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Krásný Pesach 
a pevné zdraví!
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ÚVODNÍK

Milí čtenáři,

čeká nás tradiční pomyslný odchod 
z Egypta, z otroctví ke svobodě. Také 
v tomto roce máme dost příležitostí, posta-
vit se vlastním obavám, strachu a uchovat 
si svobodu vnitřní. Svoboda pohybu a setká-
vání snad již brzy také přijde. Seder tedy 
bude opět v úzkém rodinném kruhu.

Toto číslo Maskilu však vychází v období 
dalších významných dnů, nejen Pesachu. 
8. březen ještě bude Maskil ve výrobě, ale 
přesto je důležité zmínit toto datum. Ano, 
je to Mezinárodní den žen, který se pomalu 
zbavuje pachuti komunistických oslav s vod-
kou a unavenými karafiáty. Ostatně mnoho 
židovských žen patřilo a patří k průkopnicím 
emancipace, feminismu a rovnosti. Pro Židy 
v České republice je toto datum však navždy 
spojeno s likvidací tzv. rodinného tábora 
v Osvětimi-Birkenau, BIIb. V noci z 8. na 
9. března 1944 bylo v plynových komorách 
zabito 3 792 dětí, žen a mužů.

Na 8. dubna připadá Jom ha-šoa, tedy den 
obětí šoa, který souvisí s naším 8. březnem, 
v podvědomí společnosti je ale více zakoře-
něn Mezinárodní den obětí holocaustu, který 
si tradičně připomínáme 27. ledna. Nicméně 
právě na Jom ha-šoa se již po šestnácté usku-
teční Veřejného čtení jmen obětí holocaustu, 
proběhne kvůli přetrvávající epidemiolo-
gické situaci opět formou online čtení. Sle-
dujte Facebook a web Institutu Terezínské 
iniciativy a můžete se zaregistrovat ke čtení. 
#ctujmenanajomhasoa

Na 13. dubna připadne Jom ha-zikaron, 
který je dnem vzpomínky na padlé izraelské 
vojáky, vojačky a oběti teroristických útoků. 
Pokud jste ztratili někoho blízkého v Izraeli, 
vzpomeňte. 14. dubna bude další významný 
den pro Izrael a totiž Den nezávislosti, Jom 
ha-acma‘ut. Vyhlášení nezávislosti Izraele 
sice bylo podle občanského kalendáře 
14. května 1948, ale podle židovského 
kalendáře připadá vždy na 5. ijar. Ano, je ten 
dvojí kalendář trochu matoucí, ale i v tom se 
snaží Maskil pomáhat.

Snad vám Maskil zpříjemní pesachové 
dny a nejistotu, která nyní vládne v součas-
ném světě.

Chag Pesach sameach!

VAŠE REDAKCE

RABÍNSKÉ SLOVO

Odraz textu pesachové 
hagady v činech našich 
rabínů
Sešel se rok s rokem a my 
jsme opět na prahu našeho 
osmidenního svátku Pesach, 
který slavíme od počátku 
15. nisanu do konce 22. nisanu, 
tj. od konce šabatu 27. března 
do nedělního večera 4. dubna.

Podobně jako loni, tak i letos budeme slavit 
Pesach, který nazýváme též svátkem svo-
body – חג החרות‚ v souladu s proticovidovými 
omezeními. Tyto restrikce jistě nejsou 
zrovna projevem svobody, ale na druhou 
stranu jsou nutné pro zachování zdraví 
a našich životů během pandemie, která 
zachvátila svět. V této souvislosti si připo-
meňme slova svaté Tóry (Dt 30‚19):
ָלָלה ּוָבַחְרָתּ ָרָכה ְוַהְקּ י ְלָפֶניָך ַהְבּ ֶות ָנַתִתּ  …ַהַחִיּים ְוַהָמּ

ה ְוַזְרֶעָך. ְחֶיה ַאָתּ ַחִיּים ְלַמַען ִתּ ַבּ
…Předložil jsem ti život i smrt, požehnání 
i zlořečení; vyvol si tedy život, abys byl živ ty 
i tvé potomstvo.

Pesachová hagada neboli Pesachové vyprá-
vění již dlouhá staletí inspiruje iluminátory 
a malíře, kteří svými kresbami přiblížili 
čtenářům ony dramatické okamžiky, které 
předcházely, ale i následovaly po východu 
z Egypta.

Pesachová hagada byla též neméně inspi-
rativním textem pro velké množství komen-
tátorů, kteří se svými komentáři snažili o to, 
aby čtenář hagadu lépe, úplněji a do hloubky 
pochopil.

Podívejme se nyní na několik výňatků 
z textu pesachové hagady, které inspirovaly 
jednání některých učených rabínů:

ל ִדְכִפין ֵייֵתי ְוֵייֹכל ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא… ָכּ
Toto je chudý chléb… Každý, kdo je hladov, ať 
přijde a pojí…

Syn rabína Ze‘eva Dova Čečika (1923–1980) 
z Jeruzaléma vyprávěl, že jednou, těsně před 
nástupem šabatu, zaklepal někdo u nich 
doma na dveře. „Otevřel jsem mu a zeptal 
se ho, co si přeje. Odvětil mi, že je hladový 
a chtěl by se najíst. Chtěl jsem mu říci, že je 
již téměř šabat a my jdeme do synagogy, ale 
když se vrátíme, dáme mu najíst a on okusí 
ze všech svátečních pokrmů. Otec, který mě 
však slyšel z druhého pokoje, rychle vstal, 
přišel ke dveřím a vlídně zval příchozího dál. 
Ihned nás všechny vybídl, abychom udělali 
netilat jadajim – umyli si před jídlem ruce, 
a poté sám prostřel stůl bílým ubrusem a na 
stůl přinesl vše, co naše šabatová kuchyně 

skýtala. Kromě toho našeho hosta obsluho-
val až do birkat hamazon, do modlitby po 
jídle. Poté mu řekl, aby se po bohoslužbě zase 
vrátil. Když pak onen muž odešel, otec nám, 
synům řekl: „Co byste dělali, kdybych nebyl 
doma? Poslali byste ho pryč hladového s tím, 
že za hodinu, po bohoslužbě ať přijde a pak 
si teprve bude moci pochutnat na šabatové 
večeři. Podívejte, stejně jako já, by jednal 
i rabi Josef Dov Soloveitchik (1820–1892), 
protože jeho pohostinnost byla nezávislá na 
čase. Neotálel by ani minutu, aby takovému 
člověku dal najíst.“

ְבִעים ן ֲעַזְרָיה: ֲהֵרי ֲאִני ְכֶבן ִשׁ י ֶאְלָעָזר ֶבּ  ָאַמר ַרִבּ
ָנה… ָשׁ

Řekl rabi El’azar ben Azarja: Hle, já jsem jako 
sedmdesátiletý…

Text pesachové hagady převzal El’azarova 
slova z Talmudu, traktátu Brachot 28a, kde 
se uvádí, že když chtěli zvolit rabi El’azara 
ben Azarju předsedou Sanhedrinu, bylo mu 
teprve osmnáct let. Aby získal mezi učenci 
respekt, stal se zázrak a během jednoho dne 
mu zbělely vlasy a vousy.

