leť a najdi olivovník,
který zasadil havran.“ A skutečně, holubice
se vrátila do archy s olivovou ratolestí
v zobáčku. Noe zvolal: „Podívejte, Bůh pro
nás zasadil olivovník!“ A Naama se jen
usmívala.

Ještě jednou vyslal Noe holubici, a když
se tentokrát už nevrátila, poznal, že je čas
vystoupit z archy na suchou zemi. Vyvedl
z archy i všechna zvířata. Naama vynesla
ven všechny semínka i sazeničky a jakmile
vstoupila na suchou zem, začala sázet svoji
zahradu.

Bůh viděl, s jakou láskou Naama sází
rostlinky a na jediný okamžik jí dal dar
vidění budoucího. A tak Naama viděla, jak
z jejích semenáčků vyrostou vysoké a statné
stromy, jak květiny zabarví louky, jak se celá
země zazelená. A jak Bůh slíbil, nejvíc bylo

střapatých pampelišek. A Naama viděla, jak
krásná je Boží zahrada, kterou pomohla
vybudovat, v celé její rozmanitosti.

Podle knihy A Prayer for the Earth, Sandy
Eisenberg Sasso, ilustrace Bethanne Andersen

(vyd. Jewish Lights Publishing, 1996)

Požehnání stromů
Jednou, kdysi dávno, putoval jeden muž

pouští. Byl velmi unavený a měl žízeň
a hlad. Došel až ke stromu, který měl sladké
ovoce a jehož husté větve poskytovaly bla-
hodárný stín. U jeho kořenů vyvěral pramí-
nek čisté vody. Muž se zaradoval, pojedl
ovoce, napil se vody z pramene a odpočinul
si ve stínu stromu. Když se dost občerstvil
a nabral síly, začal se chystat na další cestu.
Pohlédl na strom a řekl: „Ach, jaké ti jen

můžu dát požehnání? Mohl bych ti přát, aby
tvé plody byly sladké, ale ony už jsou.
A kdybych ti popřál, aby tvé větve vždy
dávaly dostatek stínu? Vždyť ony ho už
dávají. A teče tu i voda, tak ani takové pože-
hnání ti nemohu dát. Mohu ti jen přát, aby
všechny stromy, které vyrostou z tvých
semen, byly přesně takové jako ty.“

(Podle talmudického traktátu Ta’anit 5b)

Rabi Šimon bar Jochaj říkal: tři věci jsou
stejně důležité: země, lidé a déšť. Rabi Levi
ben Chijata řekl: „...protože bez země by

nebylo deště a bez deště nemůže přežít
země. A lidé nemohou být ani bez jednoho.“

(Berešit raba 13:3)

Jak může člověk z masa a kostí následo-
vat Boha? Bůh se na počátku stvoření zabý-
val nejprve sázením, neboť je psáno: „Nej-
prve [mi-kedem, většinou se překládá jako
na východě] Hospodin Bůh vysadil zahradu
v Edenu.“ (1M 2:8) A proto se zabývej nej-
prve a hlavně sázením.

(Vajikra raba 25:3)

Šimon bar Jochaj učil: „Když držíš
v ruce sazenici stromu a přijdou to oznámit,
že přichází Mesiáš, nejprve zasaď ten stro-
mek a pak jdi přivítat Mesiáše.“

(Avot de-rabi Natan 31b)

O ZEMI,
ZAHRADĚ BOŽÍ

čtení pro děti a jejich rodiče
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Tu bi-švatové jednohubky
Na stůl můžete na „nový rok

stromů“ naservírovat i speciální jed-
nohubky. Základem je klasická jed-
nohubka (použít lze nakrájené pečivo,
chléb, toust či slané krekry), nama-
zaná například sýrovou či tvarohovou
pomazánkou. Dále potřebujeme bro-
kolici, rozebranou na malé růžičky.
Tak nám vzniknou malé zelené „stro-
mečky“, které pak „sázíme“ na při-
pravené jednohubky.

Prostírání z výkresů
Také vám doma v krabicích leží

dětské výkresy s podzimním listím,
případně jinými přírodními materi-
ály? Když je necháte zalaminovat,
vytvoříte omyvatelné prostírání,

které se tematicky přesně hodí na tu bi-švatový stůl.
A pokud takové výkresy doma nemáte, můžete si dát
jejich přípravu jako celoroční úkol, zaměřený k příš-
tímu tu bi-švatu. Při tu bi-švatovém sederu si připo-
mínáme čtyři roční období. Připravte si tedy v prů-
běhu roku jarní, letní, podzimní a zimní obrázek,
vždy s využitím toho, co je právě v přírodě k nale-
zení. Dobré téma pro procházky s dětmi v každém
ročním období.

VÝTVARNÉ TIPY
Vyzdobte si tu bi-švatový stůl aranžovaným ovocem a zeleninou. Potřebovat budete jen
ostrý malý nožík, lžíci na vydlabávání, škrabku, párátka na spojování, případně lze použít

i vykrajovátka. Vedle ovoce se hodí i dekorativní koření (hřebíček, badyán). Pokud se chcete pustit do složitěj-
ších ozdob, můžete si na to pořídit knihu (na trhu jich je více) nebo se poohlédnout po návodech na internetu.
My vám pro inspiraci předkládáme několik fotografií z loňského tu bi-švatového workshopu, kde si děti vyrá-
běly velmi jednoduché kousky, které zvládnout i ti nejmenší.

Žralok z cukety, myšky z ředkviček, housenka z cherry rajčátek, u panáčka se fan-
tazii meze nekladou – tento je z jablíčka, pomeranče a mrkve

Z jablíček můžete vyřezat malé mističky, do kterých lze schovat třeba hroznové
víno, rozinky, sušené ovoce    

Kočárek je ze žlutého melounu, kola z bílé ředkve a mrkve, 
na miminko potřebujete kiwi, cherry rajčátko a hřebíček

Kytička – špejle, list z ananasu, vydlabaná bílá ředkev
a kousek mrkve
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Židovská obec Liberec vás zve na pietní shromáždění konané v předvečer

Dne obětí holocaustu

a předcházení zločinům proti lidskosti

26. ledna 2011 od 16 hodin 
v Památníku obětem šoa v Liberci, Ruprechtická ulice 101.

SYNAGOGA TURNOV
Krajířova 2199, Turnov
V zimních měsících je synagoga zavřená.
V případě zájmu můžeme otevřít pro pře-
dem objednané skupiny deseti a více
návštěvníků.
Rádi vám oznamujeme, že vyšla publi-
kace Terezie Dubinové, PhD., a Mgr.
Pavla Jakubce Židé na Turnovsku. Pub-

likace je k dispozici k pro-
deji za 99 Kč v informač-
ním centru v Turnově již
nyní.
Slavnostní představení
publikace bude při před-
nášce Mgr. Pavla
Jakubce „Židé na Tur-

novsku“ v pondělí 17. ledna 2011
v 17 hodin v Městské knihovně Anto-
nína Marka. Akce se koná při příležitosti
smutného 68. výroční transportu turnov-
ských Židů do koncentračních táborů. Zde
bude možné získat publikaci zdarma.
Dále jsme vydali nový letáček Židovské
památky Českého ráje. Je k dispozici
v informačním centru Turnova. V příštím
roce bude v nabídce synagogy zdarma
spolu s letáčky Synagoga Turnov a Židé
v Turnově.
Terezie Dubinová, PhD.,
správkyně synagogy, Město Turnov, OCR
tel. 733 691 479, www.synagoga-turnov.cz

EGONOVY POHLEDY
A POHLEDNICE 2
Již dvakrát jsme v Maskilu představili knihy vášni-
vého sběratele pohlednic Egona Wiesnera. Nej-
prve to byla kniha Rub a líc mých pohlednic, poté
kniha nazvaná Egonovy pohledy a pohlednice. Ta
se nyní dočkala svého volného pokračování. Opět
se jedná o sbírku kratších textů, zamyšlení na aktu-
ální témata, vzpomínek. A opět se vztahují k libe-
reckému kraji. Zavzpomínáme na liberecký Tuzex,
na návštěvy Klementa Gottwalda ve městě pod
Ještědem, na místní osobnosti i podniky, ale třeba
i loupežníky. A stejně jako minule najdeme na
každé stránce jednu historickou pohlednici z auto-
rovy sbírky, celkem jich je 98. kwe 

Své postřehy Egon Wiener 
i nadále pilně zveřejňuje na svém blogu 
egonovypohledy.blogspot.com

