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■  Krátce
Obdo bí mezi Roš ha-šana a  Jom kipu-
rem – Deset dní pokání – je vyvrcholením 
introspekce každého z nás. Je to čas, kdy 
se zamýšlíme nad svým jednáním a  činy 
z  minulého roku a  snažíme se o  nápravu 
sebe samých. Jistě nebude na škodu, když 
se rozhodneme, že kromě sebenápravy se 
pokusíme alespoň o  malý krok, o  nepatr-
ný čin, který přispěje k  ozdravení společ-
nosti, a tak přispějeme i k nápravě světa – 
.(tikun ha-olam) תיקון העולם
Všem čtenářům a  příznivcům Maskilu 

!šana tova u-metuka –שנה טובה ומתוקה

Rabín Daniel Mayer

„Vůbec nemůžu vystát předsudky české 
společnosti, ať už vůči Romům, gayům či 
Židům. Pochodoval jsem, abych pomohl 
zlepšit kulturu města, ve kterém žiji, z pou-
hé tolerance na  vřelé přijetí. Pochodoval 
jsem z úcty ke svým přátelům v LGBT ko-
munitě. A  šel jsem s  jarmulkou na  hlavě, 
abych tím demonstroval, že židovské spo-
lečenství (nebo alespoň jeho část) podává 
ruku diskriminovaným menšinám.

Jakob Labendz

Jeden z nejkurióznějších úkolů dostal Stein 
na  jaře 1944 v  Salernu. Italský král Victor 
Emmanuel III. předběžně odsouhlasil po-
stoupení svých pravomocí ve  prospěch 
svého syna Umberta, po  vstupu Spojen-
ců do Říma si to však rozmyslel. Úkol pro 
Erica Steina zněl: připravit abdikaci, a  to 
v italštině!

Zdeněk Kühn

Maskil:
září 2001 – září 2011

Za 10 let jsme vytvořili: 113 čísel, 2156 stránek

A vytiskli: 80 200 výtisků, 1 551 200 stránek



Podle naší tradice byli prvního dne tišrej 
před 5772 roky stvořeni první lidé – nej-

dříve Adam a poté Eva. Obecně, i když ne 
zcela přesně, vzpomínáme na stvoření svě-
ta – בריאת העולם (bri´at ha-olam).

Prvním dnem měsíce tišrej nám začí-
ná období Vysokých svátků, které nenese 
s sebou pouze radostné, sváteční chvíle, ale 
především je dobou, v níž je naší povinností 
zamyslet se nad sebou samými, nad vzta-
hem k našim bližním a nad naším vztahem 
k židovské pospolitosti, ale i nad jejím sta-
vem. V biblické knize Kazatel – קהלת (Ko-
helet 3,1) nám moudrý král Šalomoun říká: 
 Všechno má – לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמים„
určenou chvíli a veškeré dění pod nebesy 
svůj čas.“ „עת לבכות ועת לשחוק – Je čas pla-
kat i čas smát se“ (3,4). „עת לבקש ועת לאבד – 
Čas hledat a čas ztrácet“ (3,6).

Roš ha-šana, Deset dní pokání a Jom ki-
pur jsou oním správným časem, kdy každý 
z nás by měl hledat a nacházet cestu ke svým 
bližním, k jejich srdcím, k židovské  po-
spolitosti, a tím též k Bohu. Nalézá-li člo-
věk správnou cestu, měl by se oprošťovat 
od všeho, co mu v nastoupení této cesty 
brání – od pohodlnosti, sobectví a ode všech 
falešných asimilantských prvků, které vedly 
a vedou ke ztrátě náboženské a národnostní 
identity, ale ještě nikoho nezachránily před 
těžkým údělem, který náš národ musel nést 
na svých bedrech.

Stvoření světa – בריאת העולם – událost, 
která nemá v dějinách vesmíru obdoby. Tu 
se projevila nejen obrovská a nám nepřed-
stavitelná Boží tvořitelská síla, ale i milost 
a láska, která šestého dne zhmotnila a napl-
nila Boží úmysl, což bylo stvoření prvního 
člověka, který se stal bytostí obdařenou jis-
krou Božího ducha a rozumu.

Hovoříme-li o našich svátcích, jsou to 
svátky čistě židovské. Roš ha-šana tím, že 
je vzpomínkou na stvoření světa, překra-
čuje tyto úzké „etnické“ hranice a stává se 
svátkem univerzálním, svátkem veškerého 
lidstva, neboť Adam a Eva byli společnými 
prarodiči všech lidí na světě.

Talmudický traktát Chagiga 12a uvádí 
velice krásná a poučná slova rabiho Elea-
zara, který říkal, že světlo, které Hospodin 
stvořil prvního dne, bylo tak čisté a silné, že 
člověk mohl vidět nejen celý svět, ale i celý 
vesmír. Když se však na Zemi objevily hřích 
a neřest, toto zázračné světlo začalo rychle 
slábnout, až ho nakonec Bůh odňal Zemi 
vůbec a zachoval ho pouze pro spravedli-
vé ve světě budoucím – בעולם הבא (ba-olam 
ha-ba). Slova rabiho Eleazara jsou aktuální 
i pro moderní společnost. Každá lidská spo-

lečnost je uvnitř plná rozporů, protivenství, 
nepochopení a domnělých či opravdových 
křivd. Hovoříme-li o společnosti, nejedná 
se o jakýsi abstraktní pojem. Každou spo-
lečnost tvoří konkrétní lidé – já, ty, on, my 
všichni. Co vidíme dnes, poté kdy Hospo-
din odňal Zemi silné zázračné světlo? Úzký, 
omezený, nepatrný prostor před sebou 
a za sebou. Před sebou vidíme své osobní 

zájmy a za sebou to, co jsme nashromáždili, 
náš majetek. Bohužel, nevidíme již prostor 
vedle nás. Vždyť vedle nás je také člo-
věk, náš bližní, který je jako my – רעך כמוך 
(re‘echa kamocha). Vidíme pouze jen a jen 
sami sebe. Hřích a vše, co s ním souvisí, 
zapříčinil, že nemáme dostatek Hospodino-
va světla – světla lidskosti, lásky, vzájemné 
úcty, tolerance a porozumění. Toto světlo 
však můžeme opět nalézt a přinést na Zemi, 
byť ne v takové síle, kterou mělo po stvo-
ření světa. To však záleží jen a jen na nás, 
na naší vůli a odhodlání stát se lepšími, vrá-
tit se zpět na cestu plnění micvot – Božích 
přikázání, z níž jsme v minulosti sešli, pros-
tě לחזור בתשוב (la-chazor bi-tšuva). Toto po-
kání však musí být doprovázeno zásadním 
vnitřním přerodem každého jednotlivce. Je 
to vlastně vnitřní boj se zlým pudem, s יצר 
-který je v každém člově ,(jecer ha-ra) הרע
ku. Jedině na našem odhodlání a víře záleží, 
zda mu podlehneme, či nad ním zvítězíme.

Mnozí z nás si musí upřímně přiznat, že 
právě ono přikázání Tóry „ואהבת לרעך כמוך – 
Budeš milovat svého bližního jako sebe samé-

ho“ či spíše „protože je jako ty“ (Lv 19,18), 
nestojí na prvním místě žebříčku našich hod-
not. Takový člověk – tvůj bližní – má stej-
né pocity radosti i křivdy. Obdobně jako ty 
rea guje na nespravedlnost a příkoří, která mu 
činí druzí. 

Jednou z významných osobností moder-
ního chasidismu, jež se stala neodmyslitel-
nou součástí židovského folklóru, byl rabi 

Levi Jicchak z Berdičeva (1740–1809). 
Z nepřeberné pokladnice příběhů, v nichž 
tento moudrý rabín a cadik fi guruje, vyberme 
jeden, který nám přiblíží vždy aktuální téma 
mezilidských vztahů.

Jednou přišel berdičevský Levi Jicchak 
do Lvova, vyhledal dům známého boháče 
a požádal jej, zda by u něho mohl přespat 
jednu jedinou noc. Přitom však zatajil před 
boháčem své jméno i to, že je velkým ca-
dikem. Boháč se na něj osopil: „V mém 
domě není místo pro kdejaké cizí vandráky, 
jdi si do hostince!“ „Nehledám pohodlí ani 
přepych,“ odvětil levi Jicchak. „Poskytni 
mi pouze koutek na přespání, víc nechci.“ 
„Táhni,“ rozkřikl se na berdičevského maji-
tel domu. „Když nechceš jít do hostince, jdi 
tedy za roh, tam bydlí jeden melamed (uči-
tel – pozn. red.), takový blázen, který každé-
ho vandráka rád přivítá pod svou střechou. 
On tě s radostí přijme a ještě pohostí!“ Rabi 
Levi Jicchak šel tedy melamedovi, který 
ho opravdu vlídně přijal a pohostil. Na uli-
ci však kdosi Levi Jicchaka poznal a oka-
mžitě se městem rozletěla zpráva, že svatý 

Ve středu 28. září večer zahájíme v synagogách a našich domovech oslavu Nového roku 5772 – 
.(erev roš ha-šana) ערב ראש השנה תשע״ב

Především vidět člověka 
(úvaha k Novému roku 5772)
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� Levi Jicchak z Berdičeva je hostem v me-
lamedově domě. Sotva si trochu odpočinul, 
před domem se tísnily zástupy lidí, kteří se 
dožadovali vstupu k cadikovi. Jen co rabi 
Levi Jicchak otevřel dveře, obstoupili všich-
ni cadika a prosili jej o požehnání. V davu 
byl i onen boháč, který mu předtím odmítl 
poskytnout pohostinství. Protlačil se k němu 
a prosil ho: „Můj pane a učiteli, odpusť mi 
prosím a pocti můj dům svou návštěvou. 
Všichni cadikové, kteří kdy do Lvova při-
jeli, bydleli u mě.“ Rabi Levi Jicchak se ob-
rátil k lidem, kteří jej obklopovali, a pravil: 
„Bratři, víte, jaký je rozdíl mezi naším pra-
otcem Abrahamem, budiž jeho památka po-
žehnána, a Lotem? Proč Tóra píše tak pěkně 
a uctivě o tom, že Abraham pohostil anděly 
máslem, mlékem a masem z mladého do-
bytčete? Přece Lot také upekl chléb a bohatě 
je pohostil! Proč je Abrahamovi tak přičítá-
no k dobru, že je přijal ve svém stanu? Přece 
i Lot jim poskytl nocleh a vlídně je přijal. 
Skutečnost je taková: U Lota stojí v Tóře: 
 Večer přišli – ויבאו שני מלאכים סדמה בערב
dva andělé do Sodomy (Gn 19,1). U Ab-
rahama však čteme: וישא עיניו וירא והנה 
-Pozvedl oči a spat – שלשה אנשים נצבים עליו
řil – hle, naproti němu stojí tři muži (Gn 
18,2). Lot viděl anděly, Abraham však jen 

chudé, zaprášené, po odpočinku a občerst-
vení toužící lidi.“

Rabi Levi Jicchak z Berdičeva tak vyjá-
dřil velmi důležitou myšlenku. Vždy musí-
me vidět před sebou člověka s jeho každo-
denními radostmi, ale i starostmi, problémy 
a žalem. Avšak důležitější je, nebýt vůči 
němu a jeho problémům netečný. Naše ne-
tečnost k problémům jednotlivce i celé spo-
lečnosti napomáhá bujení zla, které se pak 
rozrůstá do obludných rozměrů. V nedáv-
né minulosti to byly fašismus a nacismus. 
Dnes to je xenofobie a neonacismus halí-
cí se do „vlasteneckých a národoveckých“ 
hesel.

Období mezi Roš ha-šana a Jom kipu-
rem – Deset dní pokání – je vyvrcholením 
introspekce každého z nás. Je to čas, kdy se 
zamýšlíme nad svým jednáním a činy z mi-
nulého roku a snažíme se o nápravu sebe 
samých. Jistě nebude na škodu, když se 
rozhodneme, že kromě sebenápravy se po-
kusíme alespoň o malý krok, o nepatrný čin, 
který přispěje k ozdravení společnosti, a tak 
přispějeme i k nápravě světa – תיקון העולם
(tikun ha-olam).

Všem čtenářům a příznivcům Maskilu
!šana tova u-metuka – שנה טובה ומתוקה

◗ Rabín Daniel Mayer

židovský rok
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Program Bejt Simcha

září / říjen 2011
ČTVRTEK 22. ZÁŘÍ 

od 19 hodin

Epes rares II
(viz pozvánka na str. 7)

SOBOTA 24. ZÁŘÍ
od 15 hodin v Bejt Simcha

Novoroční workshop:
výroba přáníček k Roš ha-šana

STŘEDA 28. ZÁŘÍ –
SOBOTA 8. ŘÍJNA

Vysoké svátky
(podrobný program na str. 7)

STŘEDA 12. ŘÍJNA
od 18 hodin v DSP Hagibor
(Vinohradská 159, Praha 10):

Přivítání svátku sukot

NEDĚLE 16. ŘÍJNA
od 10 hodin

Brigáda na Novém libeňském
hřbitově v Kobylisích

(Davídkova ul.) – sraz u výstupu 
ze stanice metra C Ládví

PRAVIDELNÉ AKCE
Ivrit – hodiny hebrejštiny 

pro mírně pokročilé a falešné začátečníky 
každé úterý od 18.30 h
kurz pro začátečníky

každé čtvrtek od 18.30 h (od 29. 9.)

Úvod do judaismu
každé úterý od 19.45 h

Kabalat Šabat 
každý pátek od 18 hodin

Bejt Simcha
Maiselova 4, 110 00 Praha 1

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

Web: www.bejtsimcha.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.

Jsou různá jubilea. Větší i menší. Ta velká
jsou většinou plná slavnostního patosu.
A všichni se předhánějí v gratulacích, každý
se chce ve stínu jubilea ukázat. V roce 1908
slavila celá rakouská monarchie šedesát let
od nástupu císaře Františka Josefa I. na trůn.
Pražští Židé toto výročí oslavili vybudová-
ním tzv. jubilejní synagogy v Jeruzalémské
ulici. To bylo slávy! Jiná jubilea se týkala
kulatých výročí narozenin významných
osobností kultury, vědy či politiky. Všichni
vzpomínáme, jak v roce 2009 byla oslavo-
vána u příležitosti čtyřsetletého výročí úmrtí
památka originálního rabína a židovského
filozofa Jehudy Löwy ben Becalela zvaného
Maharal. Vedle těchto „velkých“ výročí jsou
i jubilea malá, méně nápadná a podstatně
méně oslavovaná. To ovšem neznamená, že
by nebyla významná. K těm horším patří
i letošní podzim s desetiletým výročím útoku
na World Trade Center v New Yorku, kde
zahynulo okolo tří tisíc nevinných obětí. A ta
malá dobrá výročí?

Před deseti lety vzniknul díky hrstce
nadšenců časopis komunity progresivního
judaismu Bejt Simcha, který dostal krásný
a případný název Maskil. Tento hebrejský
výraz pro vzdělání predestinoval i úmysly
jeho zakladatelů. Poskytovat informace
o judaismu an sich a progresivním zvláště –
jednoduše podat pomocnou ruku všem, kteří
neměli možnost prožít v rodině či škole
hlubší židovské vzdělání. Maskil nikdy
nebyl, stále není a nikdy nebude výlučně
„pražským“ periodikem navzdory tomu, že
většina členů Bejt Simchy pochází z Prahy.
Maskil pečlivě monitoruje a zaznamenává

důležité náboženské, kulturní i společenské
události z celých Čech, Moravy a Slezska.
Stránky Maskilu jsou pohostinné a rády uví-
tají zajímavé příspěvky týkající se judaismu
nejen z České republiky, ale i zahraničí.

Konečně není nutné Maskil sáhodlouze
představovat. Časopis vyrostl ze svých dět-
ských střevíčků a dnes jako desetiletý se blíží
k pubertě. Doufejme, že všechna úskalí tohoto
„nebezpečného věku“ přežije ve zdraví, na-
vzdory neustále se tenčícímu množství peněz,
které můžeme na výrobu a distribuci časopisu
věnovat. V poslední době jsme museli na
nezbytně nutnou dobu redukovat jeho perio-
dicitu na dvouměsíčník. To nám radost nečiní
a snažíme se ze všech sil, abychom měsíční
vydávání co nejrychleji obnovili.

Milí čtenáři, dobrý časopis nevzniká jen
zásluhou svých editorů a redaktorů. Je
i zásluhou všech těch, kteří nám píší o svých
aktivitách, zvou nás na různé akce a infor-
mují nás o svých problémech. Redakce
a čtenáři musí být v neustálém tvůrčím kon-
taktu, jen tak může časopis plnit svou úlohu:
informovat, učit, diskutovat.

Toto číslo, které dostáváte do ruky, je čís-
lem dovršujícím desátý rok existence Mas-
kilu. Je to chvíle, kdy je zapotřebí poděkovat
nejen všem, kteří se na jeho výrobě podílí,
ale také vám, našim věrným čtenářům.

Za několik dní vstoupíme do dalšího
Nového roku v šestém tisíciletí našeho
židovského letopočtu. A proto dovolte,
abych využil této příležitosti a jménem
všech tvůrců Maskilu vám popřál dobrý
a požehnaný rok 5772.

� Milan Kalina

MASKIL SLAVÍ DESÁTÉ NAROZENINY



Adir Steiner, zaměstnanec tel-

avivské radnice: „Gay pride parades
v Tel Avivu pořádáme od roku 1998 a pojí-
máme je především jako veselou oslavu svo-
body. Letos do telavivského průvodu přišlo
na sedmdesát tisíc lidí. V Jeruzalémě jsou
průvody naopak skromnější a jsou spíše
politickou akcí. Jsme v tomto směru pokro-
kovou zemí a homosexuální páry u nás poží-
vají stejných práv jako manželé. Sice nemů-
žeme uzavírat sňatky přímo v Izraeli, avšak
pokud se vezmeme v zahraničí, náš stát to
uznává a považuje nás za manžele. Izraelské
soudy dokonce umožňují gay manželům, aby
si adoptovali děti. Sám pracuji ve státní
správě na pozici organizátora gay akcí
doma i v Evropě a Severní Americe, kde
reprezentuji Stát Izrael. Se svým manželem
Zachem jsem letos navštívil gay průvody
v Amsterodamu, Barceloně, Berlíně a Chi-
cagu. V průvodech nosíme izraelské vlajky,
čímž pomáháme vytvářet image Izraele jako
země respektující lidská práva. Naše cesty
platí ministerstvo zahraničních věcí a minis-
terstvo turistiky. Svými aktivitami totiž pod-
porujeme také turistický ruch. V Praze nám
izraelské velvyslanectví připravilo brožurky
v češtině, které zvou na gay pride průvody
v Tel Avivu, a my jsme je po celou dobu praž-
ského festivalu rozdávali. První pražský prů-
vod byl pro nás vzrušující. Připomněl nám
první průvod v Tel Avivu před třinácti lety.