Když se rabi Jonatan Eybeschütz (1690–
1764) stal kazatelem a rabínem v Praze, bylo 
mu pouhých dvacet let. Jeho mládí vadilo 
některým vlivným mužům pražské obce a ti 
mu to také dávali patřičně znát. On jim na 
jejich jízlivé poznámky ohledně svého mládí 
odvětil: „Je-li mládí vada, pak je to jen vada 
dočasná, která časem zmizí.“

ָרה ּתֹוָרה. ֶאָחד ָחָכם, ְוֶאָחד ְבּ ָעה ָבִנים ִדּ ֶנֶגד ַאְרָבּ  ְכּ
אֹול ֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְשׁ ם, ְוֶאָחד ֶשׁ ע, ְוֶאָחד ָתּ ָרָשׁ

Tóra nám dává návod, jak se mají poučit čtyři 
synové, z nichž každý má různou povahu: 
jeden je učený, jeden je vzpurný, jeden je 
naivní a jeden se ještě neumí zeptat.

ע ְוֶאָחד ָרָשׁ
Jeden je vzpurný
V době, kdy rabín Elijáhu Lopian (1876–1970) 
stál v čele ješivy pro mladé studenty v litev-
ském Kelmé (קלם), učili se tam dva mladíci, 
kteří časem odešli studovat na gymnázium. 
Neuplynulo mnoho času a oba se chtěli vrátit 
zpět do ješivy. Rabínu Lopianovi se nechtělo 
je přijmout zpět do ješivy, a proto si pomohl 
„losem Vilenského Gaona“ – vzal TaNaCh 
a otevřel jej na náhodné straně. Tam byl Žalm 
41, jehož devátý verš praví: „Ať na něj dolehne 
slovo Ničemníka; ulehl, už nepovstane.“ Tento 
verš mu napověděl, že by nebylo dobré je 
přijmout zpět do ješivy. Zatím jim však 
nic neřekl. Za několik dní je viděl, jak sedí 
v trejfe hospodě a jedí zakázané pokrmy.
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ם ָמה הּוא אֹוֵמר ָתּ
Naivní, co ten řekne?
Jednou seděl jeruzalémský rabín Šmuel 
Salant (1816–1909) na zasedání učených žáků, 
když tam naráz vešla jakási žena a zeptala 
se ho: „Na polici jsem položila kus nevy-
soleného masa, tu přiběhl kocour a maso 
sežral. Jaký zákon se vztahuje na toho 
kocoura?“ V tu chvíli všichni přítomní chtěli 
vyprsknout smíchy. Rabi Salant jim však 
dal najevo, aby zdrželi své emoce a s nimi 
spojený smích. Potom otevřel jednu z knih, 
které ležely před ním na stole a zahloubal se 
do textu a pak řekl: „Kocour je trejfe, ale ty 
podruhé nenechávej nevykošerované maso 
bez dozoru, abys neuvedla na kocoura hřích.“ 
Žena rabínu Salantovi poděkovala a odešla. 
Rabi Salant řekl přítomným žákům: „Když 
se v Hagadě ptal naivní syn, otec ho neodbyl, 
ale zevrubně mu odpověděl na jeho otázku. 
Tazatel cítí, jak se stavíme k jeho dotazu. 
Když by poznal, že jeho dotaz nebereme 
vážně, podruhé by se nás již nechtěl na nic 
zeptat.“

ים ים ַמּכֹות ְוַעל ַהָיּם ָלקּו ֲחִמִשּׁ ִמְצַרִים ָלקּו ֲחִמִשּׁ  ְבּ
ּוָמאַתִים ַמּכֹות

V Egyptě byli biti padesáti ranami a na 
moři byli biti dvěma sty a padesáti 
ranami!
Rabín Jehošua Jicchak Šapira (1801–1873), 
zvaný pro svůj bystrý rozum Eizel Harif ze 
Slonimu neměl rád dlouhá kázání, kterými 
někteří kazatelé – daršani – „oblažovali“ 
věřící v synagogách. Po jednom takovém 
předlouhém kázání se rabín obrátil ke 
kazateli a řekl mu: „Pane, vy jste lepší než 
umírající.“ Kazatel se nechápavě podíval na 
rabína a řekl: „Jak to myslíte?“ On mu odvětil: 
„Když umírání skončí a člověk zemře, všichni 
pláčou. Vy, když skončíte, všichni se radují.“

Jednoho dne měl začít ma‘ariv, ale rabi 
Eizel Harif se nemohl začít modlit večerní 
modlitbu, neboť jeden daršan stále kázal, 
kázal a kázal. Uplynuly dlouhé minuty 
plné kazatelových bezobsažných slov. Když 
konečně přestal kázat, rabín k němu přistou-
pil a řekl mu: „Je známo, že Egypt stihlo deset 
ran. Naši učitelé zmnohonásobili počet ran 
a říkali, že Egypt stihlo padesát, dvě stě, ba 
dokonce dvě stě padesát ran. Proč Hospodin 
mezi ty všechny rány nepřidal také ránu 
kázání?“

Kazatel mlčel a rabi Eizel mu odvětil: 
„S vaším dovolením, já vám to prozradím. 
Protože, kdyby mezi nimi byla ještě tato 
rána, tak by tam kazatel kázal, kázal a kázal 
a nikdy by neskončil a my, naši synové 
a synové našich synů bychom byli dodnes 
otroky v Egyptě.“

ת ָבּ ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַשׁ
Daroval nám šabat
V Ponevěži (lit. Panevéžys) byl jeden holič, 
který na šabat nezavíral své holičství. Rabín 
Josef Šlomo Kahaneman (1888–1969), známý 
jako Ponevežer Rav, vždy, když šel o šabatu do 
synagogy vešel po cestě do holičství onoho 
Žida a smutně, avšak nahlas jej pozdravil: 

„Gut šábes!“ Tak to neúnavně dělal každý 
šabat s úmyslem, že holiče jeho „milé“ 
šabatové návštěvy přestanou bavit a ten, 
že konečně svou živnost na šabat zavře. To 
se však nestalo. Jednoho šabatu se holič na 
rabína obořil: „Tak už dost, rebe! Já už takhle 
dál nemůžu! Vy mě nakonec donutíte k tomu, 
že se nechám pokřtít, a pak už nebudete 
moci ke mně chodit s vaším šábesem!“ Rabi 
mu na to odvětil: „Nemysli si, že mě svými 
slovy zastrašíš, naopak! Když ti bude chybět 
trochu peněz, aby sis koupil kříž, přijď ke 
mně, já ti je dám, ale aby ti bylo jasno, žádný 
Žid u nás nebude mít na šabat otevřeno!“

Je známo, že vždy před Pesachem či 
o Pesachu se v mnoha zemích objevovala 
falešná obvinění z rituálních vražd, která 
vyvěrala z iracionální pověry, že Židé 
používají do macesů krev křesťanů či 
křesťanských panen. Kvůli těmto falešným 
obviněním byly krvavé pogromy a mnoho set 
nevinných Židů bylo upáleno na hranicích. 
Dokonce i u nás, v Čechách roku 1899, po 
zavraždění Anežky Hrůzové v Polné pro-
běhla odporná antisemitská kampaň známá 
jako hilsneriáda. Proti bludům o rituálních 
vraždách tehdy na straně pravdy a zdravého 
rozumu vystoupil profesor T. G. Masaryk.