Knihu lze objednat přímo u autora: 
Egon Wiener, Oldřichova 206, Liberec III,
460 01, e-mail: egon.wiener@gmail.com,
tel.: 603 598 334

Občanské sdružení Lounští Lounským vydalo pro
Městskou knihovnu Louny novou publikaci Mgr. Anto-
nína Hluštíka

ABYCHOM NEZAPOMÍNALI... 
o životě židovské menšiny v Lounech 
v letech 1849–1949

Autor knihy pan Antonín Hluštík volně
zpracovává události o životě židovské men-
šiny v Lounech v 19. a 20. století. Čerpá
z archivních dokumentů, kronik i z výpo-
vědí pamětníků.
Záměrem nebylo vytvořit odbornou studii,
ale převyprávět zlomky lidských osudů
a navázat na pozoruhodný soubor historic-
kých údajů, jež nashromáždil a publikoval
lounský středoškolský profesor Kamil Lin-
hart počátkem třicátých let dvacátého století.
Vznikla tak mozaika příběhů ze života lidí,

tvořících ještě před sedmdesáti či osmdesáti lety nedílnou součást
komunity malého českého města. Zvláštní pozornost autor věnoval
lounské židovské náboženské obci, jejímu vzniku, vývoji a zániku
v těžkém období protektorátu.
Publikaci doplňují barevné fotografie a dobové dokumenty.

Publikaci si můžete objednat na adrese:
hajmova@mkl.cz , tel. 734 521 900
Cena: 250 Kč + poštovné
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S plynem pomůže GASECO
Potřebujete zkontrolovat plynové rozvody, protože je to Vaše zákonná povinnost či máte

podezření na únik plynu? Potřebujete zrekonstruovat nebo zařídit novou kompletní instalaci
v oborech plyn – sanita – topení? Obraťte se na nás!

Nabízíme vám služby v oboru plynových zařízení, sanity a topení:
• Revize, kontroly a zkoušky plynových zařízení bez omezení druhu plynu.
• Montážní práce v oborech sanita, plyn a topení v neomezeném rozsahu.

• Projekční práce včetně příslušných inženýrských činností.
• Prodáváme detektory výskytu topných plynů a spalin.

• Servis kotlů, topidel, ohřívačů TV a jiných zařízení.
• Cenové nabídky na prováděné činnosti zpracováváme samozřejmě zdarma.

Naše společnost GASECO vznikla v roce 1993. Dnes ji vede syn zakladatele Jan Dvořák.
GASECO spol.s r.o. je držitelem všech certifikátů pro dané obory. 

Kontaktovat nás můžete na telefonu 222 550 550 (6–14 h) nebo elektronicky 
na e-mailu: pha@gaseco.cz. Podrobnosti o nás včetně ceníku a podrobného popisu

naší činnosti najdete na našich internetových stránkách www.gaseco.cz.

16. listopadu 2010 proběhlo v Bruselu
pod záštitou předsedy Evropské rady
Hermana Van Rompuy zahájení pro-
jektu Evropská infrastruktura pro výzkum
holocaustu (European Holocaust Rese-
arch Infrastructure, EHRI), který si
klade za cíl zlepšit spolupráci archivů
holocaustu v Evropě, a usnadnit tak
práci historiků a dalších badatelů, uči-
telů či studentů. Čtyřletý projekt koordi-
nuje NIOD, nizozemský Institut pro
výzkum války, holocaustu a genocidy,
a podílí se na něm na dvacet evropských
archivů a výzkumných institutů ze tři-
nácti zemí, včetně izraelského Jad
Vašem. EHRI financuje Evropská unie
jako součást Sedmého rámcového pro-
gramu pro výzkum, technologický rozvoj
a demonstrace. V České republice se na
projektu kromě Židovského muzea
podílí také Památník Terezín.

I šedesát pět let od konce druhé světové
války a od osvobození koncentračních
táborů naráží výzkum o holocaustu na
značné překážky. Přístupnost archivních pra-
menů a informací o nich je jedním z předpo-
kladů pro výzkum a pro uchování kolektivní
paměti o genocidě Židů za druhé světové
války. Fragmenty dokumentů, které nacisté
nestačili zničit, jsou rozptýleny v mnoha
archivech v řadě zemí, a práce badatelů se
proto často podobá pracnému a časově
náročnému skládání střípků. Skutečnost, že
se holocaust odehrával v celé Evropě, vyža-
duje pro lepší zpřístupnění archivů holocau-
stu celoevropský přístup. V následujících
čtyřech letech proto vybudují partneři pro-
jektu EHRI rozsáhlou databázi, jež propojí

informace o archivních sbírkách o holocau-
stu a pro badatele vytvoří unikátní virtuální
výzkumné rozhraní („virtual research envi-
ronment“), které jim bude napomáhat spojo-
vat právě ony zlomky informací, rozptýlené
v mnoha archivech a zemích. EHRI má
ambici stát se vzorem pro další projekty
v oblasti digitálních humanitních věd.

„Židovské muzeum v Praze povede pra-
covní skupinu, jejímž cílem je za pomoci
moderních technologií vytvářet virtuální
archivní průvodce sbírkami rozdělenými do
různých archivů,“ říká vedoucí oddělení pro
dějiny šoa Židovského muzea v Praze
Michal Frankl. Jako vzorový příklad zde
slouží dochované archivní dokumenty
o ghettu v Terezíně, kam byli za druhé svě-
tové války deportováni téměř všichni Židé
z českých zemí a velké skupiny převážně
starých lidí z dalších evropských zemí.
Hlavní soubory dokumentů, které nebyly na
konci války zničeny, jsou dnes rozděleny
mezi Památník Terezín a Židovské muzeum
v Praze v České republice a Beit Terezín
a Jad Vašem v Izraeli, přičemž mnoho dal-
ších pramenů je rozptýleno v desítkách dal-
ších archivů. „Vzniklý průvodce po terezín-
ských archivních pramenech bude unikátním
digitálním zdrojem informací, který bude
poskytovat nejen informace o obsahu jedno-
tlivých archivních sbírek, ale také sjednoco-
vat popisná metadata, propojovat archivní
dokumenty s informacemi o obětech šoa
a nabízet odkazy na digitalizované doku-
menty přístupné online,“ dodává Frankl.

Více informací na
www.ehri-project.eu

Židovské muzeum v Praze pomáhá
zpřístupnit archivy holocaustu

ŽIDOVSKÁ OBEC V PRAZE,
středisko sociálních služeb pořádá

Letní židovský
tábor

pro děti ve věku 6–13 let

MACHANENU 2011 
17. – 29. 7. 2011

S vícejazyčným programem pro české
i děti cizinců, judaismus a izraelská

kultura, sport, výlety, Erec Israel, program
v češtině a hebrejštině, vedoucí mluví

česky a hebrejsky, nabízíme program pro
maminky/prarodiče s dětmi od 3 do 6 let. 

Cena 4900 Kč
Koordinátor: Vlasta Rut Sidonová,

sidonova@kehilaprag.cz 

Druhý turnus:

Letní židovský
tábor 

pro děti ve věku 6–15 let z ČR

14. – 26. 8. 2010
zvyky a tradice židovské kultury, rodiny

s dětmi, sport, výlety
Cena 3500 Kč

Koordinátor: Tereza Gafna Váňová,
socialni@kehilaprag.cz

• Pro členy pražské obce může být
v obou turnusech poskytnuta sleva

• Košer kuchyně
• Místo – bude upřesněno

• Ubytování: chaty a zděná budova

pozor: předběžný zájem zašlete 
do 15. 2. 2011 na e-mail
příslušného koordinátora
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středa 2. 2. v 14.30 h Koncertní sál – Vernisáž výstavy obrazů malířky

Magdalény Rajnišové

čtvrtek 3. 2. v 15.30 h Koncertní sál – Klavírní odpoledne

s profesorem Ivanem Klánským

čtvrtek 10. 2. v 10.30 h Koncertní sál – Hana Frejková – jidiš písně

Výstavy: Výtvarná skupina NoCe – Dvanáct izraelských kmenů

Kulturní činnost je podporována grantem MK ČR

Ve Studiu Švandova divadla vzniká jako
autorsko-interpretační dílna cyklus Hydepark,
který v sobě ukrývá deset „krátkometrážních“
divadelních premiér, osobních výpovědí
a postojů. V listopadu měla premiéru insce-
nace ŠOA. Jedná se o příběh dvou lidí, Hany
Pravdové a Miloše Dobrého, kteří se ocitli ve
stejnou dobu na stejném místě, a přesto se
nikdy nepoznali. Přežili Terezín, Osvětim,
pochod smrti i poválečné křivdy. Hrají Zuzana
Onufráková a Miroslav Hruška.