Jacob Labendz, historik a ko-

mentátor: „Vůbec nemůžu vystát před-
sudky české společnosti, ať už vůči Romům,
gayům či Židům. Pochodoval jsem, abych
pomohl zlepšit kulturu města, ve kterém žiji,
z pouhé tolerance na vřelé přijetí. Pochodo-
val jsem z úcty ke svým přátelům v LGBT
komunitě. A šel jsem s jarmulkou na hlavě,
abych tím demonstroval, že židovské spole-
čenství (nebo alespoň jeho část) podává
ruku diskriminovaným menšinám. Jako Židé
přeci velmi dobře víme, co to znamená, když
většina utlačuje menšinu. Když jsme my
dosáhli svých práv, je nyní naší povinností
pomoci těm, kteří to potřebují. Prague Pride
nebyla tak nápaditá a okázalá jako průvody
v New Yorku nebo Berlíně. O to víc to byl
průvod český, vyjadřující, že české lesby
a gayové jsou součástí české společnosti
a české kultury. Udělalo mi radost, že

všechny výhrady proti pochodu byly zcela
irelevantní. Neměli bychom však poznámky
prezidenta Klause přehlížet jako další z jeho
výstřelků. Podle mne měly zareagovat
všechny politické strany a průvodu se
aktivně zúčastnit. To bohužel udělali pouze
zelení. Nelíbí se mi ani všechny ty řeči
o ‚Kikině‘ v narážce na údajnou homosexu-
alitu prezidenta Klause. Je nepřijatelné tres-
tat homofoby tím, že je označíme za gaye.
Stejnopohlavní citová náklonnost není a ani
nesmí být urážkou.“

Aleš Hanek, politolog a člen

ochranky ŽOP: „Myslím, že česká spo-
lečnost má stále ještě problém podívat se na
sebe jinou než většinovou optikou. Neumíme
nebo nechceme přemýšlet o naší společnosti
z pohledu malých, slabých, jiných, proto
neumíme uznat diskriminaci Romů, žen,
gayů atd. Nejsem gay a myslím si, že svou
účastí na pochodu pomáhám vyvrátit názor,
že jde o exhibici úchylů – podle mě jde
o akceptaci LGBT komunity jako normální
a rovnoprávné součásti českého živlu. Proto
jsem organizátorům pomáhal formulovat
bezpečnostní opatření. Na průvodu se mi
líbila nekonfrontační atmosféra – humor
a pozitivní náboj jako reakce na prskání

D.O.S.T., Hradu, nácků... Ale hlavně mě
pochod dojal – gayové ve všedním životě
narážejí každý den na řadu překážek, které
my heterosexuálové neznáme a neřešíme.
Musí být proto ohromný pocit, když vám
alespoň na jeden den patří ulice a všichni
vám fandí. Trošku jako založení Izraele
v roce 1948 pro Židy, možná.“

Martin Aaron Hořínek, režisér-

-animátor: „Do průvodu jsem dorazil,
abych podpořil své gay kamarády nejen
z obce a Izraele. Jsem rád, že gayové mají
konečně i tady v ČR svůj velký svátek hrdosti
a každý s nimi může oslavovat. Bylo to
naprosto úžasné a bezprostřední, až to mě
i moji maminku dojalo. Doufám, že se z toho
stane tradice. Už se těším na příští ročník!“

Sylvie Wittmannová, zaklada-

telka Bejt Simcha: „Proč jsem se
zúčastnila průvodu Prague Pride, je velmi
prosté. Jde v zásadě o osobní zodpovědnost.
Setkala jsem se s přáteli z ochranky ŽOP,
kteří mluvili o osobní podpoře a účasti na
Prague Pride s tím, že tam prostě musí jít
z principu. Teď pánové z Hradu atakují tuto
minoritu, a když jim to projde, mohou příště
atakovat jinou a třeba i židovskou. Jeden �
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(Pro)izraelská skupina u Národního divadla. Adir Steiner (v pruhovaném tričku) pomáhá zlepšit image Izraele
ve světě. (Foto: Zach Granit)

První průvod leseb a gayů

v Praze s iz rae lskými  v la jkami
Na sedm tisíc lidí se zúčastnilo Průvodu tolerance, který v sobotu 13. srpna prošel z náměstí Republiky přes
ulici Na Příkopě a Národní třídu na Střelecký ostrov. V průvodu šly také dvě skupinky Židů a jejich přátel. Desítka
Izraelců, z nichž někteří v Praze žijí, se zorganizovala kolem Adira Steinera z Tel Avivu, další desítka lidí se zfor-
movala z členů Židovské obce v Praze. Přinášíme postřehy devíti účastníků a jednu vzpomínku pamětníka, který
přežil systematické vraždění „nevyhovujících“ lidí před sedmdesáti lety.



aktualita

Elul 5771/Tišri 5772

z nich řekl, že jako příslušník historicky
často odstrkované a pohrdané minority se
cítí zodpovědný za práva všech minorit
v demokratické České republice. A tak tam
šli. Byli tam Židé ortodoxní, konzervativní,
reformní i sekulární. Nesli jsme izraelské
vlaječky i vlajky s Davidovou hvězdou
a duhou. Byli jsme tam Židé vedle Egypťanů,
katolíci vedle Izraelců, gayové vedle hetero-
sexuálů, hetero-rodiče homo-dětí a homo-
-rodiče hetero-dětí.

Před lety jsem šla Václavákem se sleč-
nou, která chtěla konvertovat k judaismu.
Jacísi skini napadli malého a křehkého Afri-
čana. Dost vehementně jsem se jej zastala
a opilí skini se odpotáceli pryč. Slečna
mlčela, nevolala policii, nehnula prstem.
Vysvětlila jsem jí, že hlásí-li se k židovství,
hlásí se i k etniku. Pro ni, jako pro ženu,
která se fyzicky nijak po konverzi nezmění, je
vše lehké. Budou-li někdy antisemitské pro-
blémy, ona poznatelná nebude a všemu se
vyhne. Muž poznatelný bude, černoch, Asiat
či Rom taktéž. Každá minorita má právo na
své sebeurčení, na sebeúctu a úctu druhých.
Myslím, že pochopila. Vdaná a milující
svého manžela se zúčastnila pochodu Pra-
gue Pride s vlaječkou Izraele v ruce. Pánové
na Pražském hradě by si měli uvědomit
zásadní pravidlo: zaměstnanec musí být loa-
jální ke svému zaměstnavateli, pokud ten
nevykazuje kriminální činnost. Tito pánové
jsou zaměstnanci daňových poplatníků, tedy
i gayů, a neměli by si dovolovat pouštět si
pusu na špacír. Všichni jsme občané tohoto
státu a platíme daně, z nichž žijí všichni poli-
tici. To platí i o platu prezidenta. Všichni
máme stejné povinnosti i stejná práva
a všichni tedy můžeme demonstrovat naši
hrdost na sebeurčení a žádní naši zaměst-
nanci nám v tom nemohou bránit hloupými
řečmi o deviantech. Většina Čechů nenosí
brýle, jsou tedy krátkozrací deviantní? Vět-
šina mužů není plešatých, jsou tedy plešatí
deviantní? A tak lze pokračovat do neko-
nečna. Nemám ráda karnevaly pro jejich

hlučnost, upocenost, polonahotu, šminky. Na
gay pride bych nikdy nešla. Dovedli mne tam
však oni pánové z Hradu svou nezodpověd-
ností, povyšováním a omezeností. Homofo-
bie, xenofobie, antisemitismus jsou psycho-
fobie, tedy poruchy. Jako daňový poplatník
psychicky narušené zaměstnance nechci.
A až bude Roma Pride či Black is beauty,
jistě půjdu.

Lucie Lys, partnerka Izraelky

žijící v Praze: „Považuji za důležité při-
blížit se lidem, kteří mohou mít předsudky.
V sobotu měli možnost vidět, že atmosféra
i průběh průvodu byly OK. Prostě že nejsme
někdo, komu je třeba se vyhnout. Skvělý byl
např. slogan ‚No a co, že můj strejda je
gay?‘. Super byla i účast a podpora lidí, kteří
mají mezi GL kamarády a kamarádky. Prů-
vod tolerance tak naplnil význam toho, čím
měl být. Mými pocity byla čirá radost, a to
i ze strany pozorovatelů a turistů, kteří nám
mávali ze zahrádek restaurací. Do budoucna
lze jen doufat v úpravu zákonů nejen v ČR
(např. na Slovensku nemají registrované
partnerství, téma adopce, pěstounské péče
apod.) a větší otevřenost společnosti, která
může podléhat předsudkům z neznalosti.“

Pavel Kuča, člen redakční rady

Maskilu: „Do průvodu jsem šel v černém
tričku s růžovým trojúhelníkem na prsou.
Tím jsem chtěl upozornit na patnáct tisíc
především německých gayů, kteří prošli
nacistickými tábory a růžové trojúhelníky
museli nosit podobně jako Židé žluté hvězdy.
Přes 60 % z nich to nepřežilo. Avšak ne
všechny utýrala mašinérie koncentráků –
některé ukopali přímo jejich spoluvězni,
kteří lidmi s růžovými trojúhelníky většinou
pohrdali. Takto označení muži se ocitali na
nejnižší společenské příčce v hierarchii kon-
centráků. Z přeživších pak dosud nikdo
nebyl odškodněn. Dalších sto tisíc gayů bylo
za nacismu pro svou homosexualitu ve vězni-
cích. Ani toto číslo však není kompletní, pro-
tože lesby a gayové byli i mezi rasovými
a politickými vězni.“

Jan Seidl, historik: „Perzekuce homo-
sexuality v protektorátu se lišila podle toho,
zda se jednalo o německé, či protektorátní
příslušníky. Na Němce byly aplikovány tvrdé
říšské předpisy, zatímco na Čechy předpisy
protektorátní. Ty byly v podstatě totožné
s praxí předválečného Československa.
U etnických Čechů tak prakticky nehrozilo,
že by se kvůli homosexualitě dostali do kon-
centračního tábora. Objevil jsem sice něko-
lik českých homosexuálů, kteří táborem pro-
šli, avšak byli tam internováni primárně
kvůli odbojové činnosti. Rád bych ale uvedl
speciální případ brněnského Žida Williho
Bondiho, který byl v roce 1941 zatčen
německou kriminální policií v rámci protiho-
mosexuální razie. Avšak patrně kvůli svému

původu byl předán Gestapu a to jej poslalo
do koncentračního tábora, kde zahynul.
Jedná se o dosud jediného dohledaného pro-
tektorátního příslušníka, který byl zatčen
a vyšetřován v souvislosti s homosexualitou
a věznění nepřežil. V současné době se

v České republice věnuje tématu homosexu-
ality řada historiků a jsou v přípravě tři
monografie, které by se měly všechny zhruba
do roka objevit na knižních pultech.“

Pavel Stránský, přeživší a prů-

vodce po Terezíně: „Průvodu jsem se
nezúčastnil, ale vůbec ho neodsuzuji. Podle
mého přesvědčení svoboda jednotlivce končí
až tam, kde ohrožuje existenci někoho jiného.
Sám za svůj život vděčím také Fredymu Hirs-
chovi, který byl homosexuál. Všichni jsme to
věděli, ale vůbec jsme se tím nezabývali.
Fredy dosáhl zřízení dětského bloku Terezín-
ského rodinného tábora v Osvětimi a mne
přijal jako jednoho z asi padesáti vychova-
telů. Pokud je mi známo, až na dva všichni
vychovatelé Birkenau přežili. To je dost výji-
mečné. A byli jsme Fredymu vděční, že se
s naší pomocí postaral o to, aby poslední dny
dětí byly alespoň trochu snesitelnější.“

Petr Šťastný, advokát: „Pochodu
jsem zúčastnil ze soukromého zájmu a sym-
patií. Úzce spolupracuji s neziskovou organi-
zací In Iustitia, a tak jsem měl možnost zapo-
jit se i zevnitř. Právě In Iustitia zajišťovala
právní podporu po celých pět dní festivalu,
a to formou telefonní linky a bezplatného
právního poradenství osobám vystaveným
násilí z nenávisti z důvodu sexuální orientace
nebo identity v kavárně Q café. Během prů-
vodu jsme pak sledovali případné projevy
nesnášenlivosti vůči účastníkům průvodu.
S výjimkou kampaně několika křesťanských
aktivistů s tiskovinami a asi padesáti příz-
nivců krajní pravice, kteří se omezili na
slovní napadání a hození několika PET lahví,
a ovšem jedné dýmovnice na mostě Legií,
k vážným konfliktům nedošlo. Díky výborné
organizaci průvodu, jakož i díky profesionál-
ní práci policie, která všechny potenciální
střety eliminovala, proběhl Prague Pride
hladce a ve výborné atmosféře.

� Připravil: Pavel Kuča

�

Izraelské a duhové vlajky v průvodu u mostu Legií
(Foto: Petr Šťastný)

Patnáct tisíc gayů bylo vězněno v nacistických
táborech, 60% z nich tam zemřelo. (Foto: Sylvie
Wittmannová)
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Letos v červenci se členové Bejt Simcha
a další příznivci progresivního židovství

zúčastnili v pořadí již pátého Reformního
šabatonu, tentokrát v Liberci, kde jsme byli
se šabatonem již podruhé. Poprvé to bylo
v roce 2008. A hostitelská Židovská obec
v Liberci se ujala všech návštěvníků opět
s tradiční laskavostí, péčí a vlídností. Proto
bych chtěl za všechny účastníky šabatonu
libereckým přátelům, zvláště pak předsedovi
ŽO Liberec Michalu Hronovi a tajemnici
obce Lee Adamové, poděkovat a vyjádřit jim
svou vděčnost, neboť se zasloužili o skvělou
atmosféru plnou přátelství a snahy naplnit ty
tři dny maximální pohodou. Tento pátý roč-
ník byl účastí rekordní. Celkem 63 účastníků
a k tomu dlužno připočíst ještě celou řadu

místních, pražských či zahraničních zá-
jemců, kteří se z časových důvodů účastnili
pouze části programu. A ten byl skutečně
pestrý. V pátek večer, jak jinak, kabalat šabat
v krásné liberecké synagoze, raut, šabatové
zpěvy – zmirot a jako vždy podnětné a strhu-
jící zamyšlení Achaba Haidlera. Večer byl
zároveň příležitostí k vzájemnému seznamo-
vání účastníků. Sobotní program začal ranní
bohoslužbou – šacharit a po příjemném
občerstvení následovala chevruta – společné
studium textů ve skupinkách, vedená rabí-
nem Tomášem Kučerou. Po obědě byla ze
strany libereckých přátel připravena pro-
hlídka městského centra spojená s návštěvou
radnice, kterou nás osobně provedl náměstek
liberecké starostky Jiří Šolc. Všichni zúčast-
nění to hodnotili jako velmi milou pozornost
ze strany liberecké obce. Po návratu se
konala dobře připravená přednáška Karla
Hrdličky ze Západočeské univerzity v Plzni
na téma „Po stopách raného rabínského

judaismu“. Po večeři následovala výuka
a ukázky izraelských tanců a poté havdala
pod širým nebem, která byla (již tradičně)
jedním z nejsilnějších společných zážitků.

Třetí den šabatonu byl zahájen závěreč-
nou diskusí. V následující písemné anketě,
kterou Bejt Simcha jako organizátor akce
dostala velmi důležitou zpětnou vazbu nejen
o spokojenosti se stávajícím šabatonem, se
respondenti vyjádřili i k budoucím šabato-
nům a navrhovali různá doplnění programu.
Ze závěrečné diskuse vyplynulo, že pořádané
šabatony mají vzestupnou tendenci a jak se
kdosi vyjádřil, „zrají jako víno“. Většinou
převažovala nadšená odezva, byť se vyskytly
i drobné kritické připomínky, a zejména pak
podněty do budoucna. Účastníci se také
vyjadřovali k místu konání příštího šabatonu,
což ale závisí hlavně na možnosti zajištění
noclehu (pokud možno pro celou skupinu na
jednom místě) a dalších organizačních opat-
řeních. Vedle návrhů na uspořádání šabatonu
2012 v Brně, Karlových Varech, Olomouci
a dalších městech padl i návrh na návštěvu
komunity v Mnichově, vedené rabínem
Kučerou. Na přemýšlení máme skoro rok
a tak určitě část připomínek v programu dal-
šího šabatonu zohledníme.

Ale vraťme se ještě k nedělnímu pro-
gramu. Mezi ukončením feedbacku a obě-
dem byly uspořádány dvě přednášky. Syl-
vie Wittmannová připravila téma
„Haskala – historie a významné osobnosti
židovského osvícení“ a Karel Goldmann

uvedl diskutabilní téma „Maimonides –
nehalachická autorita“. Obě přednášky
zaujaly a je potřeba poděkovat lektorům za
jejich pečlivou přípravu.

Po dobrém obědě byl na pořadu výlet do
Turnova s prohlídkou synagogy a židov-
ského hřbitova. 

Vše proběhlo v pořádku a pohodě. Zde
se sluší poděkovat organizaci World Union
for Progressive Judaism, která svým finanč-
ním příspěvkem umožňuje konání takto
náročné akce. A poslední poděkování patří
koordinátorce Bejt Simcha, naší Katce We-
berové, která nese veškerou tíhu spojenou
s výběrem místa, hotelů, přípravou pro-

gramů, i s desítkami dalších nezbytných
organizačních náležitostí a vše obětavě zajiš-
ťuje již pátým rokem zcela sama.

Šabaton 2011 skončil, ať žije Šabaton
2012!

� Milan Kalina, foto: Jan Syka

Šabaton se již podruhé odehrál v moderních prostorách nové liberecké synagogy

Havdala pod širým nebem je vždy mimořádným
zážitkem

Nedělní studium probíhalo v příjemně neformální
atmosféře

Pětiletka
přátelství a vzdělávání
Omlouvám se všem čtenářům Maskilu, pro které má slovo pětiletka nepříjemnou a nahořklou konotaci. Toto
slovo jsem ale zvolil záměrně, protože se mi hodí nejen do titulku, ale odpovídá i tomu, o čem chci psát.

Září/Říjen 2011
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Bejt Simcha 

komunita progresivního judaismu

si vás dovoluje pozvat na 

II. epes rares 

dne 22. září 2011
od 19 hodin v Mlýnské kavárně
(Říční 1, Praha 1 – Kampa)

Program:

1. Připomínka 10. výročí založení
časopisu Maskil
2. „...jako kdyby pak už nic nebylo“ –
přednáška Martina Šmoka nabídne pomo-
cí unikátních fotografií a filmových vzpo-
mínek pamětníků několik pohledů na po-

válečnou historii ži-
dovských obcí na
území České republi-
ky, tedy na kapitolu
židovské přítomnosti
v naší zemi, která je

na rozdíl od masového vraždění za druhé
světové války často nejen badateli, ale
i dnešními členy těchto obcí opomíjena.
Šmok se mapování té-
to historie věnuje přes
deset let. V této pre-
zentaci bude Šmok
vycházet z materiálů
Ústavu pro studium totalitních režimů,
databáze filmových svědectví USC Shoah
Foundation Institute, materiálů shromáž-
děných při přípravě výstavy o poválečné
historii židovské obce v Praze (od 18. zá-
ří přístupné v ženské galerii Jubilejní sy-
nagogy v Jeruzalémské ulici) a svého
vlastního rozsáhlého archivu.
3. Zahraje Petra Ernyei Quartet
4. Volná zábava

Vstupné 50 Kč

Těšíme se na vás.