ַאַח"ב ַצ"ְך ַעַד"ׁש ְבּ ְדּ
Deset egyptských ran
Zkratky všech deseti egyptských ran, které 
z jejich počátečních písmen pro lepší zapa-
matování utvořil rabi Jehuda (dam, cefardea, 
kinim | arov, dever, šchin | barad, arbe, cho-
šech, bechorot).

Jednou se konalo v Petrohradu 
shromáždění rabínů, na kterém měli 
jeho účastníci posoudit aktuální otázky 
židovského náboženského života. Mezi 
shromážděnými rabíny byl i rabi Jicchak 
z Voložinu (1780–1849). Shromáždění rabíni 
museli vyslechnout úřady jim vnuceného 
„hosta“, kterým byl jakýsi pravoslavný kněz 
nenávidějící Židy, jehož úkolem bylo dokázat 
pravdivost nařčení o rituálních vraždách. 
Zpod kněžského oděvu vyndal pesachovou 
hagadu a začal číst: „Rabi Jehuda dělal 
z jejich začátečních písmen zkratky –.ַצ"ְך  ְדּ
ַאַח"ב ַצ"ְך Co se skrývá pod zkratkou ַעַד"ׁש ְבּ  ?ְדּ
Já vám to povím. Zkratka ַצ"ְך ־צרי znamená ְדּ
 .neboli krev potřebujeme všichni כים כולנו דם
V ten okamžik rabíni nevěděli, jak reagovat 
na tento knězův zcestný a nebezpečný 
výklad. Tu povstal rabi Jicchak z Voložinu 
a řekl: „Je-li toto význam zkratky ַצ"ְך  jaký ,ְדּ
je význam dalších zkratek ַאַח"ב  ?ַעַד"ׁש a ְבּ
Částečný výklad není žádný výklad! Já vám 
tedy objasním význam všech zkratek ַצ"ְך  ְדּ
ַצ"ְך – כזב צוררינו דברי ַאַח"ב: ְדּ  slova – ַעַד"ׁש ְבּ
našich utlačovatelů jsou lež; ַעַד"ׁש – עלילת דם 
ַאַח"ב – בני אברהם ;krvavé nařčení je lež –שקר   ְבּ
 ,Abrahamovi potomci, chraň Bůh – חלילה בזאת
aby se toho účastnili!“

Takto rabi Jicchak z Voložinu odpověděl 
na knězovy výmysly o rituálních vraždách. 
Jakmile „učený“ kněz slyšel jeho slova, sklo-
pil hlavu a zahanbeně co nejrychleji opustil 
shromáždění rabínů. Netřeba zdůrazňovat, 

Bejt Simcha
Maiselova 18, 110 00 Praha 1
telefon: 603 393 558
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 poštovného a bal-
ného; pošlete, prosím, svoji žádost na adresu 
Bejt Simcha, Maiselova 4, 110 00 Praha 1, tele-
fon: 603 393 558, e-mail: redakce@maskil.cz; 
výše poštovného a balného je v ČR minimálně 
250 Kč ročně; uvedený obnos nám laskavě 
zašlete složenkou nebo na bankovní účet číslo: 
86-8959560207/0100 u Komerční banky, varia-
bilní symbol je 88888 (5×8), v popisu platby 
uveďte, prosím, své jméno.

PROGRAM BEJT SIMCHA

Březen 2021
S ohledem na situaci 
a vládní opatření budou aktivity 
Bejt Simcha probíhat formou 
online setkání prostřednictvím 
Skypu. Chcete-li se zúčastnit, 
přidejte si do Skype kontaktů 
našeho kantora Ivana Kohouta, 
Skypename: ivankohout

NÁBOŽENSKÉ AKCE – BOHOSLUŽBY

Kabalat šabat online

Kdy: každý pátek v 17.00

Online studium v Chavruta 

Kdy: každou středu v 19.00

že k velké radosti všech přítomných. (Pří-
klady z díla הגדה של פסח – מעשה רב, Benej 
Brak 5761).

Všem čtenářům a příznivcům Maskilu přeji 
 a zvláště v této nelehké חג פסח כשר ושמח
době přeji všem pevné zdraví, a abychom se 
v příštím roce opět všichni setkali ve zno-
vuvybudovaném Jeruzalémě!

בשנה הבאה בירושלים הבנויה!

RABÍN DANIEL MAYER
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IZRAEL

Symbolicky z Izraele
Český 
zastupitelský 
úřad 
v Jeruzalémě
Vřelé česko-izraelské vztahy 
jsou opět v poslední době 
často připomínaným tématem. 

O tomto přátelství se nyní mluví například 
i v souvislosti s probíhající pandemií. Je tomu 
jen několik týdnů, co Česká republika nachá-
zející se v těžké krizi obdržela od Státu Izrael 
symbolickou pomoc v podobě několika tisíc 
dávek vakcíny proti onemocnění COVID−19. 
Prohlubování diplomatických vztahů obou 
zemí je dlouhodobě deklarovanou strategií. 
Opakovaně se diskutuje o přesunu českého 
velvyslanectví do Jeruzaléma po vzoru USA. 
I přes osobní přání prezidenta Zemana však 
česká ambasáda zůstává, podobně jako zastu-
pitelské úřady drtivé většiny světových zemí, 
i nadále v Tel Avivu a je velkou otázkou, kdy 
a zda vůbec k nějakému přesunu dojde.

Mezi tím však Česká republika upevňuje 
své diplomatické vztahy jinými symbolic-
kými kroky. V roce 2018 byl zřízen v Jeruza-
lémě honorární konzulát České republiky. 
V tomtéž roce Česká republika v Jeruzalémě 
s velkou slávou otevřela Český dům s něko-
lika stálými zaměstnanci, kteří jsou zároveň 
zástupci společností CzechTourism, Czech-
Trade a CzechInvest. Český dům slouží také 
jako pobočka telavivského Českého centra. 
Od 1. března letošního roku pak funguje 
v Jeruzalémě oficiálně nový český zastupi-
telský úřad.

Úřad v Jeruzalémě bude pobočkou – 
respektive pracovištěm stávajícího velvysla-
nectví České republiky v Tel Avivu. Zatímco 
honorární konzul není zaměstnancem mini-
sterstva zahraničí a jde vlastně o čestnou 
a obvykle neplacenou funkci, nově zřízený 
zastupitelský úřad v Izraeli je v diplomatické 
hierarchii druhý nejvyšší. Přímo v Jeruza-
lémě tak nyní bude sídlit český diplomat. 
Česká republika je tak po Maďarsku druhým 
státem Evropské unie, který zřizuje obdobný 
zastupitelský úřad v Jeruzalémě.

Čeští občané, kteří dlouhodobě pobývají 
v Izraeli, a čeští turisté, kterých je v Izraeli 
rok od roku víc, se tak nyní budou moci 
v praktických záležitostech obracet přímo 
na jeruzalémský úřad. Celá věc má však pře-
devším velkou symbolickou hodnotu a pro 
Stát Izrael, který považuje celý Jeruzalém za 
své „věčné a nedělitelné“ hlavní město, má 
hluboký význam.