Inscenaci uvádí divadlo v následujících ter-
mínech: čtvrtek 20. 1., sobota 29. 1., středa
9. 2., sobota 17. 2. (vždy od 19 hodin), vstu-
penka stojí 99 Kč.

Ve stálém repertoáru divadla je inscenace
Peníze od Hitlera. V groteskně hořkém pří-
běhu se setkáváme s Gitou Lauschmannovou,
silnou hrdinkou s tajemnou minulostí, která se
vrací do rodné vsi jménem Puklice, odkud ji
kdysi odvezli do koncentračního tábora. Do
Puklic se ale vrátila už jednou, před šedesáti
lety – a v rodném domě ji čekalo nemilé pře-
kvapení. Teď je Gita znovu „doma“ a chce
konečně dosáhnout spravedlnosti. Existuje
vůbec jedna historie a jedna spravedlnost,
anebo záleží jen na úhlu pohledu? A jde změnit
myšlení lidí, nebo do nekonečna opakujeme
činy svých předků? 

Peníze od Hitlera jsou divadelní adaptací
románu Radky Denemarkové. Coby Gita Lau-
schmannová se představí hostující herečka
Marie Málková, nositelka hned tří Cen Alfréda
Radoka z let 2001–2003.

Termíny představení: pondělí 24. 1., středa
2. 2., úterý 15. 2. (vždy od 19 hodin, s anglic-
kými titulky). Ceny vstupenek se pohybují od
200 do 280 Kč.

Vstupenky je možné si rezervovat na adrese
obchodni@svandovodivadlo.cz, na telefonu
257 318 666 nebo v pokladně divadla (Šte-
fánikova 57, Praha 5).

www.svandovo-divadlo.cz

Poslední možnost k návštěvě – do 6. února:

Výstava „Od té doby věřím na osud...“ – transporty 
protektorátních židů do Běloruska v letech 1941–1942 

Galerie Roberta Guttmanna (U Staré školy 3, Praha 1, tel.: 221 711 553)

Otevřeno denně kromě sobot a židovských svátků od 9.00 do 16.30 h

Komentovaná prohlídka: 23. 1. v 15 hodin s kurátorkou výstavy Janou Šplíchalovou

Výzva
Muzea Českého ráje

Muzeum Českého ráje v Turnově chystá na
období od 3. března do 8. května 2011 výstavu se
židovskou tématikou. Jádro výstavy bude tvořit
pojednání o místní židovské komunitě a s ní sou-
visejících hmotných i nehmotných památkách,
jelikož však muzeum disponuje jen několika
málo takovýmito předměty, rozhodlo se obrátit
se s prosbou o pomoc na další sbírkotvorné insti-
tuce i soukromé sběratele judaik. Hledá tedy
„trojrozměrné“ předměty spojené s židovskou
kulturou (např. věci denní potřeby, textilie, ritu-
ální předměty, knihy, nebo i fotografie ze života
žid. komunity apod.), kterými by mohlo poutavě
oživit a ilustrovat expozici a doplnit tak fotogra-
fie a písemné doklady, které má k dispozici
v bohatší míře. Případné zapůjčené předměty
muzeum samozřejmě v pořádku vrátí majitelům.
Na vrácení si nechává rezervu cca 14 dnů od
ukončení výstavy, kdy se výstava „zbourá“
a předměty se postupně rozvezou zapůjčitelům.
Čili nejpozději do konce května by předměty
vrátilo. Předměty nemusí mít nutně historickou
hodnotu. Hodnotu má pro muzeum také skuteč-
nost, že předměty jsou stále živou součástí života
komunity. Pro účely výstavy potřebuje přede-
vším ilustrovat psaný text konkrétními předměty,
aby byla výstavu oživená a názornější.  Muzeu
by velmi pomohlo, kdyby si mohlo zapůjčit něja-
kou tradiční součást židovského oděvu (kaftan,
jarmulky), ale bude velmi rádo za každý nabíd-
nutý předmět. S případnými nabídkami se obra-
cejte na kontaktní osobu:
Lenka Tvrzníková, Muzeum Českého
ráje v Turnově, Skálova 71, 511 01
Turnov, tel.: +420 481 325 746, fax:
+420 481 325 277, e-mail: tvrzni-
kova@muzeum-turnov.cz

Dva tipy z repertoáru

Švandova divadla

Miroslav Hruška v inscenaci Šoa
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společenský sál, Maiselova 18

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

středa 26. 1. v 15 h
„Hrát s čistým štítem bejvá perný, pravidla
když jsou samá lež…" – to je ukázka ze

šansonu, který napsal

Jan Petránek
signatář Charty 77, komentátor,

novinář, publicista, překladatel a textař

úterý 22. 2. v 15 h
„Stáří se fakt nebojím. Člověk přece není

kvalitní tím, že je mladý“, říká

Zlata Adamovská
herečka mnoha filmových,

divadelních a televizních rolí, mimo
jiné například dr. Páleníková

z Ordinace v růžové zahradě a stálý
český hlas Meryl Streepové.

K Á VA  O Č T V R T É
čtvrtek 3. 2. v 15 h

Jiří Pehe
politický analytik a spisovatel, autor
desítek článků a analytických studií

o vývoji ve východní Evropě pro
česká, německá a americká média

Připravil a moderuje Honza
Neubauer • jan@neub.ch

Změna programu vyhrazena.

Leden/Únor 2011
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Výstavu Amedea Modiglianiho zajistily
kurátorky Serena Baccagliniová a ředi-

telka pořádající Galerie Vernon Monika
Burian Jourdan a předvedou obrazy zapůj-
čené například z Izraelského muzea v Jeru-
zalémě, londýnského Estorick Collection
nebo ze sbírky současného moderního
umění Studia Guastalla v Miláně. Další díla
jsou zapůjčena ze soukromých sbírek
v Německu a Spojených státech.

Umělec, který se narodil v Livornu roku
1884 a zemřel v Paříži na tuberkulózu
v necelých šestatřiceti letech, zanechal za
sebou pouhých 356 obrazů, dvě desítky
soch a stovky kreseb a skic. V Praze je
z jeho malířského odkazu k vidění jen malá
část, asi deset olejů. Zbytek rozsáhlé
výstavy tvoří kresby, skici a také osobní
dokumenty, včetně soukromých fotografií,
dopisů nebo například oznámení o svatbě
s Jeanne Hébuterne, které se malíř nedožil.

„Je to výstava Modiglianiho díla, ale
představuje také jeho život,“ říká italská
kurátorka Serena Baccaglini, podle které je
výstava plna emocí. Dotýká se například tra-
gické okolnosti Modiglianiho smrti. Paní
Baccagliani nezůstala jen u pouhého předve-
dení děl tohoto předčasně zesnulého bouřli-
váka a rozšířila výstavu o díla, dokreslující
doby a místa, kde Modigliani tvořil. Kromě
toho ji Praha inspirovala k tomu, aby se
pokusila zaranžovat setkání dvou světových
tvůrců téměř po sto letech – Modiglianiho
s Františkem Kupkou. Až vstoupíte do pra-
vého sálu galerie Obecního domu, povšim-
něte si tabla s dobovými fotografiemi. Je
mezi nimi také snímek z legendárního pod-
zimního pařížského salonu v roce 1912, kde
František Kupka vystavil jako první v histo-
rii malířství abstraktní obraz. A přímo před
Kupkovým plátnem stojí jedna z Modiglia-

nových soch. (Tu se bohužel do Prahy nepo-
dařilo zajistit, protože její cena 50 milionu
eur přesahuje cenu pojištění celé výstavy.)

Původní kurátorský záměr ukázat na
souběžných řadách obrazů, jak Kupka i jeho
italský kolega směřovali od figurativního
zobrazování k modernějším formám, se
zcela nepodařil, protože od Kupky je zde
jen jedno plátno z jeho realistického období
a pak obraz „Ocel pije“, zatímco Modigliani
je zde představen mnohem komplexněji.
Výstava se soustředí především na vztah

mezi umělcem a jeho osudovou ženou
Jeanne Hébuterneovou. Stala se předobra-
zem pro Modiglianiho typické ženské akty
a portréty s prodlouženými tvářemi, mand-
lovýma očima, dlouhými ostrými nosy
a melancholickými výrazy. Zajímavým
a pro mnoho milovníky umění i překvape-
ním jsou její obrazy, které sice prozrazují
vliv učitele, ale navzdory tomu jsou vynika-
jícími svébytnými díly. Láska mezi uměl-
cem a jeho múzou neměla dlouhého trvání.
Pár dní před jejich svatbou malíř zemřel
a Jeanne nesnesla utrpení ze ztráty svého
milovaného a zabila se skokem z okna
domu svých rodičů.