Bejt Simcha otevírá

KURZ MODERNÍ
HEBREJŠTINY 
PRO ZAČÁTEČNÍKY 
termín konání: čtvrtek od 19.00 do 20.30

(každá lekce = 90 minut)
místo konání: Bejt Simcha, 

Maiselova 4, Praha 1
kurzovné: 1225 Kč za semestr (17 lekcí)
Kurz je určen úplným začátečníkům, budeme
začínat abecedou; výuka bude probíhat podle
učebnice Ivrit min ha-hatchala, do začátku
budou zajištěny kopie učebních materiálů.
Přihlášky a bližší informace na telefonu
724 027 929 nebo e-mailové adrese
kehila@bejtsimcha.cz

Bejt Simcha chystá 

ZÁJEZD 

DO KRAKOVA

A OSVĚTIMI

Termín: 28. – 30. října

Předběžný program: 

pátek: odjezd z Prahy v brzkých ranních
hodinách, příjezd do Krakova kolem
13. hodiny, ubytování, odpoledne pro-
hlídka Židovského města, večer Kabalat
šabat v synagoze Remu (případně s místní
reformní komunitou), společná večeře
sobota: dopoledne prohlídka Krakova,
odpoledne individuální program, večer
společná havdala
neděle: dopoledne návštěva krakovského
židovského hřbitova a tržiště se starožit-
nostmi, odpoledne návštěva Osvětimi –
města a synagogy, prohlídka koncentrač-
ních táborů Osvětim-Březinka (Birkenau)
a Osvětim I, kadiš v Malém krematoriu,
návrat do Prahy kolem 23.30 h
Odhadovaná cena kolem 4000–4500 Kč
(doprava, ubytování se snídaní na dvě
noci v hotelu Klezmer Hois v krakov-
ském Židovském městě, páteční večeře,
vstupy), přesná cena bude stanovena na
základě počtu účastníků.

Předběžné přihlášky a další informace

na tel. 724 027 929 nebo e-mailu

kehila@bejtsimcha.cz do 3. října.

Bejt Simcha vás srdečně zve na NOVOROČNÍ WORKSHOP v sobotu 24. září od 15 hodin

v Bejt Simcha (Maiselova 4, Praha 1) Společně vyrobíme pod vedením Zuzky Schreiberové přáníčka k Roš ha-šana.

Budeme rádi, pokud nám dáte vědět do čtvrtka 22. září (tel.: 724 027 929, e-mail: kehila@bejtsimcha.cz), abychom

zajistili dostatek výtvarného materiálu pro všechny.

VYSOKÉ

SVÁTKY 5772

BEJT SIMCHA

ROŠ HA-ŠANA
Erev Roš ha-šana

Středa 28. září:

19.00 Maariv v Libeňské synagoze
(u stanice metra „B“ Palmovka)

1. den Roš ha-šana

Čtvrtek 29. září:

10.30 Šachrit a musaf v Libeňské
synagoze 

Pátek 30. září:

18.00 Kabalat šabat; následuje před-
náška rabínky Johanny Hershenson:
„České Tóry ve světě“ – Bejt Simcha
(Maiselova 4, Praha 1)

Středa 5. října:

19.00 Přednáška rabínky Johanny
Hershenson: „Minhagim a micvot –
zvyky a povinnosti pro Vysoké svátky“ –
v Bejt Simcha (Maiselova 4, Praha 1)

JOM KIPUR 
Erev Jom Kipur

Pátek 7. října:

18.00 Kol nidre v Pinkasově syna-
goze (Široká 3, Praha 1)

Jom Kipur

Sobota 8. října: 

10.30 Šachrit a musaf v Pinkasově
synagoze
18.00 Mincha, jizkor, neila, havdala
a ukončení půstu; přednáška rabínky
Johanny Hershenson: „Judaismus pro
22. století“ – v Bejt Simcha (Maiselova
4, Praha 1); příspěvky ke společnému
vegetariánsko-mléčnému občerstvení
jsou vítány.

Bohoslužby vedou Ivan Kohout a rabínka
Johanna Hershenson (v hebrejštině, ang-
ličtině a češtině, přednášky v angličtině
s českým tlumočením).



Z historie dávné...
Nejstarší zmínka o židovském osídlení

v Lošticích se datuje do roku 1544. Již
kolem roku 1560 zde byla postavena první,
dřevěná synagoga. Předchůdkyně dnešní
synagogy v „nové“ židovské čtvrti (kam
byla obec přemístěna z úředního nařízení)
byla vybudována v roce 1726. V letech 1805
až 1806 pak získala svoji nynější klasicistní
podobu. Svému účelu sloužila až do druhé
světové války.

Loštická židovská obec zažila během své
existence období prosperity a klidu, stejně
jako chvíle úpadku. Za třicetileté války byla
zpustošena, naproti tomu v letech po skon-
čení války nabírala na síle, neboť sem přichá-
zeli vystěhovalci z Polska, Litvy a Ukrajiny,
kteří prchali před pronásledováním vyvola-
ným Chmelnického povstáním (1648–1656),
stejně jako Židé vypovězení z Dolních
Rakous a Vídně (v roce 1670). V roce 1782
zde byla založena židovská škola.

V roce 1848 se Loštice staly svobodným
městem a křesťanská obec se spojila s obcí
židovskou v jeden správní celek. Ve městě
tou dobou žilo 483 Židů, což představovalo
17 % obyvatel. V následujících desetiletích
však mnozí Židé využili nově nabyté svo-
body a stěhovali se do větších měst a rozví-
jejících se průmyslových center. V roce 1900
v Lošticích zbylo již jen 115 osob židov-
ského vyznání. V roce 1919 z Loštic odchází
poslední rabín, dr. Ezriel Günzig. O nábo-
ženské záležitosti loštických Židů se od té
doby staral rabín olomoucký.

Konec loštické komunity znamenal
22. červen 1942, kdy bylo 59 zdejších Židů
deportováno do Terezína a posléze do dal-
ších táborů. Do Loštic se po válce vrátili
pouze tři z nich.

...a nedávné
Ze zřejmých důvodů nebyla loštická

židovská obec po válce již nikdy obnovena,
synagoga se stala majetkem města a byla
využívána například jako skladiště sena či
nábytku. Kolem roku 1960 zde proběhly
rozsáhlejší stavební úpravy a v roce 1964 tu

pan Adolf Lang zřídil Havelkovo muzeum
s expozicí středověké keramiky. Menší část
expozice byla věnována i židovské historii.
Souběžně s tím zde existovala také hudební
škola.

V roce 1980 bylo muzeum zavřeno
a odstěhováno a budova začala znovu
postupně chátrat. V závěru osmdesátých let
byl dokonce připravován pro synagogu
demoliční výměr. Tehdy chybělo jen málo,
ale naštěstí se veřejnost postavila proti.
Během devadesátých let byla budova
prázdná. Měla však svoji zvláštní atmosféru
a vynikající akustiku, a proto se zde v té
době v letních měsících konaly občasné
výstavy a koncerty. Rozvod elektriky chy-
běl, tak se svítilo velkými svícny.

V posledních letech se péče o synagogu
ujalo občanské sdružení Respekt a tolerance.
V centru jeho pozornosti není pouze sa-

motný objekt synagogy, ale také mapování
historie a lidských osudů Židů z Loštice,
Mohelnice a Úsova.

Projekt obnovy loštické synagogy se rea-
lizuje od roku 2006 a dosavadní náklady pře-
sáhly šest milionů korun. Na obnovu přispěli
Nadační fond obětem holocaustu, MAS

Mohelnicko z prostředků Státního zeměděl-
ského intervenčního fondu (EU), Česko-
německý fond budoucnosti, město Loštice,
Nadace Židovské obce v Praze, Kongregace
Hakafa (z Glencoe ve státě Illinois, která má
v užívání svitek Tóry, pocházející právě
z loštické synagogy), Ministerstvo kultury

Součástí slavnostního otevření bylo i vystoupení místního školního pěveckého sboru Větrník (foto: Roman Činčara)

Poslední srpnovou neděli byla synagoga zaplněna do
posledního místečka (foto: Jindřich Buxbaum)

Potomci posledního loštického rabína Ezriela Günzi-
ga se sjeli z USA, Belgie a Izraele. Většina z nich byla
v České republice poprvé. (foto: Jindřich Buxbaum)
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Loštická synagoga
slavnostně otevřena
Poslední prázdninovou neděli, 28. srpna, byla slavnostně zakončena hlavní etapa restaurování
a stavebních úprav synagogy v moravských Lošticích. 

�
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Benefi ční koncert 

operní pěvkyně 

Jaroslavy Maxové

na obnovu synagogy 

v Lošticích

HAŠIVENU

השיבנו
v neděli 

30. října 2011
(2. dne měsíce chešvan 5772)

v 15 hodin

v loštické synagoze

účinkují:  

Jaroslava Maxová –
mezzosoprán

Dana Marečková – soprán 

Prof. PhDr. Pavel Klapil, 

CSc. – klavírní doprovod

Radim Dolanský – 
mluvené slovo

Synagoga, Ztracená ul., 
Loštice (okr. Šumperk)

více informací: 
www.maxova.com

www.respectandtolerance.com
www.mu-lostice.cz

Všichni účinkující 
se vzdávají honoráře 
ve prospěch obnovy 

synagogy.

ČR, Olomoucký kraj, Dr. Stanton Canter
Family Trust a mnozí další.

Dosavadní práce byly zaměřeny přede-
vším na opravy stropů, omítek a podlah,
instalaci ústředního topení, elektrorozvodů,
sociálního zařízení a elektronického zabez-
pečovacího systému.

Souběžně s ukončováním prací byla
v synagoze umístěna nová muzejní expo-
zice s interaktivními programy a zřízena
knihovna čítající tisíc svazků, zaměřených
na židovskou historii, kulturu a tradice.
Knihovna nese ve svém oficiálním názvu
jméno Otty Wolfa, židovského chlapce
z Mohelnice, který se s rodiči ukrýval
v letech 1942–1945 před nacisty a během té
doby si psal deník.

V roce 2005 bylo také v synagoze insta-
lováno 21 dřevěných lavic, které pocházejí
z olomoucké synagogy, jež byla nacisty vy-
pálena a zničena v březnu 1939. Lavice

jsou nyní součástí muzejní expozice
a slouží jako symbolický památník obětem
holocaustu.

Slavnostní otevření
V neděli 28. srpna byla v synagoze hlava

na hlavě. Obrovský zájem veřejnosti mile
překvapil i pořadatele této slavnosti, kterými
byli město Loštice a občanské sdružení
Respekt a tolerance.

Slavnostní otevření bylo zahájeno trou-
bením na šofary. Následovalo uvítání hostů
a vystoupení dětského pěveckého sboru ZŠ
Loštice Větrník pod vedením sbormistryně
Svatavy Šimkové. Poté pan Ladislav Po-
skočil, předseda ŽO Děčín, zapálil svíčku

v sedmiramenném svícnu a všichni pří-
tomní minutou ticha uctili památku obětí
holocaustu.

V úvodním projevu předseda občan-
ského sdružení Luděk Štipl seznámil pří-
tomné s historií loštické synagogy i s prů-
během restaurování v letech 2006–2011
a také s činností občanského sdružení
Respekt a tolerance.

Dále pak bylo poděkováno všem jedno-
tlivcům i organizacím, kteří se význam-
nější měrou podíleli na projektu restauro-
vání synagogy a také spolupracovníkům
sdružení Respekt a tolerance. Zvláštní oce-
nění obdrželi přátelé a hosté ze zahraničí,
a to především zakládající členové a pod-
porovatelé sdružení Respekt a tolerance
Dr. Stanton Canter a Janet Canter ze Spoje-
ných států a také potomci posledního loš-
tického rabína rezidenta dr. Israele Gün-
ziga (1868–1931), kteří se do Loštic sjeli
z USA, Belgie a Izraele.

Tato část programu byla uzavřena pěvec-
kým vystoupením pana Johna Podmolíka
a jeho přátel. Krátké projevy hostů zahájil
prof. Edgard Gunzig z Belgie, který si svůj
emotivní projev připravil v češtině.

Na závěr zazněl houslový koncert tria
Bohemian Strings, proložený čtením modli-
teb z populární knihy Hodiny zbožnosti, kte-
rou právě v Lošticích sepsala manželka míst-
ního rabína Fanny Neuda v roce 1854.

A co bude dál?
Synagoga je přístupná veřejnosti a slouží

především k pořádání vzdělávacích a kultur-
ních programů. O provoz a pokračování re-
staurace se i nadále stará sdružení Respekt
a tolerance ve spolupráci s městem Loštice.
V příštím roce bude pozornost věnována
dokončení restaurování nástěnné výmalby,
renovaci oken v modlitebním sále a opravám
venkovních omítek. Na této straně najdete
i pozvánku na benefiční koncert, jehož cílem
je získat finanční příspěvek na tyto restau-
rační práce.

� Připravila Kateřina Weberová na základě
materiálů OS Respekt a tolerance 

Součástí synagogy je i knihovna Otty Wolfa

Detail opravené fasády synagogy

Stanton a Janet Canterovi z Kalifornie jsou zakláda-
jícími členy sdružení Respekt a tolerance. Knihy,
které letos darovali, tvoří podstatnou část knihovny
Otty Wolfa. (foto: Jindřich Buxbaum)

Kontakt: Respekt a tolerance, tel. (+420) 775 264 206, 
e-mail: respektatolerance@seznam.cz, www.respectandtolerance.cz
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Životní kruhy 
Erica Steina 
Ve čtvrtek 28. července 2011 zemřel ve věku
98 let profesor michiganské univerzity Eric
Stein. Společně se spoluzakladatelem práv-
ní antropologie Leopoldem Pospíšilem,
profesorem právnické fakulty v Yale, patří
Eric Stein k dvěma světově nejrespektova-
nějším českým právníkům 20. století.

Obdobně jako Pospíšil vybudoval Eric
Stein svou právní kariéru po druhé svě-

tové válce v USA. Za svůj dlouhý život pře-
žil Rakousko-Uhersko i Československo,
které až do smrti miloval a o jehož rozpadu
napsal i poutavou knihu, v roce 1999 přelo-
ženou do češtiny (Česko-Slovensko. Kon-
flikt, roztržka, rozpad, Academia 1999).
V 50. letech se účastnil v rámci amerického
týmu vyjednávání Rady bezpečnosti OSN
v době korejské krize, na sklonku 50. let
otevřel kurz práva EHS na Michiganské uni-
verzitě Ann Arbor. Jako takový byl spoluza-
kladatelem oboru práva EU.

Na počátku 90. let byl v týmu mezinárod-
ních expertů, který připravoval novou česko-
slovenskou federální ústavu. V říjnu 2001
dostal medaili za zásluhy I. stupně od prezi-
denta Václava Havla. Sám jsem Erica Steina
poprvé potkal až v srpnu 2001 v Ann Arbor,
v posledních deseti letech jsem pak s ním byl
v pravidelném kontaktu. Nechť je tento člá-
nek ohlédnutím za životem tohoto vynikají-
cího českého právníka a skvělého člověka.

Mnichov a emigrace
Po absolutoriu pražských práv v roce

1937 nastoupil Eric Stein vojenskou službu.
Po anšlusu Rakouska byla jeho jednotka pře-
velena do prostoru jižní Moravy. V místě
jeho jednotky nebyla žádná hotová opev-
nění. Během krize v roce 1938 nedispono-
vala jeho jednotka žádnými těžkými zbra-
němi, nebyly tam ani žádné tanky. I proto
byl Eric Stein vždy velkým skeptikem
ohledně možností, které naše vláda v září
1938 měla: „Němci by přes nás na jižní
Moravě prostě přejeli.“

V létě 1939 bylo ještě postavení českých
Židů v Protektorátu snesitelné. Steinova
rodina však tušila, že se to může brzy změ-
nit. Proto se složily peníze na jednoho člena
rodiny, který by měl vycestovat do ciziny.
Rozhodnutí padlo na šestadvacetiletého
Erica. Stein tak opustil rodné Čechy. Většina
jeho příbuzných v následujících šesti letech
zahynula v německých vyhlazovacích tábo-
rech. Své rodiče ani sestru už nikdy neviděl.

Zimu 1940 prožil Eric v malé rybářské
vesnici na jihu Itálie. Itálie je zatím stranou

války, Italové jsou pohostinní, norimberské
zákony tu zatím nejsou uplatňovány. Situace
na jaře 1940 se však rychle mění, německá
armáda bleskově postupuje západní Evropou
a Mussolini se chystá učinit největší chybu
svého života, vstup do války na straně
Německa. Itálie přestává být bezpečným

útočištěm. Eric Stein proto navštěvuje kon-
zulát USA v Neapoli. Poctivě líčí tamnímu
úředníkovi svou svízelnou situaci uprchlíka
z okupované střední Evropy a prosí o ame-
rické vízum. Podle předpisů by mu ho ame-
rický úředník dát neměl, stává se však jedna
z těch neobyčejných věcí, které ovlivňují
lidské osudy. Druhý den, v rozporu s před-
pisy a na vlastní odpovědnost, Američan
Steinovi vízum vystaví. Jeden z podivuhod-
ných životních kruhů Erica Steina se uzavře
deset let poté, kdy na Valném shromáždění
OSN Stein jako člen americké delegace
potká onoho Američana znovu, tehdy jako
ambasadora USA v nově vzniklém Pá-
kistánu. „V roce 1940 jsem byl uprchlík ztra-
cený v Itálii. Jen o deset let později se mi
dostalo cti zastupovat svou novou vlast ve
Valném shromáždění OSN,“ říkal po pade-
sáti letech Stein.

V červnu 1940 vyplouvá z Janova italská
loď. Cílem byl New York. Loď, na níž je
i Eric Stein, je jednou z posledních, které
proplují Gibraltarem. Několik dní nato Itálie
zaútočí na jižní Francii a Britové italskému
loďstvu průjezd Gibraltarem uzavřou. Po pří-
jezdu do USA Stein vystudoval opět práva
a v roce 1943, již jako americký občan,
vstoupil do americké armády.

Jak napsat abdikaci 
italskému králi

V armádě byl Stein přidělen do zpravo-
dajské služby a po krátkém výcviku ve státě
Maryland se naplnil další z kruhů jeho
života. V roce 1943 se dostal s americkou
armádou zpět do jižní Itálie, odkud o tři roky
dříve prchal před nacismem. Eric Stein pra-

coval na ustavení první italské nefašistické
vlády. Po šedesáti letech na to vzpomínal
s humorem: „Přijeli jsme k prokurátorovi do
města Bari prodiskutovat jeho jmenování
náměstkem ministra spravedlnosti. Prokurá-
tor se jako jistě vzorný člen fašistické strany
tehdy celý roztřásl, když viděl přijíždět ame-
rické vojenské vozidlo.“

Jeden z nejkurióznějších úkolů dostal
Stein na jaře 1944 v Salernu. Italský král
Victor Emmanuel III. předběžně odsouhlasil
postoupení svých pravomocí ve prospěch
svého syna Umberta, po vstupu Spojenců do
Říma si to však rozmyslel. Úkol pro Erica
Steina zněl: připravit abdikaci, a to v ital-
štině. S ohledem na povahu věci nebylo
možno v této věci kontaktovat italské práv-
níky, proto dostal Eric ústavu Italského krá-
lovství a učebnici ústavního práva, obojí
v italštině. Nikde ale nebylo nic o abdikaci!
Naštěstí, jak se smíchem vzpomínal Stein,
pod dojmem kvality jím připraveného
návrhu nakonec příslušný dekret připravili
sami královští právníci. Za svůj podíl na
osvobození Itálie od fašismu dostal Eric
Stein řadu italských vyznamenání včetně
italského válečného kříže.