Zrovnoprávnění 
neortodoxní 
konverze?
Monopol ortodoxního 
judaismu v Izraeli je v mnoha 
ohledech ožehavou záležitostí. 

Jedním z vleklých sporů jsou například 
poměry, které panují při Západní zdi, kde 
prakticky není možné vést neortodoxní litur-
gii anebo se modlit ve smíšených skupinách 
muži se ženami. Vedle toho je dalším velkým 
tématem právě problematika uznávání neor-
todoxních konverzí v Izraeli. Je pochopitelné, 
že ti, kdož se hlásí k reformnímu judaismu 
a sami sebe vnímají jako plnohodnotné židy 
a ztotožňují se s izraelským státem, nesou 
odmítání reformních konverzí těžce.

Od roku 1950 platí v Izraeli zákon, který 
upravuje tzv. „právo návratu“. To přiznává 
židovský status umožňující izraelské občan-
ství všem, kdo prokážou, že alespoň jeden 
z jejich prarodičů byl žid, nebo těm, kdo pod-
stoupí gijur podle pravidel ortodoxního juda-
ismu (a kdo se zároveň nehlásí k žádné jiné 
víře!). Tato definice vznikla s přihlédnutím 
k okolnostem pronásledování židů za 2. svě-
tové války na základě tzv. „norimberských 
zákonů“ a zároveň se v ní odráží monopol 
ortodoxního bejt dinu.

Prvního března však nejvyšší izraelský 
soud vydal rozhodnutí, které lehce narušilo 
tuto neochvějnou autoritu ortodoxního 
judaismu v Izraeli. Soud uznal, že reformní 
gijur je plnohodnotným gijurem, a tomu, kdo 
podstoupil konverzi vedenou reformním či 
konzervativním rabínem by měl být uznán 
židovský status stejně jako i tzv. právo 

návratu. Jeden z požadavků reformního 
judaismu tak dosáhl po patnácti letech 
v Izraeli úspěchu. Právě tak dlouho se totiž 
odvolávali zástupci reformního judaismu, 
kteří požadovali uznání svého židovského 
statusu Státem Izrael a svůj nárok na izrael-
ské občanství.

Jak už to tak bývá, jde však o rozhodnutí 
do velké míry symbolické. Nejvyšší soud 
postavil reformní gijur prováděný v Izraeli 
na roveň ortodoxního ve věci udělení izrael-
ského občanství, a dokonce už dříve vyzval 
k uznání neortodoxních gijurů provedených 
mimo Stát Izrael jako platných pro účely 
přistěhovalectví. Velká část rodinného práva 
nicméně zůstává, jak známo, v kompetenci 
izraelského ortodoxního rabínského soudu. 
A protože ten odmítá neortodoxní konverzi 
uznat a nepovažuje ty, kdo ji podstoupili za 
židy, budou mít takoví konvertité a právo-
platní izraelští občané velký problém třeba 
s uzavřením sňatku.

Nový soudní verdikt pochopitelně 
nezůstal bez odezvy ze strany izraelské 
pravice, stoupenců ortodoxního judaismu, 
ale především rabínského soudu. Vrchní 
izraelský rabín David Lau prohlásil, že lidé, 
kteří podstupují reformní či konzervativní 
gijur, nejsou a nikdy nebudou židy a žádné 
rozhodnutí izraelského soudu na tomto 
faktu nic nemůže změnit. Rabín Lau při této 
příležitosti také zkritizoval Stát Izrael za 
to, že opakovaně přijímá jako občany židov-
ského státu i lidi, kteří s judaismem nemají 
nic společného a tím podrývá jeho základní 
podstatu.

Přesto všechno je ale soudní výrok 
o neortodoxních konverzích historickým 
momentem a možná dalším krokem na cestě 
za zrovnoprávněním reformních a konzerva-
tivních proudů judaismu ve Státě Izrael.

RÁCHEL POLOHOVÁ
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Pošlete svým blízkým sváteční přání 
  a současně podpořte potřebnou péči 
Pesachová přání jsou k dispozici v sadě po třech kusech nebo v soupravě 
svátečních přání po jednom přání k pesachu, novému roku a chanuce. 
Součástí balení jsou barevné obálky. Cena sady je 200 Kč.  

Sváteční kartičky pro nás vytvořilo zavedené papírnické studio 
Paragraph paper & graphics ve spolupráci se značkou designové judaiky DVAŠ.

Nechce se Vám na poštu?

Nabízíme, že Vaše přání přepíší naši dobrovolníci a pošleme je přímo vybranému 
adresátovi. Cena za jedno přání včetně poštovného je 100 Kč.

Ať si vyberete jakoukoli variantu, platí, že celou částkou přispějete 
na poskytovanou péči klientům židovských obcí v České republice. 

Objednávky posílejte na email: karasova@fondholocaust.cz.

 Jak jinak péči podpoříte?
 finančním darem na účet veřejné sbírky: 2113642498/2700

 prostřednictvím darujme.cz

  zasláním jednorázové dárcovské sms ve tvaru DMS NFOH 30, 
DMS NFOH 60 nebo DMS NFOH 90 na číslo 87 777 

  zasíláním dlouhodobé dárcovské sms, kterou aktivujete zprávou 
ve tvaru DMS TRV NFOH 30, DMS TRV NFOH 60 nebo DMS TRV NFOH 90. 

Více informací na www.darcovskasms.cz. Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč.   
          Děkujeme  
        Chag sameach!
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Dopis  
kantora
Vážení členové obce, milí přátelé,

brzy budeme slavit svátek Pesach, který 
zpřítomňuje příběh o vyvedení z Micrajim 
slavnostní večeří se symbolickými pokrmy – 
sederem. Pesachový seder se skládá z mnoha 
krůčků, ze kterých bych na tomto místě rád 
zdůraznil charoset – jablečnou směs, jejíž 
symbolika je opředena mnoha diskusemi. 
Podle Talmudu může připomínat hned 
několik věcí. V kolektivní rovině charoset 
připomíná maltu, kterou naši předci užívali 
při stavbě egyptských skladištních měst 
(Pesachim 116a). Odkazuje ovšem i ke 
zkušenosti jednotlivce. Podle rabi Aviry 
připomíná jablečné stromy, mezi které se 
židovské ženy odebíraly k porodu (Sota 11b). 
Každý nově narozený židovský chlapec měl 
být podle faraonova příkazu ihned po porodu 
usmrcen, přičemž jabloně se židovským 
chlapcům staly místem záchrany. Před 
porodem se židovské ženy vždy odebraly 
do sadu plného jabloní, jejichž větve a listy 
utišily křik a Egypťané se tak o porodu 
nedozvěděli. Řečeno jinak, bolesti našeho 
lidu, jejichž ustoupení oslavujeme, sestávaly 
z bolestí mnoha žen a mnoha jednotlivců. 
Stejně jako minulý rok budeme i tentokrát 
první pesachový večer oslavovat v kruhu 
svých nejbližších či někteří dokonce sami. 
Neznamená to však, že by hlas našeho 
křiku k Hospodinu musel zaznívat méně 
pronikavě. Hospodin vyslyšel židovské ženy 
v bolestech porodu, a vyslyší také hlasitý 
křik každého z nás. Nepřítomnost komunity 
bude při sederu bezesporu nedostatkem. 
Seder povedeme sami a nebude zde možnost 
průběh konzultovat a radit se nad ním. 
Jestliže se však dopustíme odchylky od 
tradice, nebude zde nikoho, kdo by se mohl 
cítit dotčen. K Hospodinu můžeme křičet tak 
hlasitě, jak jen to bude zapotřebí. Hlasitost 
našeho volání nikoho neuvede do rozpaků, 
dovolí nám uchopit naše nesnáze a pocítit, 
že nejsou bezbřehé a nekonečné. Vyvedení 
z Micrajim – z těžkostí, z carot – se totiž 
opakuje v každém pokolení. V tuto chvíli 
prožíváme vrchol celého příběhu, po kterém 
přijde úleva, odpočinek a radost.