� red

Amedeo Modigliani
1884–1920

Francouzský malíř a sochař italského
původu se narodil v Livornu jako syn dobře
situovaného obchodníka. Matka pocházela
z Tuniska ze sefardské rodiny. V rodině se
uchovávaly židovské tradice. Amedeův
talent se projevil již v dětství. V roce 1902
se zapsal do volné školy aktů ve Florencii,
v roce 1906 odjíždí do Paříže, kde si na
Montmartru najímá ateliér. Stýká se
s P. Picassem a M. Jakobem, jeho intimními
přáteli se stává Utrillo, Souitine a Kisling.
Byl též ovlivněn i Toulouse-Lautrekem
(obraz Židovka z roku 1908 namalovaný
s horečnatou expresivností a střídmou
barevností). V roce 1909 se přestěhoval na
Montparnasse, kde se seznámil se sochařem
C. Brancusim a pod jeho vlivem se začal až
do roku 1912 výhradně věnovat tvorbě
sochařské. V roce 1919 namaloval svůj
jediný autoportrét a roku 1920 umírá
v pařížské nemocnici na tuberkulózu a je
pochován na hřbitově Pére-Lachaise.

Amedeo Modigliani, Portrét mladé ženy (Anna)
1918–1919

Švat/Adar 5771

Modigl iani  
v  P r a z e

Unikátní výstava v Obecním domě potrvá do 22. února 2011

Výstava děl Amedea Modiglianiho a jeho současníků v Obecním domě je jednou z nejdražších v Praze, je pojištěna na
závratnou částku 46,5 milionu eur, to je asi 1,2 miliardy korun. Výstava, kterou představuje Galerie Vernon společně
s Obecním domem, uvádí legendu světového malířství. Je to poprvé v České republice, kdy se mohou milovníci umění sezná-
mit s Modiglianiho tvorbou v takovém rozsahu na samostatné výstavě. Návštěvníci se potěší více než šedesáti exponáty, oleji,
kresbami, fotografiemi a dokumenty. Jedním z nejdražších vystavených obrazů je „Žák“ v pojistné hodnotě osm milionů
eur (200 milionů korun).
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VKC 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

pondělí 17. 1. v 18 h:
A teď mi tleskejte – příběh Dory Peškové.
Krátký studentský film Gymnázia Chomu-
tov k devadesátinám Dory Peškové, která
z Karlových Varů před henleinovci utekla do
Prahy. Přes Terezín se dostala do táborů
v Osvětimi, Hamburgu a Bergen-Belsenu,
kde ji osvobodili Britové. Režie Ladislav
Klimeš, 24 minut, 2011. Filmový dokument
vznikl jako pokračování projektu Židov-
ského muzea v Praze Zmizelí sousedé a za
přítomnosti Dory Peškové jej tvůrci před-
staví veřejnosti poprvé.

úterý 18. 1. v 18 h
Šalom z Izraele. Vernisáž fotografií z Iz-
raele Jindřicha Buxbauma. Jindřich Bux-
baum má dva životní koníčky: fotografování
a cestování. Oba při cestách do Izraele uplat-
nil. Přivedlo ho tam vyrovnávání se s osu-
dem otce, který přežil věznění v Terezíně
a Auschwitz–Birkenau, a probuzený zájem
o židovské náboženství, kulturu a způsob
života. Úvodní slovo Leo Pavlát, hudební
doprovod Altera Pars. Vstup volný

čtvrtek 20. 1. v 18 h:
Arménie – kolébka raného křesťanství.
Blízký východ včera a dnes. Historie, sou-
časnost a souvislosti. Geografie, kultura
a náboženství. Cyklus přednášek Ing. Jana
Neubauera představuje oblasti Blízkého
východu bez falešného pozlátka i černého
rámu.

pondělí 24. 1. v 18 h:
K čemu je slunce, když není den? Posel-
ství naděje v básních dětí a mladých autorů
z terezínského ghetta zhudebnil Daniel
Dobiáš. Účinkují Eva Horká, herečka,
a Daniel Dobiáš, hudební skladatel.

Vstupné 60 Kč

středa 2. 2. v 18 h:
Sýrie – Kolébka dávných civilizací. Křižo-
vatka kultur a mozaika judaismu, islámu
i křesťanství. Zelené pobřeží a vyprahlé pou-
ště, starobylé vesnice a romantická města,
antické chrámy, synagoga v Dura Europos,
výstavné mešity a křižácké hrady. Cestova-
telská přednáška Ing. Jana Neubauera spo-
jená s projekcí fotografií. Přednáška je pořá-
dána ve spolupráci s CK Adventura.

Vstupné 50 Kč

čtvrtek 3. 2. v 18 h:
Nucené práce různým pánům. Židé pa-
třili mezi první skupiny obyvatelstva, které
byly k různým formám prací zneužívány.
Změny v rasistických plánech nacistického
Německa a „úspěchy“ německých úřadů při
systematickém nasazování obyvatel okupo-

vaných území odsunuly masivní využívání
Židů k nuceným pracím mimo terezínské
ghetto až do roku 1944. Výjimkami byly
židovské pracovní tábory na Trutnovsku,
které se z části opíraly o již existující tábo-
rové struktury hornoslezské Organizace
Schmelt. Velká část táborů byla poté pře-
vzata pod správu koncentračních táborů
Flossenbürg, Groß-Rosen a Auschwitz,
jenž už od roku 1942 postupně rozšiřovaly
síť pobočných táborů na území Sudet i pro-
tektorátu. V rámci projektu Nucená práce
v pobočných koncentračních táborech na
území České republiky probádal Institut
Terezínské iniciativy dějiny dnes zcela
zapomenutých čtyřiceti pobočných kon-
centračních táborů na území naší republiky.
Přednáška německého historika Alfonse
Adama, působícího v Institutu Terezínské
iniciativy, představí výsledky této studie.
Přednáška bude v češtině.

pondělí 7. 2. v 18 h:
Filmy smrti, naděje a života – II. cyklus
židovských příběhů 20. století ve filmu:
Amen. Chemik a důstojník SS Kurt Gerstein
je odpovědný za zásobování vyhlazovacích
táborů cyklonem B. Soužen vlastním svědo-
mím se snaží o tom, co se za ploty vyhlazo-
vacích táborů děje, informovat Spojence
a Vatikán. Filmové zpracování kontroverz-
ního dramatu Zástupce Rolfa Hochhutha
z šedesátých let. Drama, Francie/Německo/
Rumunsko/USA, 2002, 132 min. Režie:
Costa – Gavras. Hrají: Ulrich Tukor, Mat-
hieu Kassovitz, Ulrich Mühe.

středa 9. 2. v 18 h:
Svátek Purim. Přednáška vrchního zem-
ského a pražského rabína Karola Efraima
Sidona.

NEDĚLNÍ PROGRAM PRO DĚTI
A JEJICH RODIČE
13. 2. 2011 v 14 h:
Lvíček Arje není líný, on má šabat. Proč
Židé v sobotu nepracují? A co vlastně celý
den dělají? Připravíme si šabatovou hostinu,
upečeme chaly, zapálíme šabatové svíčky,
zazpíváme písničku na uvítání šabatu a pro-
žijeme kousek šabatu, při kterém vůbec není
nuda. Prohlídka: pražské Židovské Město.
Více o nedělních dílnách na www.jewish-
museum.cz/vkc. Jednotné vstupné 50 Kč

pondělí 14. 2. v 18 h:
Tajemství knihy žalmů. Přednáška rabína
Saschi Pecarice ze Stern College (New
York, USA) se bude zabývat skrytými
významy Knihy žalmů. Tato obecně známá
a oblíbená kniha z Bible představuje kon-
centrovaný výraz nadčasové poezie. Raši ji

nazývá druhou Tórou. Symbolizuje ovšem
také touhu člověka po jeho Stvořiteli,
v čemž spočívá podstata modlitby. Je vyjá-
dřením velmi vysoké úrovně a smyslu lid-
ského jazyka. Odkrývá jednotu nejvyšší
podoby velebení a Božího jména. V nepo-
slední řadě poukazuje na očekávání Mesi-
áše, který vykoupením přinese věčnou
radost a zpěv. Přednáška bude v češtině.

pondělí 21. 2. v 18 h:
Karaimský Krym. Přednáška judaistky
Blanky Rozkošné, věnovaná karaimské
komunitě na Krymu. Karaimové jsou nábo-
žensko-etnickou skupinou, která odmítá
ústní Tóru a uznává pouze Tanach, čímž se
odlišuje od hlavního směru judaismu.
V přednášce bude vysvětlen rozdíl mezi
pojmy Žid a Karaim, jaké jsou mezi skupi-
nami shody a rozdíly v jazyce, písmu a litur-
gii. Pozornost bude věnována pozoruhod-
ným jeskynním městům na Krymu,
především městům Mangup Kale a Čufut
Kale (v překladu Židovská pevnost), jejich
historii a osídlování Karaimy s akcentem na
dochované památky, další část přednášky se
bude týkat města Jevpatoria, kde je dosud
existující jediná fungující karaimská komu-
nita Krymu, zmíněna bude též Oděsa a její
synagoga. Přednáška bude doprovozena
fotodokumentací.