Služba pro OSN a založení
oboru evropského práva

Po válce začal Stein pracovat na minister-
stvu zahraničí, kde byl jeho nadřízeným mj.
pověstný John Foster Dulles. Zastupoval
USA ve Valném shromáždění a v Radě bez-
pečnosti v počátcích fungování OSN.
Osobně se mj. účastnil jednání o vyslání
vojsk OSN v době korejské války, kdy SSSR
bojkotoval účast v Radě bezpečnosti.

V polovině 50. let odešel přednášet na
právnickou fakultu michiganské univerzity
v Ann Arbor. Jeho celoživotním akademic-
kým zájmem se stalo studium evropské inte-
grace. V následujících desetiletích se Stein
stal jedním ze spoluzakladatelů vědeckého
zkoumání evropského práva. Právo EHS se
díky Steinovi začalo učit v Michiganu jako
na první škole v USA a pravděpodobně též
jako na první škole na světě. Zanedlouho tak
do Ann Arboru začali jezdit lidé z celé
Evropy, kteří tam mohli studovat to, co
doma zatím ještě neměli. Jak Eric Stein
říkal: „Moje stará Evropa nabrala nový
směr, který se stal pravděpodobně nejdůleži-
tější událostí století. Jak nám říká doktor
Freund, jsme odsouzeni k tomu, abychom se
vraceli do míst a snů svého dětství. Učinil
jsem snad i proto právo Evropského hospo-
dářského společenství centrem mého vědec-

Eric Stein s manželkou.
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„Je dost možné, že si starší čtenáři

Maskilu vzpomenou na našeho otce

Vladislava,“ říká s úsměvem Jiří.

Osud jeho otce a celé Schreiberovic

rodiny spadá do pohnutých dějin

minulého století.

Vladislav Schreiber, slovenský Žid, se
narodil v roce 1917 ve východoslovenských
Giraltovcích, kde byla tehdy židovská
komunita. Pocházel z devíti dětí, jejich otec
zemřel v mladém věku, a tak starší souro-
zenci pomáhali matce Viktorii s výchovou
těch mladších. Vladislav už
jako patnáctiletý odešel do
Prahy za starším bratrem, aby
se vyučil kameníkem.

V roce 1938 byl povolán
do armády. Zakrátko se však
změnily v Čechách politické
poměry, k moci se dostali na-
cisti. Místo vojančení tak mla-
dého Vladislava odvezli do
koncentračního tábora Tere-
zín, kde však zůstal jen půl ro-
ku. Terezín byl pouze výcho-
zím bodem jeho strastiplné
cesty různými koncentračními
tábory, kde všude pracoval ja-
ko kameník. Jeho posledním
táborem byl v roce 1944 Maj-
danek, odkud se mu podařilo
utéct. Připojil se k ruským
partyzánům, po jejichž boku
bojoval na slovensko-polské hranici. Kon-
cem války byl zraněn a osvobození se dočkal
v nemocnici v polské Lodži. Z celé Schreibe-
rovic rodiny přežily válku jen tři děti včetně
Vladislava. Ostatní sourozenci (stejně jako
jejich manželky a děti) i matka zahynuli
v různých koncentračních táborech.

Po válce se Vladislav vrátil do Prahy
a seznámil se s křesťankou, která již před
svatbou v roce 1947 konvertovala k židov-
ství. Mladá rodina se přestěhovala do
Liberce, kde Vladislav získal kamenickou
firmu po odsunutých sudetských Němcích.

V Liberci nemělo tehdy místní obyvatel-
stvo v lásce nic německého, a proto se Vla-
dislav rozhodl změnit si německé jméno
Schreiber na české Kolčický, aniž by
k tomuto jménu měl nějaký bližší vztah. Byl
však přesvědčen, že být v Liberci Židem
s německým jménem může znamenat kom-
plikace. Prvorozený syn zemřel v raném
věku v roce 1948 a je pochován v Liberci.
V roce 1948 se narodil druhý syn Pavel,
který vystudoval strojírenskou školu,
a v roce 1950 Jiří, který se stal automechani-
kem. Po znárodnění rodinné kamenické
firmy pracoval Vladislav jako brusič
v Kamenickém národním podniku.

Vladislav pozorně sledoval vývoj
v komunistickém Československu a dlouhé
roky se pokoušel spolu se svojí rodinou
o vystěhování do Izraele, které jim však bylo
úřady opakovaně zamítáno. V roce 1968
dokonce koupil kontejner, který stál připra-
vený na zahradě, aby do něj mohli v případě
povolení k vystěhování uložit rodinný maje-
tek a odeslat jej do Izraele.

Srpen 1968 a sovětská okupace přinutily
rodinu Kolčických k činu. Nadvakrát, jen se
dvěma kufry, utekli s oběma syny z republi-

ky. Stihli to na poslední
chvíli, jen pár dní před uza-
vřením hranic. V Liberci
zůstal dům, zahrada a v ní
kontejner, který nikdy do
Izraele neodcestoval.

Rodina získala ihned azyl
ve Vídni a žila v malém bytě
ve druhém obvodě, poblíž
Pratru. Pavel a Jiří vzpomí-
nají, že příbuzní jim darovali
nábytek a podporovali je
i finančně. Dobrodince našli
v osobě Tibora Kartika,
který vlastnil textilní továrnu
a pomohl mnohým uprchlí-
kům z Československa.

Krátce po příchodu do
Rakouska získal více než
padesátiletý Vladislav do
pronájmu kamenickou fir-

mu ve 12. obvodě, kterou v roce 1975 kou-
pil. Po třech letech pobytu získala celá ro-
dina rakouské občanství a Vladislav se roz-
hodl, že se vrátí se svému původnímu
příjmení Schreiber. Znovu nabyté jméno
Schreiber nese dodnes i rodinná kamenická
firma.

V 70. letech se izraelitské kultovní spole-
čenství ve Vídni rozhodlo, že by bylo
vhodné, aby na vídeňském židovském hřbi-
tově působil židovský kameník, a oslovilo
s nabídkou právě firmu Schreiber. Firma
dnes sídlí poblíž obřadní síně židovského
hřbitova (vchod 4 – Tor 4) a vedle práce pro
židovské klienty pracují i na zakázkách pro
příslušníky jiných náboženství, kteří mají
své hroby na celé ploše Vídeňského ústřed-
ního hřbitova (Zentralfriedhof Wien).

Vladislav Schreiber a jeho žena zemřeli
koncem 70. let a jsou oba pochováni ve
Vídni. Kamenictví dále úspěšně vedou oba
synové Jiří a Pavel. Další osud firmy je však
nejistý, neboť jejich děti zatím nejeví o její
další provozování zájem. Oba bratři mi
svorně řekli, že firma bude určitě existovat
tak dlouho, jak ji budou moct vést oni –
potom se uvidí.

� Jana Tchabana-Löwbeer, Vídeň

kého zájmu. Bohužel, byl zde také krutý
paradox: vývoj nezahrnul do společenství
mou starou vlast, která byla vskutku ‚evrop-
ská‘ po celá staletí, a teď byla násilně vylou-
čena z této ‚nové Evropy‘.“

Právnická fakulta v Michiganu udržovala
i během komunismu omezené vztahy s čes-
kým právnickým světem. Po roce 1989 se
však Michigan otevřel českým studentům
dokořán. V roce 2000 převzal na Michiganu
čestný doktorát Václav Havel, krátce poté pak
byl založen v Michiganu Havlův stipendijní
fond (a to i díky podpoře Jana Švejnara).

Poslední mohykán
zakladatelského étosu
evropské integrace

Eric Stein zůstal po celý svůj život vel-
kým zastáncem evropské integrace. S ním
odchází i jeden z posledních členů generace,
která evropské sjednocování chápala jako
odpověď na hrůzy druhé světové války
a nesla s tím spojený velmi silný étos. Jakko-
liv byl Stein přesvědčeným federalistou, byl
současně vždy i realistou. Rok po přistou-
pení ČR do Evropské unie k tomu v Praze
Stein poznamenal:

„Chápu, že k tomu byla vznesena řada
otázek tady i na Západě – ale nemusíme být
zrovna hegeliány, abychom viděli, že členství
České republiky v Evropské unii bylo histo-
ricky dáno, bylo nevyhnutelné a nezbytné.
V jistém smyslu chápu obavy těch, kteří se
cítí konečně osvobozeni od jednoho nenávi-
děného pána, jen aby akceptovali ‚podří-
zení‘ druhému. Ale myšlenka Evropské unie
jako federace v pojetí centralizovaného
celku jako Spojené státy, byla-li snad někdy
realistickým cílem, je nyní, a to nejen ve
světle nedávného rozšíření, jasnou chimé-
rou. Evropská unie je, a předpokládám, že
zůstane, mnohaúrovňovým systémem vlád-
nutí, jež musí vzít v úvahu bohatá kulturní
a historická specifika jejich členských států,
a ve kterém tyto státy nepřestávají hrát roz-
hodující roli. Na vládě a zastupitelských sbo-
rech této země bude, aby se efektivně organi-
zovaly nejen za účelem hájení zájmů České
republiky, ale aby využily svoje nové posta-
vení k ovlivnění obecných politik unie. Česká
republika spolu se svou tradicí zastupitelské
demokracie by měla být schopna přispět
k budování otevřenějšího a demokratičtěj-
šího jednotného systému Unie. Je samo-
zřejmě naprosto nezbytné poslat do Bruselu
schopné zástupce (a v tomto městě je spousta
schopných právníků), kteří by se dokázali
inteligentně zapojit do ‚unijní hry‘. Z druhé
strany Atlantiku tomu přihlížím s velkým
zájmem a hlubokou sympatií. Vidět Českou
republiku v Evropské unii je pro mě uzavře-
ním dalšího kruhu, a to tentokrát nejen kruhu
v mém osobním životě, ale, což je mnohem
významnější, v životě a historii této země.“

� Zdeněk Kühn 
vysokoškolský pedagog a soudce

Zajímavý osud vídeňské

kamenické rodiny Schreiberů

Svatební fotografie manželů Schrei-
brových. Foto: rodinný archiv
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V malém štetlu žil byl jeden žid jménem Morde-
chaj. Jeho nejlepší přítel byl místní vesnický farář.

Jednoho dne, když takhle oba přátelé seděli na
faře a popíjeli čaj, povídá farář Mordechajovi:

„Poslechni, ty ale nejsi vůbec žádný pořádný
žid. Všichni židi jsou přeci bohatí, a ty jsi chudý jak
kostelní myš.“

Mordechaje tato slova velice zarmoutila.
Když se vrátil domů, jeho žena Channa brzy

pochopila, že něco není v pořádku.
„Copak se stalo? Co je s tebou?“ptala se ho.

„Není ti dobře? Jsi bílý jako stěna...“
A Mordechaj jí vyprávěl, co se mu stalo: „Trápí

mě, že kněz říká, že nejsem žádný pořádný žid.“
Celou noc Mordechaj nemohl zamhouřit oka.

Farářova slova mu nedávala spát.
„Nejsi žádný pořádný žid!“
Teprve k ránu mu poklesla víčka a usnul. Najed-

nou ho jeho žena probudila a radostně volala:
„Mám to!“

„Co máš? Koho máš?“ ptal se jí Mordechaj, jen
co otevřel oči.

„Poslouchej,“ řekla mu Channa s úsměvem,
„jakmile ráno vstaneš, běž za knězem a řekni mu,
že tě napadl způsob, jak vydělat spoustu peněz.
A za chvíli z tebe bude boháč! Podívej, vedle naší
chalupy je malá studánka. Řekni mu, aby při kázání
zmínil, že voda z téhle studánky je zázračná
a dokáže léčit všelijaké nemoci. Nu a kdokoliv se
v ní bude chtít smočit, ten nám bude muset dát pěk-
ných pár rublíků.“

Mordechaj krátce před východem slunce vstal,
oblékl se, pomodlil se, jak se na žida sluší, a trpě-
livě čekal u fary, než se rozední. Když farář uviděl
Mordechaje, velice se podivil:

„Co se stalo, že jsi tady dnes takhle brzy?“
A Mordechaj mu pečlivě vylíčil plán své ženy.
Ten nápad se knězi zalíbil a ujistil Mordechaje, že to udělá přesně

tak, jak Channa řekla.
Hned v příštím kázání zmínil, že studánka u Mordechajova domu

je zázračná a že může uzdravovat nemoci.
Mordechaj a jeho žena studánku ohradili a z celého světa začali

přijíždět lidé, aby se smočili v její zázračné vodě.
Mordechaj, jeho žena i jejich komplic velice zbohatli.
A tehdy se stalo, že onemocněl jeden americký milionář a žádný

lékař mu nedokázal pomoci. Vyzkoušel všechno možné, až mu jeden
mladý medik řekl:

„Poslouchejte, příteli, já jsem sice doktor a na všechny takové
ty nesmysly a pověry nevěřím, ale ve vašem stavu stejně nemáte
co ztratit. Říká se, že v jedné malé vesnici v Karpatech je pra-
men, kterému tam říkají Heylikvaser, a ten by vám prý mohl
pomoci.“

Americký milionář tedy odjel za Mordechajem.
„Poslouchejte, reb Mordechaji,“ povídá mu, „já jsem velký boháč

a zaplatím vám, co jen budete chtít, ale řekněte mi pravdu – pomůže
mi ta voda, nebo ne?“

Mordechaj mu na to odpověděl: „Já jsem upřímný člověk a řeknu
vám tedy pravdu. Nevím, jestli vám ta voda pomůže, můžu říci
jenom jediné. Mně tedy pomohla.“

� z jidiš přeložil Petr Jan Vinš
Ilustrace: Lucie Lomová

O autorovi: Dr. Jacob (Kobi) Weitzner je odborník na
židovské divadlo, publicista a autor píšící převážně v hebrejštině,
angličtině a jidiš. V současné době žije ve Varšavě a pracuje jako
dramaturg ve Státním židovském divadle a jako redaktor hebrejské
sekce Polského rozhlasu. Je autorem odborné studie Sholem
Aleichem in the Theater (1995) a anglického překladu Šolom-
-Alejchemovy hry Dos groyse gevins (The Jackpot).

Pohádka
Kobi Weitzner

Heylikvaser



(1) Sbírat drby o souvěrci je překročení zá-
kazu, jak je řečeno: „Nebudeš choditi jako 
utrhač v lidu svém“ (Lv 19, 16). Ačkoliv 
nezasluhuje zbičovat, je to vážný přečin, 
který může způsobit zničení mnoha duší Is-
raele. Proto jsme varováni: „Aniž státi budeš 
na hrdlo bližnímu svému.“ (Lv 19, 16) Pouč 
se z toho, co se stalo Doegovi Edomskému.
(2) [b] Kdo je klevetník? To je ten, kdo shro-
mažďuje řeči a chodí od jednoho k druhému 
a říká: „To a to mi řekl ten a ten. Tak a tak 
jsem slyšel od toho a toho.“ I kdyby říkal 
pravdu, přináší zkázu světa.
(3) Ještě je jedno velké zlo, na které se vzta-
huje tento zákaz: lašon ha-ra. Tím je šíření 
ponižujících slov o souvěrci – i kdyby byly 
pravdivé, [tak se jedná o lašon ha-ra]. Ale lži 
poškozují jméno souvěrce. Kdo dělá lašon 
ha-ra? Ten, kdo sedí a říká: „To a to učinil 
ten a ten. Takoví a takoví byli jeho rodiče. 
To a to jsem o něm slyšel.“ A šíří o něm po-
mluvy. O takovém říká verš: „Ó by vyplénil 
Hospodin všeliké rty úlisné, a jazyk veliko-
mluvný.“ (Ž 12, 4)
(4) [c] Učenci říkají: „Jsou tři hříchy, jejichž 
odplata je vymáhána v tomto světě, a přesto 
je člověku za ně odepřen podíl v olam ha-ba: 
modloslužba, zakázané sexuální styky a proli-
tí krve. Lašon ha-ra se jim ale všem vyrovná.“
A ještě říkají učenci: „Kdo provádí lašon 
 ha-ra je jako ten, kdo popírá principy [víry], 
jak je řečeno: ‚Kteříž říkají: Jazykem svým 
přemůžeme, mámeť ústa svá s sebou, kdo 
jest pánem naším?‘ (Ž 12, 5)“
A učenci ještě říkají: „Tři [lidi] lašon ha-ra 
ničí: toho, kdo mluví; toho, kdo poslouchá; 
a toho, o kom se mluví. Ten, který poslouchá, 
ale trpí víc než ten, kdo mluví.“
(5) [d] Některé věci jsou ale označovány jako 
„náznak lašon ha-ra“. To znamená: Kdo řek-
ne někomu, že to bude tak, jak to je teď; nebo 
když řekne, aby před někým mlčel, protože 
nechce vědět, co se stalo; nebo když mluví 
podobným způsobem.
Podobně je náznakem lašon ha-ra, když ně-
kdo o někom mluví dobře v přítomnosti jeho 
nepřátel, neboť to je určitě přiměje k tomu, 
aby o něm začali mluvit špatně. O tom Ša-
lamoun praví: „Tomu, kdož dobrořečí pří-
teli svému hlasem velikým, ráno vstávaje, 
za zlořečení počteno bude.“ (Př 27, 14) Ne-

boť jeho dobrota na něj přivádí nepřejícníky.
(6) Podobně bude posuzován ten, kdo použí-
vá lašon ha-ra jen žertem nebo v lehkomysl-
nosti, jakoby mluvil nenávistně. I to ve své 
moudrosti zmínil Šalamoun: „Jako nesmysl-
ný vypouští jiskry a šípy smrtelné, tak jest 
každý, kdož oklamává bližního, a říká: Zdaž 
jsem nežertoval?“ (Př 26, 18-19) Stejně bude 

posuzován ten, kdo šíří lašon ha-ra potutel-
ně a předstírá, že se jedná o nevinný příběh, 
a když je napomenut, omlouvá se, že nevě-
děl, že by takový příběh mohl někomu uško-
dit, nebo že se jedná o lašon ha-ra.
(7) [e] Není rozdíl v tom, zda někdo šíří la-
šon ha-ra o někom v jeho přítomnosti, nebo 
za jeho zády. Výroky, které mají možnost 
uškodit někomu nebo jeho majetku, pokud 
se šíří z člověka na člověka, nebo jen ně-
koho vyděsí či obtěžují, jsou lašon ha-ra.
A pokud takové výroky byly proneseny před 
třemi lidmi, došlo k veřejnému vyhlášení. 
Proto pokud někdo z těchto tří zmíní, co 
slyšel, není to již lašon ha-ra, protože jeho 
úmyslem nebylo klevetu rozšířit.
(8) [f] Mezi lidmi, kteří šíří lašon ha-ra, je 
zakázáno sídlit. Oč víc musí být zakázáno 
sedět s nimi a naslouchat jejich řečem?! Vý-
nos nad našimi otci nebyl zpečetěn jen kvůli 
lašon ha-ra!