Bude-li v souvislosti s domácím slavením 
sederu zapotřebí konzultací, budu vám rád 
k dispozici. Zároveň se také velmi těším 
na viděnou během pesachového večera 
druhého, 28. března, kdy se nám dostane pří-
ležitosti volat k Hospodinu společně. Pesach 
sameach!

IVAN KOHOUT
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VÝROČÍ

Opona padá
Životní inventura

Petr Erben se narodil roku 1921 jako Petr 
Eisenberg v Ostravě a dětství prožil ve Frýdku, kde 
vlastnil jeho otec stáčírnu piva. Pravděpodobně 
ovlivněn svou sionisticky založenou maminkou, 
začal už ve 12 letech Petr aktivně působit v sioni-
stické organizaci Tchelet Lavan ve Frýdku. V roce 
1936 začal studovat v Brně průmyslovou školu 
a odmaturoval v roce 1940. O dva roky později, v září 
1942, byl deportován do Terezína. V terezínském 
ghettu Petr prožil celé dva roky a věnoval se práci 
s mládeží. Na podzim roku 1944 byl pak deportován 
do Osvětimi, avšak tábor v Osvětimi se o několik 
měsíců později evakuoval a Petr skončil v Mauthau-
senu. Krátce na to byl přeřazen na práce do tábora 
Gusen, kde se dočkal osvobození v květnu 1945. 
Petr Erben žil od léta 1945 v Praze, kde studoval 
na pražské technické škole a aktivně se věnoval 
sionistickému hnutí. V roce 1948 potkal Petr svou 
budoucí manželku Evu Löwidtovou (Erbenovou). 
Brzy se vzali, emigrovali do Francie a později do 
nově vzniklého státu Izrael, kde Petr Erben začal 
pracovat ve stavebnictví. Spolu s manželkou se 
usadili v Aškelonu, vychovali tři děti a bydleli zde 
spolu až do Petrovy smrti v dubnu 2017.
Právě letos 20. března uplyne přesně 100 let od 
Petrova narození. U této příležitosti jsme se rozhodli 
zveřejnit text Evy Erbenové, který napsala v Aške-
lonu během jejich posledního společného léta 
v roce 2016, v němž vzpomíná na svůj i Petrův život.

Po posledním jednání 
divadelního představení 
je konec, opona padá. 
Obecenstvo tleská, herci se 
klaní, pak všichni odcházejí…
Ale není i sám život velkým divadlem? Kde 
každý hraje svou nejistou roli?

„Celý svět je jeviště,“ řekl kdosi…
Dnes ve věku 85 let dělám inventuru 

a připadá mi, že jsem v divadle svého života 
hrála v mnoha nejnemožnějších rolích – ani 
Shakespeare by je možná nevymyslel.

Zkusím zde tedy načrtnout, jak by mohla 
vypadat moje životní divadelní hra…

První jednání
Obraz první – městečko Podmokly u Děčína 
v Československu. Skály, lesy, procházky, 
slavnosti, Vánoce, narozeniny, panenky, 
cukroví, dárky… Dny se třpytí v křišťálovém 
paláci mého dětství, kde žiji v roli princezny 
obklopené láskou rodičů, příbuzných, přátel.

Ale tento děj končí po šesti letech. Sudety 
ve 30. letech 20. století nejsou pro lidi mluvící 
česky dobrým místem k životu.

Obraz druhý – městečko Volyně nedaleko 
Šumavy. Tatínek zde provozuje továrnu na 

výrobu gumového zboží. V továrním areálu 
je náš velký byt a všudypřítomná vůně ben-
zinu. Na dvoře se batolí husy a slepice, ale 
na noc je domácí pomocnice Boženka zavírá 
do kurníku. Za městečkem táboří potulní 
cikáni, lidé se bojí, že kradou. Maminka mi 
hrozí, že když se nebudu chtít mýt a česat, 
cikáni si mě odvedou. Ale také říká, že 
kradou z hladu, a posílá za nimi Boženku 
s jídlem.

Již chodím do první třídy. Bohužel mě pře-
padají četné dětské nemoci, spála, spalničky, 
také operace slepého střeva… A neštěstí 
nakonec stihlo celou rodinu – továrna vyho-
řela a druhý obraz mé životní hry skončil.

Praha – Strašnice, Vilová ulice č. 453. Tam 
stojí naše vilka a tvoří hlavní kulisy třetího 
obrazu. Do nich patří i krásná školní budova 
nedaleko, jsem již v 2. třídě a pan učitel 
Pánek nám žáčkům s nadšením vypráví 
o české historii, o královském rodu Přemy-
slovců, o kněžně Libuši. Také s rodiči se 
procházíme Prahou, po stopách dávných 
časů, na Vyšehradě je hřbitov významných 
a slavných národních osobností, jako byli 
básníci Mácha nebo Neruda nebo skladatel 
Smetana, a maminka mi o nich vypravuje.

Okolo naší vilky vše kvete – zlatý déšť, 
hloh, šeřík, růže. S kamarádkami si hra-

jeme na zahradě. Maminka hraje na piano 
Schumannovo Snění. Tatínek pracuje na 
svém vynálezu, jezdí do Vysočan do továrny 
Baxlax.

Jednou týdně jedu s maminkou do centra 
města na nákupy a po nich se scházíme 
s tatínkem v kavárně Elektra. Rodiče pijí 
kávu, já dostanu zmrzlinu a pak již naší tat-
rovkou odjíždíme domů, kde čeká Boženka 
a stůl prostřený k večeři.

Naše dny plynou klidně a spokojeně. 
Nedělní výlety, letní toulky po lesích 
a sbírání borůvek a hub, v zimě lyžování 
v Krkonoších. Moje role dospívající holčičky 
nemůže být šťastnější.

Začíná však další výjev hry mého života. Ode-
hrává se ještě ve stejných kulisách – v našem 
domě, ulici, ve městě Praze, ale je počátkem 
jiného, budoucího dramatu.