čtvrtek 24. 2. v 18 h:
Hebrejská abeceda (Mezi dvěma světy) –
vernisáž výstavy barevných koláží Pavla
Holeky. Nakladatelství Arbor vitae vydalo
na sklonku roku 2009 stejnojmennou knihu,
obsahující soubor dvaadvaceti koláží
a meditativních textů. Autor v nich obrazem
i slovem vysvětluje smysl hebrejských pís-
men a zároveň ho doplňuje vlastním porozu-
měním jejich vnitřnímu poselství. Diváka či
čtenáře zve k domýšlení básnických obrazů,
proto také básník a esejista Gustav Erhart
uzavřel doslov ke knize slovy: „Člověče,
dívej se a bude ti dáno v i d ě t!“ Výstava
umožňuje spatřit ucelenou kolekci 22 origi-
nálních ilustrací; knihu, která v soutěži
Památníku národního písemnictví Nejkrás-
nější české knihy roku 2009 získala nejvyšší
ocenění: Cenu ministra kultury, bude možné
zakoupit. Vstup volný

VÝSTAVY V PROSTORÁCH VKC
Leden: Jindřich Buxbaum: Šalom z Izra-
ele, od 24. února: Pavel Holeka: Hebrejská
abeceda (Mezi dvěma světy)

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.
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středa 19. 1. v 18 h:
O židovské historii Lipska. Přednáška
Dr. Thomase Krzencka, která vychází
z dlouhodobé vzájemné spolupráce mezi
městy Brno a Lipsko a spolupráce mezi
židovskými obcemi v Brně a v Lipsku. Před-
náška se uskuteční v českém jazyce. 

Vstupné 30 Kč

úterý 25. 1. v 18 h:
Tu bi-švat – svátek stromů. O tom, co je to
vlastně Tu bi-švat – svátek stromů, jak se
slaví a jak velmi je důležitý zvláště v Izraeli,
o organizaci Kerem Kajemet LeIsrael-
Jewish National Fund, která se stará nejen
o výsadbu stromů a letos oslaví 110. výročí
od svého založení, nám poví Zoša Vyora-
lová, zástupkyně KKL v České republice.
Uslyšíme o jednom velmi zvláštním místě
v Negevské poušti, kde od roku 2005
vyrůstá Český les, dozvíme se o pořádání
Ekumenických misí do Izraele se sázením
stromků.

Vstupné 30 Kč

úterý 1. 2. v 18 h:
Osobnost Hieronyma Lorma a jeho doty-
ková abeceda pro hluchoslepé. Přednáška
s praktickými ukázkami. Mgr. Zdena Jelín-
ková, brněnská metodička o. s. LORM, nás
seznámí nejen s osobností Hieronyma
Lorma (vlastním jménem Heinrich Landes-
mann), rodáka z Mikulova, ale naučíme se
s ní i několik znaků z dotykové abecedy pro
hluchoslepé.

Vstupné 30 Kč

úterý 8. 2. v 18 h:
Byl jednou jeden svět – Významné židov-
ské osobnosti Moravy. Povídání s autory
únorové výstavy Danielem Soukupem,
který pohovoří o olomouckém kabinetu
judaistiky, a Luďkem Štiplem ze sdružení
Respekt a Tolerance, který nás mj. seznámí
s programem Zapovězené příběhy, do něhož
je sdružení zapojeno. Vstupné 30 Kč

čtvrtek 10. 2. v 18 h:
Židovka aneb Žonglování se životem.
Divadelní představení Divadla Kufr, které
spojením dvou zdánlivě nesourodých témat,
jako je holocaust a žonglování, dosáhlo
velmi působivého a přesného vyznění
tématu. Hrají Adéla Kratochvílová a Dáša
Trávníková, hudební spolupráce Lubor Pok-
luda. Vstupné 50 Kč

čtvrtek 17. 2. v 18 h:
Římské náměstí v Brně. Nevýrazné brněn-
ské náměstí s bohatou historií, to je brněnské
Římské náměstí. Nahlédněte společně se
studentem archeologie a etnologie Micha-
lem Doleželem do dějin jednoho místa, kde
se ve středověku utvářela židovská čtvrť.
Pokusí se nastínit vznik toho náměstí, jeho
dějiny jak židovské, tak i křesťanské, před-
staví archeologický výzkum, který se zde
uskutečnil, a ukáže vám i záběry z podzemí.

Vstupné 30 Kč

úterý 22. 2. v 18 h:
Kořeny antisemitismu v českých
zemích. Přednáška Mgr. Kristýny Kubo-

ňové, studentky doktorského studia na
Filozofické fakultě Masarykovy univer-
zity, obor religionistika. Antisemitismus
se v českých zemích objevuje již s přícho-
dem Židů na české území v 11.–12. století.
Vymezování křesťanů vůči Židům pak pro-
bíhá v několika rovinách, především
v rovině hospodářské, náboženské a socio-
kulturní. Se zvyšujícími se hospodářskými
a společenskými rozdíly mezi oběma sku-
pinami se vyhrocuje i jejich vzájemný
konflikt, vrcholící na konci 19. století
Hilsnerovou aférou. Lze antisemitismus
v českých zemích nějak jednotně vymezit,
nebo se jedná o kombinaci dílčích projevů
stereotypního protižidovského vnímání?
Na tuto přednášku bude navazovat
29. března v 18 hodin přednáška Hilsne-
rova aféra v historickém, náboženském
a socio-kulturním kontextu.

Vstupné 30 Kč

neděle 27. 2. ve 14.30 h:
Víte, co je synagoga? Vysvětlíme si, co toto
slovo znamená, dozvíte se, k čemu synagoga
slouží a co se v ní děje. Společně si také
vytvoříme model synagogy a možná navští-
víme jedno zajímavé rituální místo. Dílna
pro rodiče s dětmi od 6 let.

Vstupné 30 Kč

Celý leden můžete v sále VKC zhlédnout
výstavu černobílých fotografií Jindřicha
Buxbauma Vzpomínka…, věnovanou k uc-
tění Dne památky obětí holocaustu a před-
cházení zločinům proti lidskosti.

Výstava: Původ, místo, krajina. Pojetí prostoru
v dílech česko-izraelských fotografů, Galerie AMU
(Hartigovský palác, Malostranské nám. 12, Praha 1),
do 21. ledna 2011, otevřeno úterý–neděle 10–12
a 13–18 hodin
Tematicky zaměřená výstava představuje hlavní díla tří izraelských
fotografů českého původu Rudiho Weissensteina (1910–1992),
Tomáše Ungara (1946–1997) a Jana Tichého (narozen 1974).
Každý autor vždy zastupuje jak jednu uměleckou generaci izrael-
ských imigrantů, tak zároveň připomíná jednu etapu českosloven-
ských dějin. Na výstavě jsou prezentovány práce, ve kterých se
autoři zcela osobitým způsobem vztahují k tématu místa, prostoru
a krajiny. Fotografie Rudiho Weissensteina představují převážně
architekturu telavivského bauhasu a doplňují je snímky izraelské
krajiny. Oproti němu Tomáš Ungar představuje spíše meditativní
a intimně laděný proud izraelské fotografie. Naopak u Jana Tichého
již inspirační zdroje primárně nejsou spojeny s izraelskou krajinou,
nýbrž se vztahují k izraelské společnosti, kultuře a politice.
Doprovodný program: 18. 1. 2011 v 17 hodin – vzpomínkový
večer na počest Tomáše Ungara, host Václav Trojan 
Více informací na www.gamu.cz