(9) [g] Ten, kdo se mstí na souvěrci, pře-
kračuje zákaz Tóry, která říká: „Nebudeš 
se mstíti.“ (Lv 19, 18) I když pomsta není 
trestána bičováním, jedná se o velmi zavr-
ženíhodné chování. Namísto toho by se měl 
člověk snažit povznést nad pozemské věci, 
neboť všechno je jen marnost nad marnost. 
Po tom ale není vhodné toužit.
(10) Co je myšleno pomstou? Když se někdo 
zeptá: „Půjč mi svou sekeru.“ A on mu odpoví: 
„Nepůjčím!“ A když druhý den ten, kdo prve 
odmítl půjčit, jde a ptá se prvního, zda by mu 
nepůjčil sekeru, tak první mu odpoví: „Tak 
jako včera jsi nepůjčil sekeru mně, tak já dnes-
ka nepůjčím sekeru tobě.“ To je pomsta. Když 
je požádán, měl by mu ji půjčit, bez toho, aby 
mu chtěl oplatit. To platí i o všech ostatních 
okolnostech. Proto David ve své znalosti dob-
rého říká: „Činil-li jsem zle tomu, kdož se 
ke mně pokojně choval (nýbrž spomáhal jsem 
protivícímu se mi bez příčiny).“ (Ž 7, 5)
(11) [h] Podobně platí, že kdokoliv nenávidí 
souvěrce, porušuje zákaz Tóry, který říká: 
„Aniž držeti budeš hněvu proti synům lidu 
svého.“ (Lv 19, 18)
Co se myslí nenávistí souvěrce? Reuven po-
žádal Šimona: „Půjč mi tento dům.“ Nebo: 
„Pronajmi mi tohoto vola.“ A Šimon to ne-
chtěl udělat. Po pár dnech si přišel Šimon 
něco půjčit. Reuven mu řekl: „Tu máš, půj-
čím ti to. Nejsem jako ty a nebudu ti oplácet 
stejnou mincí.“ Toto jednání je překročením 
[zákazu] „nebudeš držeti hněvu“.
(12) Namísto takového jednání měl záležitost 
vyrvat ze svého srdce a nikdy se jí už nezabý-
vat. Dokud si ji totiž připomíná, může někdy 
chtít vykonat pomstu. Proto Tóra zakazuje 
nenávidět souvěrce a chce, aby takové myš-
lenky byly vymazány a nebyly připomínány. 
To je správné jednání, díky kterému je možno 
osidlovat zemi a pomáhat druhým lidem.

Talmidim, o. s., je neziskové občanské sdru-
žení, které si klade za cíl překládat rabínskou 
literaturu do českého jazyka. Postup překla-
du je možné zdarma sledovat na interneto-
vých stránkách http://www.talmidim.cz. Sdru-
žení je fi nancováno z dobrovolných darů. 
Dárcem se můžete stát zasláním příspěvku 
v libovolné 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

Rambanův fi ktivní kaligrafi cký portrét od Bennyho 
Goldsteina

Kapitola sedmá
Poslední kapitola traktátu Hilchot de‘ot pojednává o lašon ha-ra. Maimonides určuje, co je a co už není lašon ha-ra. 
Varuje před hrozbami, které čekají na klevetníky, a upozorňuje na význam míru mezi lidmi.

vzdělávání
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Malebnou obec Mašťov (německy
Maschau) najdete v okrese Chomu-

tov. Navzdory pouhým 650 obyvatelům má
status města, jehož historické jádro je chrá-
něnou památkovou zónou. V domech roz-
troušených mezi křesťanskými sousedy zde
žili také Židé. Jejich společenství vzniká
v průběhu 16. století a svého maxima dosa-
huje roku 1880 počtem 160 lidí. Některé
židovské rodiny se v následujících letech
stěhují do větších měst a ty poslední jsou
vyhnány okolnostmi roku 1938. Budova
synagogy pak byla zbourána až novými
obyvateli v roce 1960. Židovský hřbitov se
dodnes rozkládá ve stráni severozápadně od

městečka. Na ploše 4355 m2 se tam nachází
na dvě stě náhrobních kamenů, přičemž
nejstarší dochované macevy jsou z 18. sto-
letí. Právě údržba hřbitova byla cílem naší
brigády.

Z Prahy jsme vyrazili v neděli ráno mik-
robusem, který kromě brigádníků vezl také
košer potraviny. Po příjezdu jsme se ubyto-
vali v penzionu u přehrady na samé hranici
vojenského újezdu. Krajina Doupovských
hor, čistá příroda a absence lidí dodávaly
našemu pobytu nevšední atmosféru. Večer
jsme pak grilovali na terase přímo nad hla-
dinou rybníka a hned po ránu ti otužilí z nás
do vody skočili. Především jsme ale po oba

dva dny pilně pracovali. Ve čtrnácti lidech
se nám s křovinořezy a sekyrami podařilo
kompletně vyčistit jednu třetinu plochy
hřbitova, který byl dosud zcela zarostlý

stromy a náletovými keři. „S Českou unií
židovské mládeže spolupracujeme už řadu
let a jsme za to rádi,“ vyjádřil se Oldřich
Látal, předseda Židovské obce Teplice,
která vedle Mašťova spravuje rovněž židov-
ské hřbitovy v Bílině, Drahonicích, Letově,
Liběšicích-Dubčanech, Lounech, Měcholu-
pech, Mostě, Podbořanském Rohozci,
Postoloprtech, Sobědruhách, Širokých
Třebčicích, Teplicích, Údlicích a Žatci.
„Z různých míst jsme tentokrát vybrali Maš-
ťov především proto, že hřbitov je hodně
zanedbaný, a tak nás tu bylo potřeba. A pro-
tože v jeho okolí je krásně, spojili jsme pří-
jemné s užitečným,“ řekl Daniel Putík, spo-
luorganizátor workcampu. Dobrovolníci
našli čas i na zajištění povalených ná-
hrobků: „Spousta z nich ležela až 5 cm pod
zemí. Dělalo mi radost je objevovat. Při
každém očištěném kameni jsem se snažila
představit si, jak asi ti lidé žili. Udržovat
jejich hroby je poslední maličkostí, kterou
pro ně můžeme udělat. Projevujeme jim tím
úctu,“ svěřila se se svými pocity jedna
z dobrovolnic Renata Tvarohová.

Avšak ne všechny kamenné stély jsou na
svých původních místech. „Roku 1982 se
v Československu natáčel film Yentl podle
knihy Isaaka Bashevise Singera. Vedle
Barbry Streisand si v něm jednu z rolí
zahrála i padesátka náhrobků z židovského
hřbitova v Mašťově. Ty byly za tímto účelem

převezeny do Roztyl u Nechranic a po natá-
čení uloženy na židovském hřbitově v Tepli-
cích,“ vzpomíná Alexander Lebovič z ŽOT.
„V roce 2005 jsme 42 z nich navrátili do

Mašťova, ale nebylo možné přesně určit
jejich původní místa. V 80. letech totiž nebyla
provedena patřičná dokumentace, protože
hřbitov měl být pravděpodobně likvidován.
Někteří tehdejší činovníci Rady židovských
náboženských obcí totiž razili vizi vybrat ze
stávajících hřbitovů nejcennější kameny
a seskupit je do několika lapidárií. Celý pro-
jekt je popsán v dobových výtiscích Věst-
níku,“ dodává správce hřbitovů Tomáš Pulc.
K likvidaci hřbitovů naštěstí nedošlo, a tak
dobrovolníci mají kam jezdit. „Pokud někdo
z čtenářů ví o hřbitově, který by potřeboval
vyčistit, ať se ozve ČUŽM a my to zvážíme dle
časových a lidských možností,“ prohlásil za
unii Putík. Avšak mládežníci se nevěnují jen
péči o hřbitovy. „České unie židovské mlá-
deže dělá dva druhy aktivit. Mezi nárazové
patří oslavy svátků, semináře a sportovní
akce, mezi pravidelné pak kavárna, šábesové
večeře, běhání každou neděli a mnoho dal-
šího. Na zbytek roku plánujeme Roš 
ha-šana párty, slovensko-český seminář
v Piešťanech, Chanuku, festival židovských
organizací ad. Také uvažujeme o výletu do
výrobny košer vín v Chrámcích u Mostu.
Chcete-li dostávat pravidelné informace,
kontaktujte nás na e-mailové adrese
cuzm2011@gmail.com,“ uzavřel předseda
ČUŽM David Kosák.

� Pavel Kuča
Foto: Vojtěch Koláč

V neděli 28. a v pondělí 29. srpna pracovali dobrovolníci na židovském hřbitově v Mašťově v severozápadních
Čechách. Workcamp pořádala České unie židovské mládeže (ČUŽM) v součinnosti s Židovskou obcí Teplice (ŽOT)
za finanční podpory z grantu Nadace Židovské obce v Praze.

Brigáda ČUŽM v Mašťově

Některé náhrobky vykoukly až po vysekání náletových
dřevin

Čtrnáct dobrovolníků pracovalo dva dny na údržbě židovského hřbitova v severočeském Mašťově



Jeden z nejvýznamnějších současných
izraelských autorů se kromě své vysoce
ceněné tvorby pro dospělé věnuje dlouho-
době i tvorbě pro děti a mládež. Naklada-
telství Garamond nyní v češtině vydává
výbor Pohádky pro Itamara a Rút.

Nejedná se o klasické pohádky plné
kouzel a známých pohádkových bytostí.
Objevují se zde sice draci, čerti nebo čaro-
dějnice, ale vždy jsou to bytosti zrozené
dětskou fantazií. A rozhodně nejsou hlav-
ními postavami. Těmi jsou chlapec Itamar,
holčička Rut a hlavně postava ze všech nej-
pohádkovější – tatínek, který má vždy čas
a pochopení pro hry a fantazie svých dětí,
pro jejich strachy (třeba z hrozného zajíce)
i jejich touhy (například touhu dostávat
dopisy nebo zůstat pořád v posteli). A kte-
rého nezaskočí, že jeho děti chodí po zdech
nebo se mění v japonskou žirafu.

Pohádky pro Itamara a Rut lze číst
i dětem velmi malým, ale naplno jejich
kouzlo a vtip ocení zejména malí školáci.
Obojí ověřeno na vlastních dětech ve věku
3 a 6 let. � kwe

David Grossman: Pohádky pro Ita-
mara a Rut, vydalo nakladatelství
Garamond, z hebrejštiny přeložil Petr
Himmel, 96 stran, ilustrace Monika
Zemánková

Elul 5771/Tišri 5772

mládež

15

Nedávno mě při rozhovoru s představi-
telem jedné mimopražské obce napadlo pár
myšlenek. Několik posledních let proží-
váme období, které je přiléhavě nazváno
babyboom. Jednotlivé židovské obce v ČR
mají malý počet členů a rády by přilákaly
mladé členy. A teď ta souvislost.

Před pěti lety vznikly v Praze díky jedné
mladé mamince takové židovské minijesle.
Tenkrát byly opravdu mini, chodilo tam

šest dětí a byly otevřeny jen dvakrát týdně
na dopoledne. Už ke konci školního roku
měly deset dětí a od září otevřely pro čtr-
náct prťat. Mnoha maminkám vyhovuje
pracovat na částečný úvazek, tedy něco si
přivydělat, nezapomenout profesi, vyjít
mezi lidi, se kterými není nutno konverzo-
vat jen o kašičkách a plenkách. Zároveň
poskytnout svému potomku možnost pot-
kávat se s jinými dětmi a naučit se hrát si
i jinak než s maminkou. V případě židov-
ského mateřského centra, které vzniklo
v Praze, i možnost poznat přirozenou ces-
tou trochu židovství. Jak moc? Záleží na
rodičích, kteří si takové „centrum-jesličky“
založí. Proč používám dva termíny, když
centrum i jesličky jsou dost rozdílné?
V případě, že si jesličky založí komunita,
rodiče spojuje více než jen fakt, že vodí své
dítko na stejné místo. Mezi matkami se
začnou vytvářet přátelské kontakty i proto,
že si jejich děti spolu rozumí a mamky jim
chtějí dopřát společný čas. Nejde tedy jen
o pouhé jesličky, ale také tak trochu
o mateřské centrum. Když budou maminky

dostatečně iniciativní, mohou společně
i s tatínky oslavit ve stejných prostorách
svátky či nějaký ten šábes. A ejhle, je
z toho komunitní centrum.

Přesně takto se rozvíjel Bejachad, od
těch šesti dětí dvakrát týdně v jedné míst-
nosti na podzim 2006, po dnešní tři třídy,
čtyři učitelky, dohromady asi 28 dětí
v krásných velkých prostorách v budově,
ve které funguje oficiální Komunitní cent-
rum zřízené a vedené obcí. Díky velmi
vstřícnému přístupu a vědomí důležitosti
židovských jesliček a školky ze strany
vedení obce nám prostory letos v létě sta-
vebně upravují tak, aby odpovídaly hygie-
nickým normám. Funguje to, a právě baby-
boom tomu výrazně napomáhá.

Za těch pět let jsem se naučila mnoha
věcem a zažila i omyly. Proto dnes mohu
ráda nabídnout naše zkušenosti či vědo-
mosti, kde co dobře nakoupit, jak ledacos
zařídit. A co je k tomu především zapo-
třebí? Jsou to prostory. Těmi disponuje vět-
šina obcí, které vlastní nemovitost, takže
odpadá placení nájmu. Pro začátek stačí
jedna suchá, čistá místnost s trochou třeba
i staršího nábytku. V Bejachadu jsme ve
třetím roce vybavili všechny prostory
nábytkem z bývalého Domova sociální
péče v ulici Milady Horákové a dodnes
nám z onoho použitého mobiliáře nějaké
skříně dobře slouží. Známe obchody
s nábytkem druhé jakosti, nakupujeme tam
a doporučíme je. Ikea má nábytek, který
přesně pasuje potřebám jeslí i školky.
Hračky jsme sehnali sbírkou mezi členy
obce, zajímavé jsou výprodeje v Ikea, Glo-
busu či v Tescu. Výtvarné potřeby se vždy
vyplatí nakupovat ve velkoobchodu.

Pokud jde o právní formu, pak doporu-
čuji založit občanské sdružení podle
zákona č.83/1990. A co učitelky? Dobrá
rada: hledat zkušenou učitelku s pedago-
gickým vzděláním, ale vždy takovou, která
už má vlastní děti. Najít semitofilku ochot-
nou se učit, není tak složité, jak se na první
pohled může zdát. Potkali jsme mnoho
kandidátek se židovským dědečkem a záj-
mem o judaismus. Důležité je doplnit
kolektiv rodilou Izraelkou, reprezentující
prvek zdravé a zažité židovské identity.
Lépe jistě hledat v Praze než v mimopraž-
ských lokalitách a Bejachad případně rád
pomůže s hledáním vhodné osoby, která by
třeba dvakrát týdně dojížděla na výuku i na
výpomoc české učitelce.

� Liat Naviová

Babyboom

i nedostatek mladých
č lenů a jak  to  souv is í?
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milovníci kvalitní 
FOTOGRAFIE

Otevřeli jsme pro vás nový digitální 

minilab v centru Prahy ve Valentinské ulici 

s nejvyšší kvalitou fotografie.

Ochotný personál s mnohaletými zkušenostmi 

vám splní všechna vaše 

fotografická přání.

Profesionální úroveň služeb a příznivé ceny.

SLEVA 21%
na služby minilabu

SLEVA 5%
na nákup fotografického materiálu

 Valentinská 10, 110 00 Praha 1

David Grossman: 

Pohádky pro

Itamara a Rut
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Efram je také název tamní galerie. Ale pře-
devším je to celoroční ostrůvek zájmu

o kulturu včetně té židovské. Jméno galerie
dalo název i týdenním setkáváním při tvorbě
(to zní někomu možná příšerně, ale slovo
sympozium by bylo zbytečně nadnesené). To
první se narodilo už v roce 2009 a mělo se
jako všechna mimina čile k světu. Nešlo totiž
zdaleka jen o to, vytvořit pro skupinu mla-
dých lidí zázemí a prostor, aby se seznámili
s Mikulovem, jeho židovskou tváří a prožili
příjemné prázdniny se skicákem v ruce s tím,
že náklady na ubytování a příspěvek na „pas-
telky“ dostanou jako grant a že si někdo někde
udělá další okénko „dobrých skutků“. Již
v průběhu prvního ročníku se podařilo do je-
diného týdne, bez velkého halasu, bez

nákladné reklamy spojit vícero oblastí. A tak
zatímco se „eframčata“ rozkoukávala a chy-
stala tvořit, byl tu pro ně, ale zároveň také pro
všechny zájemce přímo z Mikulova a okolí
(kteří toho také vděčně a se zájmem využili!),
připraven cyklus přednášek, divadla, tance,
hudebních produkcí a filmů.

Bylo by zajímavé znovu se podívat na
první skici tehdejších účastníků a jejich
postupný vývoj. Od pohlednicového okouz-
lení koloritem tohoto jihomoravského města,
přes postupný, stále hlubší průnik do proble-
matiky židovských dějin a myšlení, až po
jasně pojmenované téma. Ať už jím byla
otázka „žid a jeho okolí“ anebo „předsudek
a mýtus“. Ale pozor. Tato témata si v sobě

účastníci zpracovali sami. Nikdo jim žádná
nezadával. Ani tehdy, ani v následujících
ročnících.

Ty další pak hostily i takové osobnosti,
jakými jsou například Arnošt Lustig, Fedor
Gál, Hana Frejková, a myšlenkově navazo-
valy na ročníky předchozí, až se „prázdniny
se skicákem“ definitivně proměnily v bez-
mála festival poznávání.

Ze sympozia se tak rok co rok stává mj.
také jakási letní škola judaismu. O to příjem-
nější, že nikdy nešlo a ani v budoucnu nepů-
jde o nějakou „nalejvárnu“ nebo suchopár-
nou a cílenou výuku. Prioritní je setkávání
a dialog. Žádné úzké profesní zaměření –
výtvarníci, historici, umělci, ale setkávání
všech se všemi.

Každý Efram končí vernisáží. Nezřídka
přísně komentovanou mikulovskými used-
líky, kteří se sice nepokoušejí hrát si na kri-
tiky výtvarna, ale servítky si neberou.
A hlavně – i jejich zájem roste. Jak o výtvar-
nou podobu sympozia, tak také o židovství
a židovskou kulturu. Ale ani odborné hle-
disko nechybí. Závěr sympozia navštíví vždy
také někdo ze zkušenějších výtvarníků nebo
pedagogů, čímž vzniká další prostor pro dia-
log tvůrců s kritikou.

Efram nestárne, nýbrž zraje také díky
tomu, že vedle ostřílených „eframčat“ při-
chází sem do Mikulova podle toho, jak se
reference a vzpomínky šíří, rok co rok nová
krev. Tomu je zapotřebí uzpůsobit i program.
Nelze prostě „jen“ pokračovat v tématech
z loňska. Musí se vždy od začátku, vždy
jinak a hlavně stále výš.