Je neděle, na konci naší ulice je cukrárna, 
po obědě tam chodívám pro zmrzlinu. Ale 
tentokrát na dveřích čtu ceduli „Židům 
a psům vstup zakázán!“

A pak se život mění závratnou rychlostí. 
Už nebydlíme v naší vilce, ale v přikázaném 
malém bytě, nemáme auto, na všech mých 
krásných šatičkách a kabátcích svítí přišitá 
žlutá hvězda s nápisem JUDE, nesmím 
chodit do školy, maminka smí nakupovat 
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jen večer, kdy už je vše vyprodáno. Ale rodiče 
snášejí všechna příkoří statečně, tatínek je 
přesvědčen, že poměry se zase uklidní…

Končí první jednání, opona padá!

Druhé jednání
První obraz. Terezín v severních Čechách. 
Město – pevnost. Koncentrační tábor. Divné 
dobrodružství pro desetiletou rozmazlenou 
holčičku a tisíce dalších dětí. Ale dospělí 
vězňové si dokázali udržet vysokou morální 
úroveň a víru v přežití a tento postoj vštěpo-
vali i nám dětem.

Dnes vidím optimismus, vynalézavost, 
obětavost a statečnost terezínských vězňů 
zralým pohledem a jsem hrdá, že jsem mohla 
takové lidi poznat a být členkou jejich spole-
čenství. Ale bylo to členství, za které se draze 
platilo a které zanechalo stopy na celý život.

Kromě nenahraditelných ztrát jsme ale 
také něco získali – sílu, houževnatost, odol-
nost a úctu k životu.

Když moje pravnučka slavila dvanácté 
narozeniny, vzpomněla jsem si na den těch 
svých. Maminka mi dala stříbrnou čajovou 
lžičku a Jarda Rind mně z ní udělal přívěsek, 
který jsem nosila na krku na tkaničce od bot. 
Jarda se po válce stal zlatníkem a žil v Aus-
trálii, můj přívěsek skončil v Osvětimi…

Tam se odehrává druhý obraz jednání, je to 
obraz plný plamenů, kouře, křiku, štěkotu 
psů, chaosu. Dnes mi připadá, že jsem 
osvětimské dny prožila jakoby v narkóze, tak 
málo detailů si pamatuji. Teprve po čtyřiceti 
letech, když jsem o této době začala mluvit 
s dětmi, se mi vrátilo více střípků vzpomí-
nek.

Ale zatím jsem s maminkou stále v tom 
pekle, válka trvá již příliš dlouho, je hrozná 
zima, leden roku 1945, a v průvodu tisíců žen 
se musíme vydat na nekonečný pochod.

Maminka umřela.
Opona padá.

Třetí jednání.
Obraz první. Scenérii tvoří západočeská 
krajina na počátku jara. Jsem v ním sama, 
čtrnáctiletá, živá jen napůl.

A pak najednou ležím v posteli v selské 
světničce, neznámé tváře venkovských 
lidí se nade mnou sklánějí. Moji zachránci. 
Rodina Jahnova a další lidé z Postřekova. 
Prostí lidé, kteří pro mě riskovali život.

Je konec války, vesnicí projíždějí američtí 
vojáci. Jsem oblečena v chodském kroji 
jako místní děvčata, chodím s nimi na pole, 
ale nepracuji, Jahnovi o mě pečují a já se 
pomalu zotavuji tělesně i psychicky. Na louce 
voní seno, kvetou chrpy a kopretiny, bzučí 
čmeláci.

Vzduch těžkne před bouřkou, honem 
naložit žebřiňák a rychle do stodoly, sedím 
nahoře na kopě sena a vezu se, dýchám a žiji 
jen přítomností.

Přišel podzim, začal druhý obraz tohoto 
dějství. Našla mě příbuzná – teta Vlasta 
a odvezla do Heřmanova Městce ve 

východních Čechách. Poskytla mi přístřeší 
a živobytí, ale citů žádných jako by nebyla 
schopna. Ve velké vile jsem přenechána 
sama sobě, nevím, co se mnou bude, tak hle-
dám oporu v knihách, čtu Jih proti Severu, 
Vojnu a mír, Annu Kareninu.

Také chodím do školy, ale pravidla cho-
vání pro děti mi připadají směšná, po všem, 
co jsem prožila. Mou rolí je osamělost a nejis-
tota. Trpím hlubokou depresí, aniž bych svůj 
stav tehdy takto dovedla pojmenovat.

S koncem školního roku končí i toto děj-
ství mé životní hry. Odcházím do Prahy.

Opona padá.

Čtvrté jednání
Kulisou prvního obrazu je sirotčinec v Bel-
gické ulici č. 25. Velká dvoupatrová budova, 
dole pokoje děvčat, nahoře bydlí chlapci, 
celkem je nás okolo třiceti dětí. Všichni se 
stejným osudem. Kdysi jsme si mysleli, že se 
po válce vrátíme domů a vše bude jako dřív…

V pokoji bydlím s Martou, známe se už 
z Osvětimi. Stávají se z nás nerozlučné pří-
telkyně a naše přátelství trvá dodnes. Dostá-
váme od Židovské obce měsíční kapesné 
200 korun. Je léto, prázdniny, touláme se 
Prahou – a o minulosti nepromluvíme slovo. 
Žijeme přítomností, přemýšlíme o budouc-
nosti. Na klinice prof. Neuwirta se otevírá 
kurz pro zubní instrumentářky a my jsme 
obě přijaty! Můžeme snad již začít normálně 
žít? Bude mou rolí to, co mi patří, tedy 
role mladé dívky hledající své nové místo 
v životě?

Marta dostala práci ještě před ukončením 
kurzu u zubaře dr. Fialy, pobírá skromný 
plat ale dělí se se mnou, utrácíme za lístky 
do divadla a knihy a také třeba za chlebíčky 
u lahůdkáře Vaňhy – jsme pořád hladové.

Já jsem po skončení kurzu práci hned 
nenašla, tak pilně pokračuji v dalších 
různých kurzech, učím se stenografovat, 
angličtinu, chodím na různé přednášky.

Pak získám doporučení k doktoru Neu-
mannovi do Letenské ulice č. 7. Pro příjem 
pacientů slouží čekárna, ordinace a speciální 
sálky, hned vedle je doktorův byt o třech 
pokojích.

Ukazuje se, že jsem v Terezíně znala jeho 
dceru Jiřinku, zemřela na tyfus, byly jsme 
stejně staré. Také její maminka, doktorova 
žena, tam zemřela. Zůstala mu dcera Eva, 
nyní studentka medicíny. Domácnost vede 
hospodyně Žofinka, rezolutní starší žena.

U dr. Neumanna jsem nalezla nejen mož-
nost obživy, ale také otcovskou péči, ochotu 
poradit, vyřešit problém, pomoc zorientovat 
se v životě.

V práci jsem nevyužila znalosti zubní 
instrumentářky, neboť dr. Neumann léčil 
choroby kožní a pohlavní, ale uplatnila jsem 
se i jako všeobecná zdravotní asistentka 
a se svou první pracovní rolí jsem byla 
velmi spokojena. Dr. Neumann neměl nouzi 
o pacienty, kteří pro své choulostivé potíže 
potřebovali naprostou diskrétnost – bohatí 
a slavní lidé, a ti za mimořádný přístup rádi 
odměnili i mě.