THE RAW MEN EMPIRE
29. ledna 2011, 20.00 h, Roxy/NoD, Praha
The Raw Men Empire je uznávané „freak folkové“ hudební těleso
z Izraele. Jejich vystoupení jsou veselá a energická, kapela hraje na
neobvyklé hudební nástroje, neuznává pódium a je nejšťastnější
v obklopení svých posluchačů. Ti si tak mohou zblízka vychutnat
jejich akustickou hudbu s překvapivými rockovými pasážemi.
Více informací na http://nod.roxy.cz 
a www.myspace.com/therawmenempire

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

Izraelská kultura v ČR
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R. Křížková/K. J. Kotouč/Z. Ornest,
JE MOJÍ VLASTÍ HRADBA GHETT? –
Básně, próza a kresby terezínských
dětí., 207 str., Aventinum

Nakladatelství Aventinum se svého času
ujalo významného editorského počinu, když

vydalo knihu o kultur-
ním životě dětí zavře-
ných v terezínském
ghettu. Je to kniha o ča-
sopisu VEDEM, ilegál-
ně vydávaném třinácti-
letými až patnáctiletý-
mi chlapci v Terezíně
v letech 1942–1944.
Mezi zachovanými lite-

rárními pracemi z ghetta je tento časopis je-
dinečným a nejcennějším dokladem o tere-
zínských dětech. Rukopis knihy neprošel
v roce 1973 komunistickou censurou a do-
stal se jen k malému počtu čtenářů ve dvou
samizdatových vydáních.

Vybrané stati z VEDEM vypovídají nejen
o osudech svých dětských autorů, ale také
o celém životě za hradbami pevnostního
města. Poprvé jsou zde zveřejněny všechny
zachované básně mimořádně nadaného čtr-
náctiletého Hanuše Hachenburga i mnohdy
málo známé či neznámé skutečnosti o spiso-
vatelích, umělcích, vědcích a jiných výraz-
ných osobnostech vězněných v ghettu, jako
byli Karel Poláček, Karel Švenk, Rafael
Schächter, Hans Krása, František Zelenka,
Hans G. Adler, Fredy Hirsch, Valtr Eisinger,
Bruno Zwicker a další.

Díky této unikátní publikaci můžeme
nahlédnout vysokou uměleckou úroveň
nejen slova psaného, ale též jeho výtvar-
ného doprovodu. Při prohlížení této knihy
si bolestně uvědomujeme, kolik talentu
v těch vězněných dětech bylo a jakých
uměleckých met mohly dosáhnout, nebýt
holocaustu.

Teplíková/Světová/Derré, OLIVOVÁ
KUCHAŘKA, 198 str., Smart Press,
Praha

Od úsvitu našich dějin je společníkem
člověka olivovník evropský (olea europaea).
Tento strom patří k nejstarším užitkovým
rostlinám na světě. Někteří vědci předpoklá-
dají, že pratyp oilivovníku vznikl již v době
ledové v místech dnešní Sahary. Pěstovat se
začal před osmi tisíci lety na Blízkém
východě v oblasti Persie a Mezopotámie,
odkud se přes Krétu dostal do Řecka a ostat-
ních oblastí Středomoří, kde nalezl ideální
klimatické podmínky. Je to velmi odolný
strom, a proto je též nazýván „věčným stro-
mem“. V antice byl pro Řeky symbolem
dlouhověkosti, naděje, míru a smíření. Není
divu, neboť olivovníky poskytují úrodu sto
padesát i více let. Nejstarší olivovníky jsou

staré dokonce několik tisíc let, což znamená,
že „pamatují“ biblické doby.

Těžko si lze představit jinou kulturní plo-
dinu, která by tak ovlivňovala dějiny i život
lidstva. Zmínky o olivách nacházíme prak-
ticky ve všech historických pramenech,
takže víme, že v antice se olivový olej pou-
žíval nejen v kuchyni, ale též v lékařství
a kosmetice. Olivový olej je absolutním krá-
lem kuchyně středozemních národů. Nej-
starší řecký básník Homér tento olej opěvuje
a nazývá jej „tekutým zlatem“. Olej je i sou-
částí antické mytologie, neboť bohyně
Athéna a bůh Poseidon se přeli o to, komu
má být zasvěcen chrám na Akropoli. Zeus
nakonec rozhodl, že chrám připadne tomu,
kdo dá lidstvu hodnotnější dar. Athéna
Řekům darovala olivovník a Poseidon koně.
A v tomto souboji vyhrál olivovník. Tato
legenda jasně vypovídá o významu, který
Řekové připisovali olivovníku, posvátné
rostlině zasvěcené bohyni Athéně.

V bibli je psáno, že po potopě vyslal Noe
holubici, aby se podívala, zda už vody opa-
dávají. Na druhý pokus se holubice vrátila se
snítkou olivovníku v zobáčku. Olivová hora
v Jeruzalémě je místem, odkud do města při-
šel Ježíš. Na úbočí této hory leží Getseman-
ská zahrada, v níž bývala jeskyně, ve které
se lisoval olej. Je zajímavé, že v této zahra-
dě dosud stojí osm původních olivovníků,
které přečkaly čas od zničení jeruzalémské-
ho chrámu.V současnosti je největším světo-
vým producentem olivového oleje Itálie
a Španělsko. Kvalitní olej vyrábí též Jordán-
sko, Řecko, Kypr, Irán, Izrael, Palestina. Ale
jeho pěstování se rozšířilo i do Kalifornie,
Argentiny, Jihoafrické republiky a dokonce
i do Austrálie. Důvody takové expanze jsou
jasné, neboť veškeré vědecké výzkumy pro-
kázaly, že olivový olej je ve zdravé výživě
nezastupitelný, ostatně kardiovaskulární
choroby jsou v mediteránní oblasti vzácnos-
tí, zatímco jinde tyto choroby vedou statisti-
ky úmrtnosti. Olivový olej je stále více vyu-
žíván ve farmakologii i v kosmetice.

Před listopadem 1989 bylo takřka ne-
možné olivový olej koupit. Většinou nebyl
ani v Tuzexu. To se vše naštěstí změnilo
a nyní je běžně k dostání velký výběr růz-
ných druhů oleje v mnoha cenových rela-

cích. Málokdo snad
zná všechny způsoby
jeho aplikace, a proto
se několik zkušených
autorek v oboru gastro-
nomie rozhodlo napsat
Olivovou kuchařku.
Jsou v ní stovky re-
ceptů na přípravu před-
krmů, pomazánek, di-

pů, polévek, salátů, omáček, marinád, majo-
néz, masa, drůbeže, ryb, těstovin, různých

příloh a pizz. Nechybí ani recepty na slad-
kosti a pečivo, včetně různých způsobů kon-
zervace oliv a výroby ochucených olejů. Mi-
mo receptů jsou zde i kapitoly, které se zabý-
vají léčivým účinkem olivového oleje,
kapitola o kosmetických účincích oleje
a mnoho dalších tuze zajímavých informací
o rozličných způsobech využití tohoto tak-
řka univerzálního přírodního produktu.

Do rukou čtenářů se tak dostává důležité
a dosud zcela chybějící příručka. Její rozsah
a kvalita informací však tuto kuchařku řadí
spíše do oblasti encyklopedií. Kdo chce
zdravě žít, dobře a chutně vařit i poznat
všechna tajemství olivového oleje, se bez
této knihy neobejde.

S. Brouček, R. Jeřábek a kol.,
LIDOVÁ KULTURA – NÁRODOPISNÁ
ENCYKLOPEDIE ČECH, MORAVY
A SLEZSKA, (I díl. Biografická část
284 str., II. a III. díl Věcná část
1298 str.) Mladá fronta

Lidová kultura – Národopisná encyklo-
pedie Čech, Moravy a Slezska je první a na-

dlouho jistě jedinou zá-
kladní syntézou o české
lidové kultuře, která do-
posud chyběla nejen od-
borníkům, ale také ostat-
ním zájemcům o kulturní
a společenský vývoj čes-
kého etnika. Autoři ji
předkládají jako koncent-
rovaný souhrn součas-
ných vědomostí v oboru,

který se v českém prostředí vyvíjel od
19. století až do padesátých let 20. století
pod názvem národopis. Od té doby následo-
val dualismus těsně spolupracujících discip-
lín etnografie a folkloristiky, který na konci
20. století vystřídal opět společný název –
etnologie.