Ale paradoxně, jak už to tak u dávání
a braní bývá, přesně podle pravidel dobrého
vztahu a zájmu o věc (biblické: Pouštěj chléb
svůj po vodě …) se cosi nového a přitom
„vyššího“ narodí také ze strany samotných
účastníků. Letošní ročník, jehož uspořádání
podpořily také Jihomoravská komunitní
nadace, Město Mikulov a Nadace Židov-

ského muzea v Praze, se tak stal nejen svou
náplní, ale i výsledky jen zase o stupeň zra-
lejším vínem pálavských strání. Tematicky

pak hledáním dvou základních otázek. Tu
první si položili sami účastníci: „Co je hie-
rarchicky více – nekonečno, věčnost nebo
absolutno? A umíme vůbec s těmito pojmy
pracovat?“ Druhá se narodila mimoděk.
A také její výsledek je pozoruhodný. Otázka
zněla přibližně: „Jak konzervovat čas – A co
je to vzpomínka?“

A její výsledek? Necelá desítka návrhů na
důstojnější podobu pomníčku zavražděným
maďarským židům, který se na mikulovském
židovském hřbitově už po celá léta krčí –
bezejmenný, neestetický a přehlížený – jako
služební odkladiště socialistických karafiátů.
(Ostatně tento projekt si rozhodně zaslouží
vlastní reportáž.)

Růst a zrání projektu Efram je příjemné
sledovat jak ve finálních artefaktech, tak pře-
devším během jeho vznikání a průběhu. Přát
mu „ad mea we-esrim šana“ by bylo potmě-
šilé. Za tu dobu by se mohl stát „zkameněli-
nou“. Ale ještě několik dalších ročníků,
stejně zajímavých jako ty dosavadní, mu roz-
hodně přejme. Což platí také jako výzva
všem, kdo by snad chtěli Efram 2012 prožít
přímo a naživo. Stačí kontaktovat „paní
Eframovou“ – Sylvu Chludilovou z galerie
Efram v Mikulově nebo přímo naši redakci.

� chef

V rámci Týdne židovské kultury od 14. 8. do 20. 8. vysta-
vovala Židovská obec Děčín své obrazy od doc. Císařov-
ského v Holešově na zámku. Slavnostní vernisáže, která se
konala dne 14. srpna, se zúčastnil i velvyslanec Státu Izrael
Yakov Levy, autor obrazů doc. Josef Císařovský s rodinou
a předseda děčínské židovské obce Vladimír Poskočil. Verni-
sáž zahájila taneční skupina RUT v doprovodu pěveckého
souboru ZUŠ Němčice nad Hanou. Tím byl odstartován již
11. ročník Týdne židovské kultury, během kterého probíhaly
přednášky, prohlídky holešovské Šachovy synagogy, diva-
delní představení a projekce filmů pro děti i dospělé.

Z DĚČÍNSKÉ ŽIDOVSKÉ OBCE

Růst a zrání
Již po několikáté (letos již bezprostředně na začátku školních prázdnin) proběhl mikulovský Efram. Bývá každý
rok jiný, každý rok je ale umělecky zralejší. A „eframčata“, jak si jeho frekventanti sami říkají, odrostlejší.

Září/Říjen 2011
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PAMÁTNÍK TEREZÍN
ZVE: 70. výročí vzniku
ghetta Terezín

16. října 2011 setkání
bývalých vězňů ghetta

Program setkání:

10.30 – zahájení v Kulturním domě 
v Terezíně – dr. Jan Munk, ředitel PT

Hudební program – doc. Jiří Hošek, 
Dominika Hošková 

Projev dr. Dagmar Lieblové, 
předsedkyně TI 

Zdravice starostky města Terezín 
Růženy Čechové 

Hlavní projev – dr. Jiří Besser, 
ministr kultury ČR 

Brundibár – dětská opera v podání DRDS
Praha a Archion plus – orchestr 

13.00 – raut v Parkhotelu Terezín 
15.00 – v půdním divadle bývalých Magde-

burských kasáren – inscenace „ŠOA“
v provedení Švandova divadla Praha

16.30 – premiéra filmu Helga – L520
v kinosále Muzea ghetta, animovaný
umělecký dokument (Helga Weissová-
-Hošková)

Nedělní škola
Již šestý ročník židovské nedělní školy

pro děti, pořádané o. s. Chinuch, začíná
v září. Koná se zhruba jednou za tři týdny
v neděli v 10–12 hodin pro děti od 4 do 15
let. Základy židovských svátků, židovský
životní cyklus, příběhy z Tóry, modlitby,
příp. základní úvod do hebrejštiny, vše při-
způsobeno věku dětí. Zároveň v téže době
probíhá program pro rodiče (hebrejská kon-
verzace). Těšíme se na vás.

Kontakt: tel. +420 604 178 620, 
e-mail: helena.bonischova@centrum.cz

Tryzna Kever Avot
Zářijová tryzna v Terezíně na památku

našich blízkých zavražděných během šoa
se koná v neděli 25. září 2011 od 11 hodin.

Objednávky na dopravu, kterou zajiš-
ťuje rabinát, přijímáme do 21. září 2011.
Sraz je v neděli 25. září v 9.15 před
budovou ŽOP, Maiselova 18, Praha 1.
Více informací u paní Alžběty Turkové
na telefonním čísle 224 800 849 nebo
turkova@kehilaprag.cz.

Středisko sociálních služeb ŽOP 
a Česko-německý fond budoucnosti 

vás zve na výlet

k Vyšehradu

Parník Moravia

neděle 18. 9. 2011 

v 10.00 h, konec v 12.00 h

nástupní místo nábřeží mezi
Štefánikovým mostem a Nemocnicí
Na Františku

Cena: 50 Kč za osobu, děti zdarma

Program: 

prezentace dobrovolnických aktivit
ASF Berlin
židovské písně – Klecmer
host – rabi Sidon – Židovské svátky
stolní hry pro děti

Účast nahlaste Rut Sidonové,

tel. 602 373 597

Nový fond Claims

Conference pro

oběti nacismu
Claims Conference s potěšením ozna-
muje, že byl založen Kompenzační fond
obětí holocaustu (Holocaust Victim
Compensation Fund – HVCF). 

Kompenzace z fondu HVCF je určena
židovským obětem, žijícím v době podání
žádosti, které 
a) žijí trvale v České republice (anebo

v Bulharsku, Estonsku, Maďarsku,
Lotyšsku, Litvě, Polsku, Rumunsku,
Slovenské republice a Slovinsku),

b) nepobírají důchodové výplaty z Claims
conference, resp. CEEF, nebo z němec-
kého zdroje, tak jak je uvedeno v poky-
nech HVCF.

Žadatelé musí doložit, že byli pronásle-
dováni z rasových důvodů jako Židé
a pronásledování bylo uznáno podle pod-
mínek fondu Hardship Fund (založeného
německou vládou)
Tato kritéria zahrnují mimo jiné:
(I) odnětí svobody (koncentrační tábory,
ghetta, ukrývání, používání falešné iden-
tity) nebo
(II) útěk před nacistickým režimem z oku-
povaného místa nebo
(III) omezení svobody pobytu jako zákaz
vycházení, povinná registrace s omezením
pobytu nebo 
(IV) nošení Davidovy hvězdy

Oprávnění žadatelé obdrží jednorázovou
platbu ve výši 1900 Euro. 
Kritéria a další informace jsou uvedeny na
internetových stránkách Claims Confe-
rence, www.claimscon.org/hvcf 

Lhůta pro podání žádosti HVCF bude od
1. září 2011 do 30. června 2013. Všechny
žádosti musí být doručeny do Claims Con-
ference nejpozději do 30. června 2013.

Pro další informace a formuláře

žádostí prosím kontaktujte:

v České republice: Jana Wichsová,
Středisko sociálních služeb Židovské obce
v Praze, tel.: +420 222 310 951
e-mail: wichsova@kehilaprag.cz
ve Slovenské republice:
Judita Sternová, ÚZŽNO, Panenská ulica 4,
Bratislava, tel.: 421 254 431 651
e-mail: sternova.uzzno@gmail.com

nebo 
Claims Conference, HVCF
P. O. Box 20064, Tel Aviv 61200, Israel

Bezplatná telefonní linka:
00800 685 685 68
e-mail:infodesk@claimscon.org

vyhlašuje veřejné
výběrové řízení 

na podporu projektů
v programech Péče,
Připomínka, Obnova

a Budoucnost 
na rok 2012.

Uzávěrka pro podání žádostí 
je 21. září 2011. 

Grantová pravidla společně s formuláři
žádosti a rozpočtu naleznete na

našich webových stránkách
www.fondholocaust.cz. Součástí

webu je i mapa České republiky
s projekty realizovanými v roce 2011.

V případě dotazů se neváhejte
obrátit na pracovnice fondu: 
Nadační fond obětem holocaustu,

Legerova 22/1854, 120 00 Praha 2
Telefon: 224 261 615, 224 261 573,

e-mail: info@fondholocaust.cz

Elul 5771/Tišri 5772



První premiérou divadelní sezony
2011–2012 v DLO bude hra Lebensraum
(Životní prostor) amerického autora Isra-
ela Horovitze. Hra se objeví na české
scéně poprvé.

Israel Horovitz je jedním z nejúspěšněj-
ších amerických dramatiků, jeho tvorba je
ověnčena řadou význam-
ných cen a jeho hry se hrají
po celém světě ve více než
třiceti jazycích. Píše také
filmové scénáře, u nás je
známá například filmová
sága Sluneční jas (Sun-
shine), oceněná řadou cen,
mimo jiné za nejlepší scé-
nář, na němž spolupracoval
režisér Isztvan Szabo.
Z velké řady jeho divadel-
ních her se v České repub-
lice hrála Chvíle pravdy
(s Dagmar Havlovou a Pet-
rem Kostkou) a Příliš drahá
Matylda (s Jiřinou Jiráskovou, Veronikou
Freimanovou a Vladimírem Dlouhým, jehož
smrtí skončil i život této inscenace). 

Hra Lebensraum se hlásí k žánru „polit-
fantasy“, ovšem její modelový rámec se roz-
žívá množstvím silných lidských příběhů. Ty
se odvíjejí od nápadu, co by se mohlo stát,
kdyby německý kancléř nabídl šesti milio-
nům Židů z celého světa německé občanství,
práci a bydlení v Německu, aby tak odčinil
historickou vinu německého národa z druhé
světové války. Jeho prohlášení vzbudí obrov-
ský rozruch a reakce jsou jak kladné, tak
i velice záporné, a to mezi Němci i mezi
Židy. Řada židovských rodin i jednotlivců
výzvy uposlechne, najde v Německu nový
domov a vzhledem k psychologické výbavě
těžce zkoušeného národa se jim v nové vlasti
začne dařit. Což samozřejmě vzbudí závist
a řevnivost a nakonec i krveprolití. I přesto
drama Lebensraum není sžíravou tragédií,
protože jednak je napsáno formou „divadla
na divadle“, která poskytuje divákovi i při

velkém citovém prožitku jistý nadhled, a jed-
nak díky otevřeně přiznané fiktivnosti pří-
běhu, která jednoznačně dává najevo, že
řešení onoho smyšleného kancléře nemá
šanci na úspěch, že historické viny neexistují,
protože za viny předků nemohou nést odpo-
vědnost potomci, a že jedinou cestou člověka

k člověku je komunikace
a tolerance. 

Autor hru napsal poté,
co se při návštěvě Německa
věnoval kondičnímu běhu
v nejmenovaném parku
a na odpadkových koších
viděl čerstvě nakreslené há-
kové kříže. Když potom
zkoumal, jaké je povědomí
německé mládeže o holo-
caustu, zjistil, že téměř žád-
né. Nestraní ovšem Židům
ani Němcům a vůbec nepí-
še pouze o nich. Téma hry
se dotýká každého. Autor

také nepíše o historických vinách, ale pouka-
zuje na nutnost historické paměti, v níž je
naděje na poučení. Píše o toleranci, o vůli
a snaze se dorozumět a si porozumět a dívat
se do budoucna pohledem nepokřiveným.

Česká premiéra hry Lebensraum se
koná na nové alternativní scéně Divadla
loutek v Ostravě v úterý 20. září, v rámci
mezinárodního festivalu Spectaculo Inte-
resse, jehož devátý ročník pořádá DLO od
19. do 23. září 2011. 

Americký autor Israel Horovitz ji
poctí svou návštěvou a následujícího dne,
ve středu 21. září od 16 hodin bude mít
otevřenou besedu v Domě knihy Librex.

Vzhledem k omezené kapacitě alterna-
tivní scény a k předpokládané účasti festiva-
lového publika na české premiéře pořádáme
v pátek 16. září od 18 hodin předpremié-
ru pro veřejnost.
Termíny dalších představení

a informace o vstupenkách na

www.dlo-ostrava.cz
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Divadlo Loutek Ostrava chystá českou premiéru vynikající hry 
o toleranci mezi lidmi a národy

JINDŘICH BUXBAUM, 

člen Židovské obce Olomouc, ve spolupráci

s Muzeem Boskovicka si vás dovoluje pozvat

na výstavu fotografií 

VZPOMÍNKA

Výstava je přístupna veřejnosti

v Synagoze maior v Boskovicích 

od 8. 9. do 15. 10. 2011

Výstava podpořená Městem Boskovice v rámci

Dnů evropského dědictví

Muzeum Boskovicka, Hradní 1, Boskovice,

680 01, tel.: 516 452 077, 602 249 400, e-mail:

muzeum@boskovice.cz

JAROSLAV SVĚCENÝ 

V DĚČÍNSKÉ SYNAGOZE

Houslový virtuóz Jaroslav Svěcený zve na koncert 

do děčínské synagogy: 

úterý 18. října 2011 od 17 hodin

Synagoga, Žižkova 4, Děčín
Tel.: 603 901 017, www.zidovskaobecdecin.wz.cz

Vstupné 280 a 220 Kč

Akce v regionech

Dny pro Izrael v Hradci Krá-

lové, 3.–8. října

Pásmo kulturních a vzdělávacích akcí
pořádá centrum Sion, www.sion.cz 

Dny židovské kultury 

v Olomouci, 4.–12. října

Čtvrtý ročník festivalu pořádá ve spolu-
práci s partnery Divadlo hudby Olomouc.
Program na www.divadlohudby.cz

Staronová šance – veřejná shro-
máždění proti antisemitismu, před-
nášky a konference
24. 9. Uherský Brod: „Žili mezi námi“
23. 10. Prostějov: Dny pro Izrael
6. 11. Karlovy Vary:

Připomenutí tzv. křišťálové noci
Více informací na www.icej.cz

18. Ročník konference

Židé a Morava v Kroměříži

Listopad 2011; více informací na
muzeum@muzeum-km.cz,
www.muzeum-km.cz

Is rae l  Horov i tz :
Lebensraum

Israel Horovitz
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Aladinova
kouzelná
lampa

Dětské představení izraelského divadel-
ního souboru Al-Karma z židovsko-arab-
ského kulturního centra v Haifě

Slavná orientální pohádka pro děti od
tří let. Loutky v nadživotní velikosti manipu-
lované herci. Tlumočeno do českého jazyka.

Výpravná pohádka bájné Šeherezády ze
sbírky Tisíc a jedna noc. Pohádka z Orientu
o chudém chlapci Aladi-
novi a jeho příhodách,
které prožil díky Džino-
vi – duchovi ze starobylé
lampy. Pohádkový příběh
s nadpřirozenými bytost-
mi, čarodějnými předměty, kouzly a zaklína-
dly. Jedinečná příležitost vidět tuto pohádku
s loutkami v nadživotní velikosti manipulo-
vanými herci. Orientální hudba a dekorace
společně s exotickým textem znásobí poži-
tek příběhu.

Divadlo U Hasičů, Římská 45, Praha 2
21. a 22. září 2011 v 9.30 hodin
Objednávky vstupenek:
divadlouhasicu@seznam.cz,
www.divadlouhasicu.sweb.cz

Divadlo Komedie, Jungmannova 1, Praha 1
23. září 2011 v 9.00 a 11.00 hodin
Objednávky vstupenek: obchodni@
prakomdiv.cz, www.prakomdiv.cz

Sdružení Serpens Vás zve: 

VÝSTAVA RADOVANA

KODERY: ŽENY A MUŽI –

MUŽI A ŽENY

Libeňská Synagoga na Palmovce, Ludmilina
601/4, Praha 8 (stanice metra B Palmovka)
otevřeno denně kromě neděle od 13 
do 19 hodin, výstava potrvá do 27. září

Židovská obec v Praze si Vás dovoluje
pozvat na vernisáž výstavy

Židovská obec v Praze 

od roku 1945 po dnešek 

Neděle 18. září 2011 v 11.00 h 

v Jeruzalémské synagoze
(Jeruzalémská 7, Praha 1)
Výstava vznikla za finanční podpory Magist-
rátu hlavního města Prahy a Nadace Židovské
obce v Praze

Výstava bude otevřena denně kromě soboty
a židovských svátků, vždy od 11.00 do 17.00 h.