Později, když už jsem nežila v Českoslo-
vensku, se dr. Neumann znovu oženil. S jeho 
paní Elou jsme si dopisovaly až do jeho smrti 
koncem šedesátých let. Paní Ela pak emi-
grovala do New Yorku, kde jsme se v r. 1980 
setkaly. Po r. 1989 jsem v Praze našla dokto-
rův hrob, neudržovaný, zarostlý plevelem. 
Vyplela jsem ho a zasadila květiny.

Ale zpět do r. 1948. Dne 15. května byl vyhlá-
šen Stát Izrael a na večírku jsem potkala 
Petra.

Začíná druhý obraz tohoto jednání. Jeho 
scenérie se táhne od Prahy přes Francii 
a Středozemní moře až do Haify.

Opět se pro nás naše rodná země stala 
nebezpečnou. Tentokrát nepřišlo nebezpečí 
ze západu, z Německa, ale od východu, 
z Ruska, a hlavně od jeho domácích sluhů – 
komunistů. Nezbývá než přijmout těžkou 
roli emigrantů. Po všelijakých peripetiích 
odjíždíme s Petrem do Paříže a 30. října 
1948 si na tamní radnici říkáme ANO. Máme 
v úmyslu emigrovat do Austrálie, ale po šesti 
měsících čekání se rozhodujeme pro Izrael. 
Jsem těhotná a přeji si porodit dítě v zemi, 
ze které nebude muset utíkat. Kde nebude 
vyhnáno ze školy, nepřišijí mu na kabátek 
žlutou hvězdu a kde jeho údělem bude jen 
to, co bude úděl všech. Dne 6. března 1949 
v Marseille nastupujeme na loď Transylvania 
a 11. března se na obzoru objevuje Haifa. 
Jsme doma.

Opona padá.

Páté jednání
První obraz. Písek, písek a zase písek. 
Dřevěný domek v kraji blízko pouště, 
zpočátku bez elektřiny a tekoucí vody. Petr 
pracuje v továrně na výrobu vodovodních 
rour a také náš domek se vodovodu dočká, 
elektriku zajišťuje několik hodin denně 
generátor. Dny jsou náročné, životní 
podmínky velmi jednoduché. Z emigrantů 
jsme se stali pionýry. Ale během let se ukáže, 
že emigrace je nemoc, chronická nemoc. 
Člověk se nikdy neuzdraví, recidivy smutku 
jsou časté. Hlodá touha po ztracené identitě. 
Ale člověk se musí přizpůsobit, a hlavně 
doufá a je ochoten přinést každou oběť, aby 
zajistil budoucnost dětem.

Naše první dítě, dcera, se narodila r. 1949 
a v r. 1953 přibyl do našeho domku syn. Přišli 
další emigranti, naše osada v Aškelonu se 
rozrůstala. Provádí se parcelace půdy, která 
tisíce let ležela ladem, u moře se staví malé 
domky. Petr si bere od zaměstnavatele 
půlroční zálohu na plat, kupuje pozemek 
a začíná sám stavět náš dům.

Negev se osidluje novými přistěhovalci 
z arabských zemí, kteří trpí všemožnými 
nemocemi. Svěřuji své děti jemenské chůvě 
a jdu pracovat jako zdravotnice do terénu. 
Navštěvuji malé usedlosti, chodím od domku 
k domku a snažím se přinést civilizaci 
a zdravý život do prostředí, kde vládnou 
primitivní pověry, nemoci z podvýživy 
a z neznalost hygieny.
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Petr po práci v továrně pokračuje ve 
stavbě našeho domu, vlastníma rukama, 
cihlu po cihle.

Moje role v tomto obrazu života jsou 
matka, manželka, zdravotní sestra, 
pomocnice na stavbě. Na podzim roku 1957 
opouštíme dřevěný domek a stěhujeme se 
do opravdového vlastního domu. Po patnácti 
letech máme konečně opět svůj domov.

Začal druhý obraz tohoto dějství. Již necho-
dím do práce, plně mě zaměstnává péče 
o rodinu a dům. Sázím stromy, keře, břečťan 
u zdi domu, tak jak to bývalo v naší vilce ve 
Strašnicích. Snažím se zúrodnit písečnou 
půdu. Získala jsem životní jistotu, již nejsem 
vydána napospas druhým, sama mohu 
řídit svůj život. Tatínek mi kdysi napsal do 
památníku „S klidem a rozvahou vládni živo-
tem“. Byla jsem zklamaná, vůbec jsem tomu 
věnování nerozuměla – pochopila jsem ho 
až mnohem později. (Památníček ale skončil 
v Osvětimi, jako vše, co nám patřilo.)

Teď ale v novém domě se svou rodinou 
intenzivně žiji přítomností, ještě mé myš-
lenky nebloudí do minulosti…

Opona padá za šťastným dějstvím.

Šesté jednání
Náš dům i Izrael jsou magnetem. Přátelé, 
s kterými jsme prožili Terezín a dnes jsou 
roztroušeni po celém světě, přijíždějí na 
návštěvu. A také my jsem zváni k návštěvám. 
První naše cesta vede do Dánska a mimo jiné 
je to i dar pro našeho syna k jeho třináctým 
narozeninám.

Projíždíme Evropou a jsme nadšeni. Na 
zpáteční cestě ze Skandinávie jedeme přes 
Německo. Praha je blízko, a tak Petr mění 
směr a jedeme k československé hranici – 
snad nás pustí! Podařilo se – jsme v Praze! 
Po téměř dvaceti letech! Děti poznávají naši 
vlast a všichni jsme nadšeni. Ale do Strašnic 
nejedeme.

A zázračná cesta pokračuje. Míříme na 
Plzeň k hraničnímu přechodu a najednou 
cedule – Postřekov! Petr je udiven, proč tam 
chci jet, nikdy jsem o svém tamním pobytu 
nemluvila. A tak 30. června 1966 přijíždím do 
vesnice, kde mi před koncem války místní 
lidé zachránili život. A poznávají mě hned, 
nezapomněli na mě! Cítím se s nimi hluboce 
spojena, prostředí je stejně láskyplné jako 
tehdy. Dva dny zůstáváme a slibujeme si, že 
některé příští léto přijedeme na prázdniny. 
Ale opět vstoupila do našeho života politika. 
Ruská okupace r. 1968 znemožnila nejen 
prázdninový pobyt, ale na dlouhou dobu 
i jakýkoli můj kontakt s Postřekovem.

Opona padá.

Sedmé jednání
První obraz. Nová nemocnice v Aškelonu. 
Ředitel je Čech, primář gynekologie také. 
Nabízejí mi zaměstnání – práci na výzkum-
ném projektu. Ráda přijímám. A tak třikrát 
týdně sedím v pěkné pracovně a přijímám 
ženy, které dostávají nový lék, a vedu proto-
koly o jejich stavu.

Náš rodinný život je šťastný, ale poměry 
v zemi ne: Izrael je stále terčem nenávisti 
a válečných útoků sousedních států 
a národů. Po každé vyhrané válce si myslím, 
že už konečně nastane mír. Naše dcera Dani, 
již dvacetiletá, studuje v Jeruzalémě, syn 
Alon se připravuje na vojenskou službu, 
je mu sedmnáct let. A já zjišťuji, že jsem 
těhotná.