V národopisu spatřujeme zvláště sběratel-
ství generací vlastivědných pracovníků, obě-
tavých učitelů, kněží, hudebníků, spisova-
telů, výtvarných umělců včetně soukromých
sběratelů, kteří respektovali tehdejší hlavní
požadavek národopisu, totiž sebrat a ucho-
vat relikty hmotné a duchovní existence čes-
kého etnika a zachovat je pro následující
generace. Záměr vydat národopisnou encyk-
lopedii se datuje na konec 19. století, kdy se
konala Národopisná výstava českoslovanská.
Tehdejší projekt encyklopedie předznamenal
dlouhou řadu různých koncepcí, které se
však nedočkaly realizace. Určitým úspěchem
byly obě řady Československé vlastivědy,
zejména oddíly Člověk (1933), Národopis
(1936) a Lidová kultura (1968). Nejnovější
návrh na encyklopedické zpracování díla
věnovaného lidové kultuře Čech Moravy
a Slezska se zrodil v Ústavu pro etnografii
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a folkloristiku AV ČR, tj. dnešního Etnolo-
gického ústavu (EÚ AV ČR), v březnu 1993.
Vlastní redakce byla rozdělena do sedmi
skupin: teorie a metodologie oboru, dějiny
národopisu, národopisné regiony, hmotná
kultura, lidové výtvarné umění, folklor –
folkloristika a duchovní kultura. Tak jako je
tomu u každého velkého encyklopedického
díla, není ani v tomto případě nutné zdůraz-
ňovat, že realizace dlouhodobého projektu
s účastí desítek autorů, z nichž mnozí se již
nemohli zúčastnit finálních prací nebo se jich
prostě nedočkali, přinesla řadu odborných,
organizačních i výrobních problémů. Celý
kolektiv byl ovšem poháněn touhou a pres-
tiží zdárně ukončit první domácí encyklope-
dické dílo věnované české, moravské a slez-
ské lidové kultuře.

Publikace splnila svůj cíl a přispívá k lep-
šímu sebepoznání tradiční kultury naší
minulosti i současnosti a zaplňuje citelnou
mezeru v národopisné odborné literatuře.
Současně je vydáním tohoto díla vyrovnán
i dluh, který jsme měli vůči ostatním evrop-
ským zemím, které se s podobným úkolem
vyrovnaly již v minulosti.

Jörg Osterloh, NACIONÁLNĚ-
SOCIALISTICKÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ
ŽIDŮ V ŘÍŠSKÉ ŽUPĚ SUDETY
V LETECH 1938–1945, 774 str., 
Argo Praha 2010

Touto recenzí je nutno vzdát hold naklada-
telství ARGO, kde v edici Historické myšlení
vyšla publikace, která se poprvé od konce
války podrobně zabývá osudem židovských
obyvatel, kteří žili na sudetském území. Co je

zvláště zajímavé (svým
způsobem znepokojující,
ale také potěšující), je
skutečnost, že autorem
není žádný z renomova-
ných českých historiků,
ale mladý Němec Jörg
Osterloh. O pronásledo-
vání Židů v průběhu
nacistické okupace okleš-
těné republiky bylo na-

psáno mnoho odborných publikací i skvělých
beletristických děl. Ale osudům židovské
komunity, žijící v tehdejších Sudetech, je
naše česká historiografie stále dlužna. A žád-
nou důkladnou a syntetickou odbornou práci
nám k tomuto tématu prozatím naši historici
nepředložili. Jsem přesvědčen, že se nyní
další práce o dílčích problémech tohoto
tématu jistě objeví, i když to budou mít po
této důkladné práci těžké. Není to ovšem
jediné téma, kterému se věnujeme teprve
tehdy, když dostaneme impuls ze zahraničí
a začneme se zajímat, jak se říká „s křížkem
po funuse“. Není to tak dlouho, co jsme si
začali uvědomovat, že plošný odsun němec-
kého obyvatelstva byl nejen v mnoha přípa-
dech nelidský, ale byl často nespravedlivý.
V rámci odsunu byli vyhnáni i němečtí soci-
ální demokraté, antifašisté, kteří byli zastánci

naší republiky a byli za to místními henlei-
novci a později i říšským režimem pronásle-
dováni. Dnes už víme, že byli odsunuti i něk-
teří Židé ze smíšených manželství, kde jeden
z partnerů byl německé národnosti.

Toto dosud bílé místo v naší historii zapl-
nil mladý vědec Jörg Osterloh (1967), absol-
vent historie na univerzitách v Hannoveru
a Drážďanech. Touto prací se habilitoval
jako doktor historie a dnes působí jako
vědecký pracovník ve Fritz Bauer Institut ve
Frankfurtu nad Mohanem.

V prvních kapitolách Osterloh analyzuje
počátky antisemitismu mezi německým oby-
vatelstvem na konci 19. století a v období
první republiky. Poté přechází k rozboru anti-
semitských postojů v rámci německých poli-
tických stran působících v ČSR a zkoumá je-
jich dopad na situaci a politické postoje ži-
dovského obyvatelstva v Sudetech před
rokem 1938 a v době anšlusu Rakouska. Nej-
rozsáhlejší kapitoly knihy jsou ale věnovány
rozpoutání protižidovského teroru po uzavře-
ní mnichovské dohody a realizaci tzv. koneč-
ného řešení v říšské župě Sudety. V této sou-
vislosti autor podrobně zkoumá průběh ariza-
ce židovského majetku a zapojení se místního
německého obyvatelstva do tohoto kolektiv-
ního okradení sudetských Židů, v němž ale
místní Němci „soutěžili“ se zájemci ze sta-
rých říšských oblastí. Závěr knihy pak tvoří
precizně zpracované kapitoly o izolaci a kon-
centraci židovského obyvatelstva v letech
1939–1942 a jejich deportacích do Terezína
a posléze i do vyhlazovacích táborů na vý-
chodě, kde většina sudetských Židů zahynula.

Předností Osterlohovy rozsáhlé a mistrně
vystavěné práce je důraz na detaily, jež oži-
vují suchá statistická data a především kri-
tická práce s dochovanými prameny. Publi-
kace má celkem 774 stran a z tohoto počtu je
324 stran impozantního poznámkového apa-
rátu, který obsahuje veškeré prameny, statis-
tiky, přehledy, mapy, tabulky i seznamy
židovských firem rozdělených dle oborů.
Samozřejmostí je i perfektní jmenný rejstřík.
Krátce řečeno: tato práce se dnes zařadila
k základním historickým publikacím o čes-
kých dějinách 20. století.

Jörg Osterloh zpracoval téma, které je
důležité pro Němce i pro nás. Pro nás proto,
že události, k nimž v letech druhé světové
války docházelo v území násilně připojeném
k Německu, se v našich učebnicích dějepisu
nemluví téměř vůbec a serioznější publikace
na toto téma prakticky neexistují. Tak nějak
jsme si zvykli vytěsňovat toto období
z našeho povědomí: zkrátka vše, co se tam
dělo, bylo špatné a hrozné – a tečka. Výsled-
kem je, že o skutečných dějinách českého
pohraničí v období od října 1938 do května
1945 nevíme téměř nic. A podobně složité to
mají Němci: násilně obsazené území se po
roce 1945 stalo opět součástí Českosloven-
ska a pro dějiny Německa jakoby ztratilo
význam. Psát za těchto okolností ještě o tom,
jakým způsobem v této oblasti pronásledo-

vali nacisté Židy, to už je rovnou poukázka
do historického zapomnění. Jörg Osterloh to
přesto udělal a napsal dílo, které svojí pře-
svědčivostí téměř vyráží dech.