YASMIN LEVY – SENTIR – recitál
izraelské interpretky ladino
písní, 22. září v 19.30, 
Španělská synagoga, Praha 
Zpěvačka s uhrančivým hlasem Yasmin
Levy vyrostla v malebné jeruzalémské
čtvrti Bakaa. K hudbě ji přivedla její mat-
ka. Nejdříve obě vystupovaly společně,

ale později se Yas-
min vydala na sólo-
vou dráhu. Inspiraci
čerpá z rozsáhlého
archivu svého otce,
významného znalce
židovsko-španělské

kultury, který zemřel, když Yasmin byla
ještě dítě. Její písně v jazyce ladino jsou
směsicí andaluského flamenca s prvky
blízkovýchodní, severoafrické i latinsko-
americké hudební tradice. Ve svém umě-
leckém projevu kombinuje kromě různých
stylů a emocí také škálu hudebních nástro-
jů. V hudebním doprovodu se zcela přiro-
zeně prolínají zvuky tradičních nástrojů
jako darbuka a loutna zvaná oud. Poslu-
chač však uslyší také housle, violoncello
nebo klavír.
Více informací na www.yasminlevy.net,

www.jewishmuseum.cz; předprodej 

vstupenek www.respectmusic.cz 

ETY BEN-ZAKEN A ODED
SHOUB – Svatováclavské 
slavnosti, 26. září 2011, 
Španělská synagoga, Praha
Známá izraelská zpěvačka a herečka před-
nese soubor židovských svatebních písní
v jazyce ladino v rámci festivalu Svato-
václavských hudeb-
ních slavností před-
stavujících umění
duchovních kultur,
které se během sta-
letí zapsaly do živo-
ta Prahy. Etty Ben-
-Zaken je proslulá osobitým podáním sou-
časné hudební tvorby, která je často napsá-
na pouze pro ni. Její hlasové techniky vy-
niknou při performaci moderní hudby stej-
ně jako starobylých písní se sefardskými

kořeny. Ben-Zaken je všestranou umělky-
ní: vystudovala hudbu na Jerusalem Rubin
Academy, divadlo na Jeruzalémské škole
vizuálního divadla a literaturu na Univer-
zitě v Haifě. Hudebně-divadelní předsta-
vení, které vytvořila a ve kterém sama vy-
stupovala, se setkalo s velkým ohlasem
v Izraeli, Evropě i v USA. K tomu všemu
vydala v Izraeli dvě knihy.
Více informací na www.benzaken-stein-

berg.com, www.svatovaclavske.cz

JEHUDA BACON: NÁVRATY, 
9. až 30. září 2011, 
České centrum Praha
České centrum v Praze zve na první výsta-
vu významného izraelského malíře s čes-
kými kořeny Yehudy Bacona. Jeho dílo je
hluboce inspirováno dramatickým život-
ním příběhem umělce,
který se narodil v Os-
travě v roce 1929 a po
aplikaci tzv. Norimber-
ských zákonů byl nu-
cen projít hrůzami Te-
rezína a Osvětimi. Jako
sirotek byl v roce 1945
osvobozen a v roce
1946 začal nový život v Palestině. Jeho ži-
vot je poznamenám kulturním odkazem
osobností tzv. Mitteleuropy, Otto Ungara,
Leo Hasse, Maxe Broda a dalších. Hlavní
a systematické výtvarně-technické forma-
ce se mu nicméně dostalo až během studií
na izraelské Akademii výtvarného umění
Becalel, která sehrála klíčovou roli při zro-
zení moderního izraelského výtvarného
umění a formovala nejvýznamnější izrael-
ské umělce, k nimž Bacon patří. Mezi spe-
cifickými prvky Baconova malířství nefi-
gurují jen odrazy utrpení z koncentračních
táborů, ale zejména vlivy Bible, kabaly
a dalších prvků židovské tradice, mesiáš-
ská utopie a zájem o člověka i další živé
bytosti, o lidskou tvář a lidské projevy. Ba-
conovo dílo se tak stává obrazovou parale-
lou esejů některých současných myslitelů –
např. Emmanuele Levinase.
Více informací na http://prague.czechcent-

res.cz/program, www.yehudabacon.net

Izraelská kultura v ČR
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KULTURNÍ PROGRAM – ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2011
Vzdělávací a kulturní

centrum Židovského

muzea v Praze

Maiselova 15

110 00 Praha 1, 3. patro

tel.: 222 325 172

fax: 222 318 856

education@jewishmuseum.cz

www.jewishmuseum.cz/vkc 

čtvrtek 15. 9. v 18 h:
Konečně doma. Vernisáž výstavy Petera
Horáka, výtvarníka slovenského původu
žijícího již více než čtyřicet let v Austrálii.
Horák se na svých obrazech vrací k svému
mládí, které strávil v Bratislavě, Bratislav-
ský hrad je častým motivem. Objevují se ale
také motivy jiné, osobité krajinářské vize
a díla meditativní. Nejnovější obrazy jsou
arabeskami ornamentů, znaků a symbolů.
Výstavu za účasti Petera Horáka zahájí Arno
Pařík, kurátor Židovského muzea v Praze. 

Vstup volný

úterý 20. 9. v 18 h:
Nigun – pásmo hebrejských, sefardských
a jidiš písní a houslových improvizací.
Přijďte si poslechnout a společně zazpívat!
Účinkují: nejhlubší kontraalt v ČR Věra
Nerušilová – zpěv, houslový virtuos Ale-
xander Shonert – housle, na klavír dopro-
vází Natalie Shonert. Vstupné 60 Kč

středa 21. 9. v 18 h:
Svatá země podle Madabské mozaikové
mapy. Nejvýznamnější místa Svaté země
podle nejstarší kartografické mapy datované
do 6. století. Blízký východ včera a dnes.
Cyklus přednášek Ing. Jana Neubauera
představuje oblasti Blízkého východu bez
falešného pozlátka i černého rámu.

pondělí 26. 9. v 18 h:
O Ivanu Klímovi s Arnoštem Goldfla-
mem. Pořad věnovaný životnímu jubileu
spisovatele a dramatika Ivana Klímy,
autora více než třiceti literárních děl, která
zahrnují povídky, eseje, romány a dramata.
O jeho životních osudech bude se samotným
autorem nad ukázkami z jeho tvorby roz-
mlouvat neméně známý dramatik, režisér
a herec Arnošt Goldflam.

Výstava v prostorách VKC:
Peter Horák: Konečně doma od 15. 9.
Výstava je otevřena po–čt 10–15 h, 
pá 10–12 h, během večerních programů a po
domluvě.

Vzdělávací a kulturní
centrum Židovského
muzea v Praze,
pobočka Brno
tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno

tel.: 544 509 651

tel. i fax: 544 509 652

www.jewishmuseum.cz/cz/

czvkcbrno.htm

brno@jewishmuseum.cz

neděle 18. 9. v 14.30 h:
Stvoření světa. Na počátku byla tma... ale
potom se začaly dít veliké věci. A proto vás
zveme na skutečně velkou výtvarnou dílnu,
kde si jeden z příběhů o stvoření světa celý
namalujeme. Těšíme se na ty, kteří rádi
tvoří, kreslí, vystřihují, razítkují, natírají,
otiskují, trhají, foukají či lepí. Dílna pro
rodiče s dětmi od 5 let.

čtvrtek 20. 9. v 18 h:
Dramatická tvorba německých autorů po
druhé světové válce – průřezově zaměřená
přednáška seznámí s divadelní tvorbou
v německém jazyce. Těžištěm přednášky
bude otázka, jakou roli hrála židovská pro-
blematika v dramatech německy píšících
autorů po druhé světové válce. Po obecné
charakterizaci poválečných desetiletí se
zaměříme na jednotlivá díla, např. M. Fri-
sche, M. Walsera, R. Hochhutha, P. Weisse,
G. Taboriho. Přednáška je pokračováním
přednáškového cyklu „Židovští autoři
a židovská témata ve světové literatuře“ ve
spolupráci s KVC rabína Federa a Knihov-
nou Židovské obce Brno. Přednáší
Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.

úterý 4. 10. v 18 h: 
Stolpersteine v Brně. Výraz stolpersteine je
složenina německých slov stolpern (klopýt-
nout, zakopnout) a stein (kámen). Název
vyjadřuje sílu příběhu, která se za každým
z kamenů skrývá a přinutí chodce, aby se
zastavil, zamyslel a neformálně, ryze osobně
vzdal poctu oběti nacistické zvůle, jejíž jméno
je na kostce vyraženo. Kde tato idea vznikla
a kdo s myšlenkou umisťování stolpersteine
přišel? Kde se můžete s pamětními kameny,
které jsou umístěny i v brněnských ulicích,
setkat? Slovem i obrazem nás s těmito skuteč-
nostmi seznámí Boris Barak Selinger. Mimo
jiné chceme tuto besedu věnovat i vzpomínce
na 70. výročí transportů do Lodže.

čtvrtek 6. 10. v 17 h:
U nás byl skutečný židovský život – zahá-
jení výstavy, která zachycuje Židovskou
obec v St. Pöltenu, uvede ředitelka Institutu

pro historii Židů v Rakousku dr. Martha
Keil. Součástí vernisáže bude prezentace
knihy Marka Hengerera Tradice a odcizení.
Životní vzpomínky židovského soukromého
docenta Maxe Ungara (1850–1930), kterou
uvede sám autor. Proslovy budou z němčiny
simultánně tlumočeny. Výstava se koná ve
spolupráci se Židovskou obcí Brno a Statu-
tárním městem Brnem. Vstup volný

úterý 11. 10. v 18 h:
Návraty? Představy o návratu byly mnohdy
tou jedinou nadějí, vysněnou hvězdičkou,
která udržovala na živu vězně koncentrač-
ních táborů. Jak si představovaly návrat dvě
vězněné dětí a jaká byla jejich opětovná exi-
stence v místech, odkud byli kdysi násilně
vytrženi? Bylo se vůbec ještě kam vracet?
O své vzpomínky na místa, odkud byl návrat
nežádoucí, se podělí Erika Bezdíčková
(1931) a Pavel Fried (1930). Besedu mode-
ruje Michal Doležel.

neděle 16. 10 v 14.30 h:
Rajská zahrada – dílna pro rodiče s dětmi
od 5 let. O krásné zahradě, o prvním člo-
věku, o zvláštním stromu, o lstivém zvířeti
a porušení zákazu. A máte-li doma Adama či
Evu, vezměte je s sebou. Hady však, pro-
síme, nebrat!

úterý 25. 10. v 18 h:
Rituální vražda – jeden z nejkontroverz-
nějších protižidovských stereotypů má pře-
kvapivě dlouhou tradici, jejíž kořeny
sahají až do raného středověku. Přednáška
Mgr. Kristýny Kuboňové.

čtvrtek 27. 10. v 18 h:
Roční cyklus svátků – řád v chaosu. Další
z cyklu přednášek brněnského rabína Šlomo
Kučery.

Od 6. října až do konce měsíce můžete
v sále VKC zhlédnout výstavu nazvanou
U nás byl skutečný židovský život. Ta
zachycuje Židovskou obec v St. Pöltenu
a připravil ji Institut pro historii Židů
v Rakousku. Výstava se koná ve spolupráci
se Židovskou obcí Brno a Statutárním měs-
tem Brnem a je přístupná ve dnech progra-
mových akcí a po předchozí telefonické
domluvě kdykoliv. Vstup volný

Není-li uvedeno jinak, činí vstupné na jed-
notlivé programy 30 Kč. Sály jsou přístupné
vždy 20 minut před zahájením programu. Po
začátku koncertu nebo 15 minut po začátku
jiného programu není vstup do VKC povo-
len. Změna programu vyhrazena. Doporu-
čujeme sledovat aktuální informace na
www.jewishmuseum.cz/vkc
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Elul 5771/Tišri 5772

4. až 9. 10. 2011

Cieszyn – Český Těšín
Počátkem října proběhně ve slezsko-polském
dvojměstí festival židovské kultury. Na progra-
mu jsou filmové projekce, koncerty, výstavy, di-
vadelní představení, přednášky, multimediální
prezentace, ale třeba i seznámení se židovskou
kuchyní nebo izraelskými víny. V Polsku probí-
há festival již 11. rokem, u nás se koná podruhé. 

Více informací u českého pořadatele:

www.kassct.cz
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ŽIDOVSKÁ OBEC V PRAZE
společenský sál, Maiselova 18

K Á VA  O Č T V R T É
čtvrtek 22. 9. v 15 h

Karel Hvížďala
Otec české seriózní žurnalistiky,
specialista na rozhovory, ceněný
glosátor, publicista a komentátor

Host Kávy opět po pěti letech – 
k jeho 70. narozeninám

otevřeme knihy: Mardata –
Vzpoury v žurnalistice; Tachles, Lustig;
Vzpoury – Havel, Landovský, Suchý,

téma „Bátora“

Připravil a moderuje Honza
Neubauer

DSP HAGIBOR
K u l t u r n í  p r o g r a m  z á ř í  2 0 1 1
středa 21. 9. ve 15.00 h Kavárna Miriam – Vysoké svátky – setkání s vrchním

pražským a zemským a rabínem Karolem
Efraimem Sidonem

pátek 23. 9. v 10.30 h Koncertní sál – Matiné – účinkuje Benjamin

Goodman – klavír

Kulturní činnost je podporována grantem MK ČR

Hlas pro Svatou zemi
tentokrát z Kobylis

Festival u příležitosti
20. výročí SKŽ
Neděle 18. září 
od 14 do 22 hodin

ekumenická bohoslužba: Miloš
Rejchrt, Ivan Štampach, Ronald Hoffberg

filmová produkce: Viola Ježková,
Ondřej Vavrečka

přednášky: Ivan Štampach, Mikuláš
Vymětal, Ivana Noble, Shumi Berkowitz,
Marta Malá

hudba: Lipless, Lincoln and the Sinners,
Ester, Bruncvík, Kateřina Kolcová, Mišpa-
cha, Klec

tanec: Tereza Indráková

informační stánek: Nadační fond
obětem holocaustu

Vstupné: 100 Kč

Kostel Českobratrské církve

evangelické U Jákobova žeb-

říku, U Školské zahrady 1264/1,

Praha 8 – Kobylisy (cca 5 minut
pěšky od stanice metra C – Kobylisy)

Na akci se podílejí Společnost křesťanů a Židů,
Nadační fond obětem holocaustu a Židovské
muzeum v Praze. Festival je pořádán s podporou
Ministerstva kultury ČR.

Izraelská kultura 
na Letné
V průběhu listopadu proběhne v leten-
ském klubu Wakata promítání izraelských
filmů. Začátky jsou vždy v neděli v 19.00 h,
adresa: Malířská 14, Praha 7. Bližší program
bude k vidění od konce října na facebookové
stránce „WAKATA: DJ Turntable Lounge
Club“, popř. zodpovím dotazy na e-mailové
adrese 4jane@centrum.cz. V posledním
listopadovém týdnu vystoupí také izraelský
DJ Uriel Cohen alias Prince of Persia (jeho
rodina pochází z Íránu), který hraje velmi
zajímavou hudbu inspirovanou balkánskými
rytmy, reggae, ale i bhangrou.

� Jana Kroutilová

Výstava umožňuje prostřednictvím fotografií
předního českého fotodokumentaristy Karla
Cudlína nahlédnout do života seniorů soustře-
děných kolem Domova sociální péče na praž-
ském Hagiboru. Fotografie jsou součástí roz-
sáhlého projektu, jemuž se Cudlín věnuje již
několik let a který přesahuje úzce vymezenou
oblast tzv. sociálního dokumentu. Během
autorovy dlouhodobé soustředěné práce
vykrystalizovaly jak ucelené časosběrné foto-
seriály, tak silné portréty. Právě na ně se
výstava soustředí. Fotografiemi se Cudlínovi
podařilo vytvořit originální vizuální výpověď
o lidském životě, jehož neodmyslitelnou sou-
částí je právě stáří. Výstava chce nabídnout
dosud ne zcela obvyklý pohled na fenomén,
jenž se v oblasti současného umění stává, jak
dokazují mnohé (dosud především zahra-
niční) projekty obdobného typu, stále častěji
se opakujícím námětem umělecké práce.
Karel Cudlín (*1960) bývá často řazen
k fotodokumentaristům navazujícím na silnou
tradici humanistické fotografie poloviny
20. století, jejímiž představiteli byli především
fotografové ze zakladatelské generace agen-
tury Magnum v čele s Henri Cartier-Bresso-
nem. Lze u něj ovšem hledat také silnou spříz-
něnost s autory americké street photography.
Stejně jako mnozí slavní předchůdci a kole-
gové také Cudlín celou řadou svých snímků
překračuje hranice klasického fotožurnalismu.
Jeho záběry vycházejí sice vždy z nemanipu-
lované reality, z té však velmi často dokáže
svým neomylným citem pro kompozici,
světlo, gesto a výraz extrahovat takovou situ-
aci, která jako by stála mimo čas a prostor.
Výstavu podpořila Nadace Židovské obce
v Praze.

Stříbrný
příliv /
Silver
Tide

Práce předního českého fotodoku-

mentaristy v novém světle i for-

mátu – poprvé v barvě i na videu.

Židovské muzeum v Praze otevřelo

14. září v Galerii Roberta Guttmanna

(U Staré školy 3, Praha 1) výstavu

fotografií Karla Cudlína s názvem

Stříbrný příliv/Silver Tide z cyklu

Židovská přítomnost v současném

umění. Výstava potrvá do 6. 11. 
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Erich Kulka, ÚTĚK Z TÁBORA SMRTI,
275 str., Nakladatelství XYZ, 2011

V těsné blízkosti městečka na břehu Vis-
ly, 120 kilometrů od Krakova, stál největší
koncentrační tábor na všech územích okupo-
vaných němci. Když jej 27. ledna 1945

osvobodili sovětští vo-
jáci, našly tu několik
tisíc nemocných a vy-
hladovělých lidských
trosek, jež zázrakem
přežily. Bylo zde zahu-
beno téměř jeden a půl
milionu lidí.

Erich Kulka v kníž-
ce Útěk z tábora smrti
zachytil skutečný pří-

běh židovského vězně Vítězslava Lederera,
jemuž se s pomocí důstojníka SS Viktora
Pesteka podařilo utéct z koncentračního tá-
bora Osvětim-Březinka. Román je podložen
historickou skutečností, autorovou vlastní
zkušeností a svědectvím přeživších.

Erich Kulka (1911 Vsetín – 1995 Jeruza-
lém) byl za okupace vězněn v několika
lágrech, z nichž nejhrůznější byl Osvětim-
-Březinka. Ihned po válce vyšla jeho první
kniha Továrna na smrt, napsaná se spoluvěz-
něm Otou Krausem, dnes již klasické doku-
mentární dílo o Osvětimi. Česky vyšla
v sedmi vydáních a byla přeložena do mnoha
jazyků. Celý svůj další život věnoval Kulka
průzkumu a publikaci historie českých Židů
v údobí holocaustu. Po komunistickém puči
v roce 1948 vynikal svým neohroženým
postojem k dalšímu totalitnímu režimu,
který se snažil potlačit jakýkoliv projev
identity českých Židů a památku holocaustu.
Další knihu Noc a mlha, napsanou opět
s Otou Krausem, věnoval studii o ekonomii
nacistických koncentračních táborů a geno-
cidy. O frankfurtském procesu s osvětim-
skými zločinci pojednává jeho další kniha
Soudcové, žalobci, obhájci, v jiných publi-
kacích zachytil Eichmannův proces v Je-
ruzalémě. Po sovětské okupaci v roce 1968
emigroval do Izraele, kde pokračoval ve
vědecké práci na Hebrejské univerzitě
a v památníku holocaustu Yad Vashem
v Jeruzalémě. Výsledkem jsou díla Židé
v československé Svobodově armádě a Židé
v československém vojsku na Západě.
V Izraeli patřil k nejaktivnějším členům
Sdružení československých imigrantů
a Ligy izraelsko-československého přátel-
ství. V roce 1977 byl spoluzakladatelem
Wisenthalova centra a muzea holocaustu
a tolerance v Los Angeles. Nezůstal stranou
ani domácím problémům a od roku 1989
usiloval o oživení židovského života
v České republice i jako člen pražské nábo-
ženské komunity. Kniha vychází ke stému
výročí autorova narození. 

Viktor Fischl, VŠICHNI MOJI
STRÝČKOVÉ, čte Josef Somr,
nahrávka Českého rozhlasu z roku
1998, Radioservis, 2011

Láskyplné vyprávění o rodinné sounále-
žitosti příslušníků rozvětvené židovské
rodiny Lípů v první polovině dvacátého sto-
letí. Různorodé životní cesty jedenácti
strýčků vypravěče provázela neokázalá
láska a úcta k rodičům i vzájemná solida-
rita, které zůstávají jako dědictví pro příští
generace.

Poutavé Fischlovy literární předlohy se
chopil Josef Somr s mistrovskou jazykovou
dikcí, která dává vynik-
nout židovské proveni-
enci výchozího textu.
CD o takřka čtyřhodi-
nové délce se zařazuje
mezi klenoty českých
nahrávek – převodů
významných literárních děl. Toto CD je
nejenom zábavou, ale i poučením a velkým
uměleckým zážitkem. Doporučuji jako vyni-
kající dárek pro své blízké doma či přátele
v zahraničí.