� Milan Kalina

Michael Krupp, OSMNÁCT STOLETÍ
IZRAELE, vydala Společnost křes-
ťanů a Židů a vydavatelství P3K, 
překlad Ruth J. Weiniger, pevná
vazba, 144 stran, cena v e-shopu
vydavatele (www.p3k.cz) 169 Kč

První, co čtenáře při pohledu na titul
knihy napadne, je otázka: Jakých osmnáct
století? Řekne-li se Izrael, pak se většině lidí
vybaví buď Izrael biblický – a tedy mnohem
starší než osmnáct století anebo Izrael jako
moderní stát, jehož dějiny trvají jen pár dese-

tiletí. Tyto obecně známé
etapy však v případě
knihy Osmnáct století
Izraele tvoří jen stručný
úvod a závěr. Svůj zájem
zaměřil Michael Krupp
na dlouhé období mezi
těmito dvěma etapami.
Podtitul knihy jej vyme-
zuje „od zániku Chrámu

do počátků sionismu“ a autor jej v předmluvě
popisuje jako období zápasu Židů za setrvání
ve své zemi. A právě toto období židovských
dějin v Erec Jisrael je obecně asi nejméně
známou kapitolou židovských dějin. Pro vět-
šinu lidí končí dějiny Židů v Izraeli zánikem
Chrámu a znovu začínají až se sionistickým
budováním moderního židovského státu.
Mezitím, právě v oněch osmnácti stoletích,
jako by se vše podstatné odehrávalo jen
v diaspoře. Michael Krupp se ve své knize
snaží tuto obecně rozšířenou představu po-
opravit a činí to způsobem velice fundova-
ným, ale zároveň čtivým. Profesí je Michael
Krupp historik a protestantský teolog, je
emeritním docentem rabínské literatury
a raného křesťanství na Hebrejské univerzitě
v Jeruzalémě. Tato jeho specializace se
výrazně odráží v zaměření knihy. Nejedná se
ani tak o popis dějin politických, i když ty
samozřejmě tvoří nutný rámec, ale spíše
o dějiny ducha, vývoj myšlení, trendy
a změny ve společnosti. Pozornost je věno-
vána vzniku zásadní rabínské literatury,
významných duchovních hnutí, změnám
v židovském sebeuvědomění. Autorův
vlastní text je bohatě ilustrován citacemi
z dobové literatury, z děl významných
učenců, historiků či cestovatelů. Na závěr je
připojen chronologický přehled, seznam cito-
vané literatury, jmenný a místopisný rejstřík.

Knihu lze vřele doporučit všem zájem-
cům o dějiny Izraele. „Začátečníci“ ocení
přehlednost a srozumitelnost, zklamáni ale
rozhodně nebudou ani ti sečtělejší, neboť
i oni se jistě dočtou leccos nového z této
poněkud opomíjené, a přitom osmnáct sto-
letí dlouhé kapitoly dějin židovského lidu.

� Katerina Weberová

knihy
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Jeho jemný, nenásilný humor byl zcela ojedinělý. Dá se říci,
že vytvořil svou vlastní „haasovskou“ komiku plnou sebeiro-
nie. Kořeny tohoto inteligentního humoru nelze oddělit od jeho
židovského původu. Haasův herecký
projev postrádal třeskutost Burianova
klaunství, nebyl ani podoben dobrác-
kému naturelu Jindřicha Plachty a už
vůbec nevzbuzoval smích jen svou
postavou, jak toho využíval Saša Raši-
lov. Ale ani s kabaretiérským humo-
rem Ference Futuristy nebyl nikterak
spřízněn. Jaký tedy jeho humor byl?

Haasův herecký projev a jeho
humor byl především nesmírně lidský.
Komické situace těžil z běžného
života střední třídy a trapasy, které ve
svých rolích prožíval, byly trapasy
blízké většině diváků, a právě v tom
bylo Haasovo kouzlo. Jeho filmové
role nebyly excentrické, komických
účinků dosahoval jemnými, neokáza-
lými gesty a citlivou prací s mimikou.
Neméně důležitou složkou jeho herec-
tví byl i jeho nenapodobitelný hlasový
témbr. 

Patří to už k paradoxům umělec-
kého života, že Haasova nejslavnější
role nepatřila do sféry komedií, ale
naopak byla rolí povýtce vážnou
a prestižní. Tou byla postava doktora
Galéna z Čapkovy Bílé nemoci. Před
filmovým zpracováním Bílé nemoci si
ji Haas „vyzkoušel“ na prknech
Národního divadla. A že byl Haas umělcem vskutku všestran-
ným, dokázal i jako autor či spoluautor řady scénářů a dokonce
se osvědčil i jako filmový režisér.

Otec Hugo Haase Zikmund měl v Brně obchod s obuví,
maminka Olga, za svobodna Epsteinová, pocházela z Ruska.
Stejně jako jeho bratr Pavel, studoval i Hugo na konzervatoři.
Traduje se, že studium zpěvu mu rozmluvil sám Leoš Janáček
a doporučil mladému studentu obor herectví. Ve třicátých
letech se do Národního divadla chodilo hlavně na Haase, popu-
lárního představitele romantických milovníků, ale i komických
a charakterních postav. Jeho moderní herectví uchvacovalo
civilním projevem i zdánlivou prostotou a jednoduchostí.
A díky dochovaným filmům uchvacuje stále. V roce 1931 byl
natočen film Muži v offsidu, kde diváky i kritiku přesvědčil
o svém mimořádném komickém formátu. Po tomto úspěchu
byl mladý Hugo obsazován do rolí starších mužů, které si oblí-
bil. Hrál ovšem i role mladých, elegantních mužů, zejména ve
veselohrách, k nimž napsal společně s režisérem Martinem Fri-
čem scénáře. Svými náměty a scénáři se specializoval na spo-
lečenské a situační komedie, v nichž mu byla nejčastěji part-
nerkou Adina Mandlová (tehdy i partnerka v osobním životě).
Jejich poslední společný film byl Děvčata, nedejte se! (1937).
Při jeho natáčení se Haas sblížil s mladou Marií Bibikoff, dce-
rou posledního carského vyslance ve Švýcarsku, se kterou se
později oženil a měl s ní syna Ivana. 

Ještě před emigrací prožíval Hugo Haas nejhorší období
svého života. Kvůli židovskému původu byl již před 15. břez-
nem 1939 vyhozen z Národního divadla. Zásluhu na tom měli

čeští antisemité a závistníci. V té době
měl Haas nemocnou manželku, a tak
každý den opouštěl domov v době,
kdy míval představení, aby jeho žena
netušila, že je už dávno bez místa.
Emigrace se mu stala nutností.
Záchrana života vedla přes Francii
a Lisabon do USA. Ve Spojených stá-
tech se díky svému talentu uchytil
nejen u filmu, ale také dostával diva-
delní role. Dokonce vyučoval na
herecké škole Actors Laboratory, kte-
rou navštěvoval i mladičký Gregory
Peck. V roce 1951 debutoval v USA
i jako režisér a producent. Pro své
autorské filmy, ve kterých většinou
i hrál, si pronajal starý opuštěný ate-
liér po Charlie Chaplinovi. Tam
nalezl pohozené ozubené kolo, sou-
část dekorace z Chaplinova filmu
Moderní doba, které se stalo jeho
celoživotním talismanem. 

Ke konci života žili Haasovi ve
Vídni, kam si Hugo neopomněl při-
vézt i tento svůj „ozubený talisman“.
Haas potom ještě navštívil Českoslo-
vensko a radoval se, že jej lidé na
ulici poznávali. Bohužel komunis-
tický režim neměl o jeho návrat
a další filmovou práci zájem.

Úspěšný židovský emigrant nebyl v nové kulturní politice teh-
dejšího komunistického režimu použitelný, stejně jako ostatní
předválečné hvězdy českého filmu. Hugo Haas zemřel něko-
lik dnů před koncem tragického roku 1968 a pohřben je v rod-
ném Brně.

Do českého herectví vznesl rozměr civilismu, nadhledu
a židovského humoru, který baví i další generace diváků. Jeho
životní příběh by byl skvělou předlohou k filmu. Zatímco si
dovedu představit vhodného režiséra takového filmu, mám
pochybnosti, že by se našel herec, který by roli Haase byl scho-
pen věrohodně zahrát. Devatenáctého února uplyne 110 let od
jeho narození.

� Milan Kalina

Co se také stalo v únoru:
• v roce 1569 byli vykázání Židé ze všech papežských států

(kromě Říma a Ancony)
• roku 1917 byla zasvěcena první synagoga v Madridu po

425 letech
• v roce 1934 se podařilo první lodi s židovskými imigranty

prolomit britskou blokádu Palestiny
• roku 1959 začal Izrael znovu, poprvé od starověku, vyvážet

rudu z měděných dolů krále Šalamouna 
• v roce 1970 zemřel Šmuel Josef Agnon, izraelský spisovatel,

nositel Nobelovy ceny za literaturu

Plakát k jednomu k Haasových amerických filmů –
byl nejen představitelem jedné z hlavních rolí, ale
i jeho producentem
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19. února 1901 se narodil Hugo
Haas, český herec a režisér

Hugo Haas patřil dlouhá desetiletí (a patří dosud) zcela nesporně na český filmový Parnas.
Byl skutečnou hvězdou, osobitým umělcem s nenapodobitelnou šarží „noblesního
pechvógla“. Většina veřejnosti jej vnímala či stále vnímá jako excelentního komika. 