Ladislav Tunys, OLDŘICH NOVÝ, 284
str., Nakladatelství XYZ, 2011

Životopisná kniha Ladislava Tunyse
vychází v roce, kdy uplynulo 112 let od
narození Oldřicha Nového (7. 8. 1899 –
15. 3. 1983), jednoho ze symbolů českého
předválečného i válečného filmu, který si
zaslouží být stále připomínán pro svůj
herecký talent i umění žít. Jako milovník,
elegán a dokonalý šarmér reprezentoval,
podobně jako jeho kolega Hugo Haas, spole-
čenskou úroveň první republiky. Jeho projev
se vyznačoval přirozenou noblesou a na
jevišti i v civilním životě se choval dle pra-
videl kinderstube, jak to tehdejší generace
nazývala a požadovala.

Jeho okružní cesta z Karlína do Karlína,
jak sám charakterizoval své putování diva-
dlem, rozhlasem i televizí, začala za první

světové války v karlín-
ském Varieté. Pak přišla
Ostrava, poté Brno, na-
konec se vrátil do rod-
ného města a založil di-
vadlo, které dovedl
k nebývalé dokonalosti
v žánru komorní hudeb-
ní komedie. Vynikl jako
herec nenapodobitelné

osobitosti, pro ženy byl přitažlivý horouc-
ností upřímného milovníka, pro muže pak
vzorem moderního elegána, získávajícího
svým vybraným chováním náklonnost žen
každého věku. Tak to prokázal v desítkách
filmů natočených ve třicátých a čtyřicátých
letech 20. století. Bohužel po válce a komu-
nistickém převratu nebylo v zglajšaltované

kinematografii pro prvorepublikového gent-
lemana místo a jeho herecký naturel neodpo-
vídal tehdejší nabídce rolí úderníků, horníků
či jiných ideologicky odpovídajících postav.
Jeho poválečná filmografie je tedy slabá, ale
přesto zde najdeme několik skvělých sním-
ků. Je to především nezapomenutelná vtipná
parodie Pytlákova schovanka z roku 1949,
kde hrál postavu spisovatele pokleslých ro-
mánů René Skalského. V roce 1966 to byla
role sira Hanibala Morrise ve vynikající pa-
rodii Fantom Morriswillu. Snad nejlepší po-
válečný výkon ale odvedl v roce 1969 v roli
recepčního Dvorského v skvěle obsazeném
a dnes již kultovním filmu Světáci.

Toby Thacker, KONEC „TŘETÍ
ŘÍŠE“ – Porážka, denacifikace
a Norimberk – leden 1944 – listopad
1946, 288 str., Mladá fronta, 2011

Během celé války si spojenci uvědomo-
vali, že je po vítězství, se kterým najisto po-
čítali, čeká velký problém. A kladli si nalé-
havou otázku: Co bude po našem vítězství
s poraženým Německem? Nebylo vůbec
jednoduché najít správná řešení pro zemi pl-
nou zkázy a chaosu, do níž napochodují ví-
tězné armády. Jak je přijme poražený národ?
Bude velmi těžké se zbavit vášní, jež tato
krutá válka zplodila.

Kniha Toby Tha-
ckera dokazuje, že ještě
v dobách, kdy si válka
vybírala na obou stra-
nách svou smrtelnou
daň, pracovaly v týlu
spojenců týmy histori-
ků, politiků, právníků
a dalších specialistů,
aby připravily armády
na dobytí Německa, jeho poválečnou správu
a pokusili o zavedení demokratických po-
řádků. Monografie vynikající britského od-
borníka na německé dějiny 20. století mapu-
je vojenskou porážku Německa v letech
1944–1945 a zkoumá, jakým způsobem se
spojenci po závěrečné kapitulaci Třetí říše
pokusili o zničení nacismu.

Kniha věnuje pozornost nelidským pod-
mínkám poválečného Německa, podrobně
se zabývá zrušením nacistické strany a po-
trestání jejich vůdců v Norimberském proce-
su a přezkoumává rozsáhlý a nejednoduchý
proces denacifikace. Současně ukazuje, jak
tyto ozdravné procesy nevyhnutelně vedly
k napětí mezi Spojenci a okupovaným ně-
meckým obyvatelstvem sužovaným zimou,
hladem a psychologickým traumatem. Sil-
nou stránkou Thackerovy objevné analýzy je
vyvážená pozornost věnovaná jak spojen-
cům v úloze okupantů, tak Němcům v roli
okupovaných.

České vydání doplňuje rozsáhlá kapitola
Konec třetí říše z československé perspek-
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tivy vojenského historika a specialisty na
závěr druhé světové války Tomáše Jakla.
Lze jen litovat, že se tato kniha nedostala na
pulty knihkupectví těsně po naší sametové
revoluci. Mohla totiž inspirovat způsoby, jak
se zbavit důsledků rudé totality.

Michael Nejedlo, RUDOLF STEINER –
MUŽ, KTERÝ UMĚL VŠECHNO, 63 str.,
Vydavatelství Krásná paní, 2010

Kdyby měl Rudolf Steiner takový auto-
matický PR servis, jako mají Freud, Einstein
či Nobel, patřil by mezi nejuniverzálnější
známé myslitele přelomu devatenáctého
a dvacátého století. Protože měl pech neboli
smůlu a věděl příliš mnoho takřka o všem,
stal se v očích mnohých podivínem. Byl
filosofem theosofem, vizionářem, zaklada-
telem antroposofie a renesanční osobností,
která zasáhla do celé řady oborů lidské čin-
nosti, z nichž patří k nejúspěšnějším a svě-
tově nejrozšířenějším waldorfská škola. Byl
„léčebným umělcem“, tvůrcem biodynamic-
kých farem, dramatikem, sociologem, archi-
tektem. Podnětem k sepsání této knížky bylo
150. výročí jeho narození. Steinerova osob-
nost nutně vyvolává kontroverze. Ale není
to Jára da Cimrman. Steiner žil, myslel, exi-
stoval a ovlivňoval myšlenkový svět své
doby zcela zásadním způsobem. Cílem této
knihy ovšem není obhajoba jeho názorů ani
polemika s nimi. Autor chce pouze čtenáře
seznámit s touto doslova renesanční osob-
ností a předložit některé jeho myšlenky.
Svůj názor na Steinera, jeho dílo a filozofii
nechť si každý učiní sám.

Steiner měl poměrně bohaté styky s čes-
kým prostředím. Poprvé zde pobýval na
zámku v Třebovicích, kam jej pozvala ně-
mecká spisovatelka Marie Scholzová. Po-
měrně často pobýval i v Praze, která jej při-
tahovala svou mystickou atmosférou. Mezi
lety 1907–1924 navštívil Prahu asi dvanáct-
krát. A měl zde přednášky o okultní fyzio-
logii. Tyto přednášky
organizovala Pražská
theosofická společnost
a mezi posluchači byli
i tak známé osobnosti ja-
ko Franz Kafka, Max
Brod či Albert Einstein.
Franz Kafka píše ve
svém deníku o setkání se
Steinerem v hotelu Viktoria v Jungmannově
ulici. Albert Einstein měl ze Steinerových
přednášek dojem spíše negativní a vyjádřil
své pochybnosti o jeho znalosti neeuklidov-
ské geometrie. Max Brod zase svou osobní
zkušenost se Steinerem vložil do své povíd-
ky Vyšší světy. Názorově se se Steinerem ro-
zešel i další věhlasný spisovatel Gustav Me-
yrink, který v některých svých povídkách
Steinera karikuje.

Československou anthroposofistickou
společnost zakázali Němci a podruhé byla
zakázána komunistickým režimem. Obno-
vena byla až po sametové revoluci.

Richard Curtis/Ben Elton/Rowan
Atkinson/John Lloyd, ČERNÁ
ZMIJE – CELÁ TA MIZERNÁ
DYNASTIE 1485–1917, 442 str.,
nakladatelství XYZ, 2009

Černá zmije je kultovní seriál britské TV
stanice BBC. Nyní se nám dostává do ruky
jeho původní scénář, který se jen mírně liší
od pozdější realizace. I u nás patřil před
několika lety k nejsledovanějším seriálům
a lidé si jej oblíbili ja-
ko skvělý a nevysy-
chající pramen pravé-
ho britského humoru.

Hanebná kronika
dynastie Černých zmi-
jí, nejodpornějšího ro-
du, jaký kdy žil na
území Británie, se táh-
ne ve čtyřiadvaceti 
epizodách od 15. sto-
letí po první světovou válku. Pokud jste až
dosud vnímali Británii jako světovou velmoc
s hrdinnou historií, Edmund Černá zmije
a jeho katastrofální sluha Baldrick vás z to-
hoto omylu rychle vyvedou. Všechny slavné
kapitoly britských dějin by měly být přepsá-
ny. A také jsou. Právě v této knize. Málokte-
rý seriál měl tak vynikající autory. Tak tedy:

Richard Curtis, spoluautor všech čtyř
televizních sérií o dynastii Černé zmije, brit-
ský filmový herec, scénárista a režisér. Pro-
sadil se jako autor filmových komedií Čtyři
svatby a jeden pohřeb (1993) a Notting Hill
(1999). Hrál ve filmu Příběh pana Beana
(1997).
Ben Elton, přední britský dramatik, spi-
sovatel, scénárista, herec a kabaretiér. Podí-
lel se na sitcomu Červený trpaslík, napsal
seriály Mladí v partě a Tenká modrá linie
(s Rowanem Atkinsonem v hlavní roli),
které známe i z naší televize. Je také auto-
rem více než deseti románů, z nichž česky
vyšla Limonáda (1996), Svou lásku musíš
nechat zemřít (1998), Neplodnost (1999)
a Lepší společnost (2002).
Rowan Atkinson, proslulý britský he-
rec a scénárista, známý po celém světě díky
postavě Mr. Beana, kterou ztvárnil v mnoha
televizních a několika filmových kreacích.
Je největší hvězdou současné britské
herecké scény. V televizním zpracování pří-
běhu o Edmondovi Černé zmiji si s chutí
zahrál hlavní roli, kterou si ostatně jako spo-
luautor scénáře napsal tak říkajíc na tělo.
John Lloyd, významný britský rozhla-
sový a televizní producent, spisovatel
a publicista. Na počátku kariéry úzce spolu-
pracoval se svým spolužákem z Cambridge,
spisovatelem Douglasem Adamsem. Autor-
sky se v průběhu uplynulých třiceti let podí-
lel na třinácti knihách a jako producent
zaštiťoval všechny čtyři televizní série
o Černé zmiji.

� Milan Kalina

knihy
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HANA JANČÍKOVÁ et
al.: ŽIDÉ V TÁBOŘE –
ZAPOMENUTÁ
HISTORIE KOMUNITY

Paní Hana Jančíková, zakládající
členka táborského sdružení Hadasa,
sepsala a sestavila unikátní publikaci
zabývající se dějinami táborských Židů od
poloviny 16. století do současnosti. Vedle
historických údajů o židovské komunitě
a táborské synagoze obsahuje kniha též
osobní vzpomínky na nacistickou okupaci
a povídky Okupačky Karla Goldsteina.
V knize je otištěno množství dokumentů
a fotografií ze soukromých sbírek
a z archivu táborského ateliéru Šechtl &
Voseček. Součástí díla je i mapa tábor-
ských židovských památek a návrh
vycházkového okruhu po nich.
Vydalo nakladatelství OSSIS, 
tel.: 381 263 560, 602 941 823,
http://ossis.kat.cz.cz, 96 stran,
formát 24 x 24 cm, měkká
laminovaná šitá vazba, 
dotisk 1. vydání, cena 250 Kč
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Sidur HEGJON LEV
Modlitby
progresivního
směru pro šabat,
svátky a všední dny 
Uspořádali: rabín Tomáš Ku-
čera, Jan David Reitschläger,

vydala: Bejt Simcha, formát: A5, 216 stran.
Sidur je v pevné vazbě a na každé
dvoustraně najdete hebrejský text, český
překlad, transkripci do latinky a anglický
(případně slovenský) text. Prodejní cena je
400 Kč při osobním odběru (po dohodě),
450 Kč na dobírku (včetně poštovného
a balného). Zaslání na dobírku je možné i na
Slovensko za celkovou cenu 570 Kč.

Objednávky na adrese
reform@volny.cz nebo 
na telefonu 724 027 929.
Sidur je možné zakoupit rovněž 
v ŽO Děčín a ŽO Liberec.



Narodil se 7. ledna 1858 v litevské vesničce Lužky (tehdy
součást carského Ruska) jako Eliezer Jicchak Perlman v rodině
chasidského rabína. Dostalo se mu klasického židovského
vzdělání, již od útlého věku se tedy seznamoval s hebrejštinou
a tradiční židovskou literaturou od Bible po Talmud – od tří let
navštěvoval cheder, ve dvanácti letech vstoupil jako vynikající
student na ješivu v Polocku a měl se stát rabínem. Později se
však začal seznamovat i se sekulární literaturou a kul-
turou, která jej přitahovala natolik, že nakonec
přestoupil na ruské gymnázium (dokončil jej
roku 1877). Kromě ruštiny se naučil
i německy a francouzsky. Později se seznámil
i s myšlenkami sionistů, které jej velmi zau-
jaly. Inspirovala jej i obrozenecká hnutí v řadě
evropských zemí, například v Řecku či Bul-
harsku. V roce 1878 odjel z Ruska, aby pokra-
čoval ve studiích na pařížské Sorbonně.
Původně se chtěl stát lékařem. To se však
neslučovalo s jeho vlastním chatrným zdravím
(trpěl tuberkulózou), a tak se začal věnovat
dějinám Středního východu a dále si prohlubo-
val znalosti hebrejštiny, která se stala jeho celo-
životní vášní. Již tehdy dospěl k přesvědčení,
že ruku v ruce s návratem Židů do jejich dávné
domoviny může jít i obrození starověké
hebrejštiny jako mluveného národního
jazyka staronového národa.

Již v této době se stal průkopní-
kem myšlenky moderního sionismu
(který vlastně ještě formálně, jako
organizované politické hnutí, neexi-
stoval). Publikoval několik článků, v nichž nastí-
nil ideu židovského obrození, které mělo tři neoddělitelné
prvky – národ, zemi a jazyk. V roce 1881 se rozhodl přispět
k tomuto obrození i zcela prakticky a odešel do Palestiny, do
Jeruzaléma. Působil jako učitel a novinář a ze všech sil prosa-
zoval myšlenku, že v nové zemi je nutné zpřetrhat veškerá
pouta s diasporní minulostí, a tudíž i zapomenout na jazyk dia-
spory. Sám šel příkladem a ze své komunikace zcela vypustil
svoji rodnou řeč – jidiš. Již ve Francii zkoušel se svými přáteli
konverzovat hebrejsky a ověřil si tak, že je to možné. Po pří-
jezdu do Erec Jisrael se rozhodl hovořit již výhradně hebrejsky.
Se svojí ženou Deborou se stali vlastně první hebrejsky mlu-
vící rodinou a jejich syn Ben Cijón (známý později pod literár-
ním pseudonymem Itamar Ben Avi), narozený v roce 1882, po
dlouhých staletích prvním dítětem, jemuž byla hebrejština
mateřským jazykem. V rámci tohoto úsilí šel Ben Jehuda až do
extrému, když se snažil zařídit, aby Ben Cijón vůbec nepřišel
do kontaktu s jinými jazyky. Pokud například přišli na
návštěvu hosté, kteří hebrejsky neuměli, musel být chlapec
v jiné místnosti. Zaznamenán je také konflikt, který měl Ben
Jehuda se svojí ženou, když ji zaslechl, že zpívá chlapci ruskou
ukolébavku.

V roce 1891 Debora zemřela na tuberkulózu a Eliezer zůstal
sám s tehdy již pěti dětmi, z nichž tři záhy rovněž zemřely na
záškrt. O několik měsíců později vyplnil poslední Debořino
přání a oženil se s její mladší sestrou Paulou Beilou, která při-
jala hebrejské jméno Chemda.

Vedle „domácí fronty“ bojoval také za užívání hebrejštiny
ve školách, kde prosazoval, aby se děti neučily pouze hebrej-
štinu, ale v hebrejštině. Vydával také vlastní noviny Ha-cvi,
které rovněž využíval jako vzdělávací instrument.

Při své misi narážel na problémy ideologické i praktické.
Proti jeho snahám ostře vystupovali ortodoxní Židé, kteří
považovali používání hebrejštiny v denním životě za profanaci

svatého jazyka. Praktickým problémem byla zejména nedo-
statečnost slovní zásoby starověkého jazyka pro

potřeby moderní doby. Ben Jehuda se stal ústřední
postavou nově založené Rady pro (hebrejský)
jazyk (Va’ad ha-lašon, založena 1890, dnes
Akademie hebrejského jazyka). Sestavil první
slovník moderní hebrejštiny, pro nějž sám
„vynalezl“ množství slov. Podobně jako u čes-
kých obrozenců se některá ujala a dodnes se
s nimi denně setkáváme, zatímco jiná upadla
v zapomnění a dnes působí již jen jako kurio-

zita. Svému poslání se Ben Jehuda věnoval
s ohromným nasazením, pracoval osmnáct hodin
denně – však také jenom jeho slovník nakonec

obsahoval 17 svazků.
Eliezer ben Jehuda zemřel v prosinci
1922 a byl pohřben na Olivové hoře.

Dožil se tak ještě toho, že 29. listo-
padu 1922 uznaly britské mandátní

úřady v Palestině hebrejštinu za úřední
jazyk. O tom, jak významnou osobností

tehdejšího jišuvu byl, svědčí fakt, že jeho
pohřbu se zúčastnilo více než 30 tisíc lidí.

Je pravda, že hebrejština nebyla nikdy zcela mrtvým jazy-
kem a mnoho vzdělaných Židů ji dobře ovládalo i před Elie-
zerem Ben Jehudou. Jeho nehynoucí zásluhou však je, že
viděl nutnost učinit z ní skutečný národní živý jazyk pro nově
obrozený národ a že v této věci i prakticky vykonal neuvěři-
telné množství práce. Jak napsal britský historik Cecil Roth:
„Před Ben Jehudou Židé hebrejsky uměli, od jeho dob hebrej-
sky mluví.“

� Kateřina Weberová

Co se také stalo v říjnu:
• roku 1187 dobyl Saladin Jeruzalém, po 88 letech křesťanské

nadvlády 
• v roce 1843 byla v New Yorku založena organizace B’nai

B’rith která je nejstarší stále fungující židovskou organizací
na světě 

• roku 1944 došlo v koncentračním táboře Osvětim-Birkenau
(Březinka) k povstání, při němž židovští vězni podpálili kre-
matoria 

• v roce 1945 začal v Norimberku soudní proces s nacistickými
válečnými zločinci; o rok později bylo popraveno deset
odsouzených 

• roku 1981 zemřel Moše Dajan, izraelský generál, ministr
obrany a ministr zahraničí

• v roce 1994 podepsali Jordánsko a Izrael mírovou smlouvu;
izraelský premiér Jicchak Rabin, ministr zahraničí Šimon
Peres a palestinský představitel Jásir Arafat byli oceněni Nobe-
lovou cenou míru za rozhovory, vedoucí k dohodám z Oslo Vě
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13. října 1881se Eliezer

ben Jehuda a skupina jeho přátel rozhodli 
používat hebrejštinu jako jediný dorozumívací jazyk

Zrození moderní hebrejštiny je příběhem, k němuž bychom ve světových dějinách těžko
našli paralelu. Hlavním hrdinou tohoto příběhu byl Eliezer ben Jehuda. 
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