Končím s prací v nemocnici a v r. 1970 
přichází na svět naše třetí dítě, syn Amir.

Další obraz této etapy už je soustředěn jen do 
světa mé rodiny a domu. Moje mateřství běží 
po dvou kolejích – jsem matka vojáka a matka 
nemluvněte. Ale je namístě spokojenost: vrá-
tili jsme si vše, co nám minulost vzala: máme 
rodinu, domov, zajišťujeme budoucnost 
našim dětem. Snad se dočkáme i míru.

Po léta jsem nedovolovala stínům minu-
losti vkrádat se do přítomnosti, přítomnost 
byla příliš náročná, byla jsem mladá a mládí 
směřuje kupředu. Chtěla jsem zapomenout, 
vymazat z paměti, nestála jsem o lítost. 
A prezentace šoa v celé jeho nahotě pro 
mě byla nesnesitelná: plyn, oheň, mrtvoly, 
psi, klacky a biče v rukou ďábelských lidí, 
mlácení, zima, hlad, špína. Důsledky toho 
pekla s jeho koncem však neskončily, a jsou 
to důsledky, o kterých se moc nepíše.

Když jsem v r. 1949 porodila své první 
dítě v nemocnici Rambam v Haifě, okolo 
mě ležely rodičky, za kterými chodily jejich 
matky. Tajně jsem plakala lítostí. Lékař si 
toho všiml, konstatoval poporodní depresi 
a podal mi lék. Co jsem měla vysvětlovat? 
Kdo by mi rozuměl? A stejně tak, když sepi-
sovali moji rodinnou anamnézu: Žijí rodiče? 
Na co zemřeli?

Jsem navždy jiná a je to nesdělitelné…
Nemám ráda psy. Ale syn Alon by tak 

rád měl psa. Náš známý zvěrolékař mu 
k narozeninám jednoho přinesl – je to 
německý ovčák, Wolfshund! Všecko ve mně 
křičí ne, ne, ne! Ale syn je šťastný a já sbírám 
rozum: Což za to ten pes může? A proč by 
kluk nemohl mít psa? Jen kvůli tomu, že 
v Osvětimi… Tak nakonec prostě máme psa. 
Ale i tohle je šoa.

S Petrem o té době nemluvíme ani nic 
nevyprávíme dětem. Když se ptají, proč 
nemají babičky a dědečky, říkáme jen, že 
umřeli za války. Dcera si prohlíží moje 
rodinné album, které se zachránilo, opatrně 
odlepí fotku mé maminky, své babičky, 
a dá si ji pod polštář. Album jsem zamkla 
do skříně. Až po čtyřiceti letech jsem byla 
schopna zarámovat fotografie rodičů. A tak 
jsme mnoho let drželi minulost v šachu.

Opona padá.

Osmé jednání
V roce 1982 jsem o minulosti poprvé trochu 
vyprávěla dětem ve škole. Výsledkem byla 
také malá knížka později vydaná i v ČR pod 
názvem Mámo, povídej, tys tam byla.

Byla vydána také v němčině. Zájem 
projevil Goethe-Institut a já začala být zvána 
na čtení a besedy s veřejností. Do Německa 

se mi nechtělo. Ale v té době se v izraelské 
veřejnosti začalo o šoa více mluvit. Druhá 
generace už byla ve věku, kdy ji zajímaly 
důvody záhadného mlčení rodičů. Ve sdě-
lovacích prostředcích hovořili pamětníci, 
podávali svědectví, ale způsobem těžce 
stravitelným pro nezasvěceného posluchače: 
to bědování, ta demonstrace ubohosti! 
Velice mě to zlobilo. Ano, byli jsme oběti, ale 
akcentování pouze utrpení mě uráželo. Ti 
zavraždění nebyli ubožáci! Bylo mezi nimi 
tolik významných a slavných osobností, kteří 
za svého života obohatili lidstvo, jen jejich 
jedinou „vinou“ bylo, že byli Židé!

A tak jsem do Německa jela. V roli spiso-
vatelky a svědkyně minulosti. První beseda 
byla ve Frankfurtu u příležitosti německého 
vydání mé knížky pod názvem Mich hat 
man vergessen. Účastnilo se asi dvě stě 
studentů, učitelé a duchovní. Zeptala jsem 
se, zda někdo rozumí hebrejsky. V publiku se 
zvedá mladá žena. V rozhovoru se ukázalo 
neuvěřitelné – známe se! Jmenuje se Bilha, 
narodila se v Aškelonu, rodiče přišli z Polska, 
vybudovali si malé hospodářství a já jsem 
od nich kupovala dětem mléko! Překládáme 
vše publiku, které se dobře baví. A já končím 
besedu slovy: Takhle s námi točí osud. 
Polsko – Osvětim – Aškelon – Frankfurt, kde 
malá knížka s velkým obsahem slaví své 
zrození.

Moje cesty za čtenáři a posluchači pokra-
čovaly a během dvaceti let jsem poznala 
mnoho dětí, studentů, odpověděla na 
bezpočet otázek – a snažila jsem se tím všem 
těm pronásledovaným a zavražděným vrátit 
jejich lidskou identitu.

Terezínem prošlo 15 000 dětí, přežilo 100 
a já jsem jedna z nich. Pokládám za svou 
povinnost o nich a jejich rodičích vyprávět. 
Ale mohla jsem s tím začít až po mnoha 
letech, až ustoupila bolest a přehlušil ji 
vztek! Ten ale mým mladým čtenářům 
a posluchačům nikdy nebyl adresován, ti za 
své rodiče a prarodiče nenesou žádnou vinu.

Opona padá.

Deváté jednání
Je po sametové revoluci a my jsme zase 
v Praze. Máme zde malý byt, a tak po pade-
sáti letech zase mohu ve svém městě spát ve 
vlastní posteli! Na definitivní návrat do staré 
vlasti je ale již pozdě, děti jsou zakotveny 
v Izraeli a my s Petrem již nejsme dost mladí 
na zásadní životní změny. A tak pobýváme 
v Praze dvakrát do roka, zajíždíme do Postře-
kova, setkáváme se se starými i novými 
přáteli.

Ale opona ještě nepadá, hra mého – 
našeho života pokračuje…

EVA ERBENOVÁ  
V Aškelonu, v létě 2016
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Eva a Petr Erbenovi 
během let jejich 
společného života 
(foto: archiv 
E. Erbenové)
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ROZHOVOR

V budoucnosti bude možná členů 
méně, ale se silnější židovskou 
identitou

Další díl seriálu rozhovorů 
s předsedy židovských obcí 
ČR nás zavede do Olomouce. 
Předseda Židovské obce 
Olomouc (a současně 
předseda Federace židovských 
obcí v ČR) Petr Papoušek 
nám přiblížil židovský život 
v hanácké metropoli.

Jak byste představil olomouckou židovskou 
obec? Z jaké vychází tradice a historie?
První zmínky o židech v Olomouci se obje-
vují na přelomu 11. a 12. století. Následně 
vzniká ve starém městě židovské ghetto, 
které přestalo existovat v 15. století, kdy byli 
židé vyhnáni z královských měst. Po roce 
1848 byla Olomouc industriálním a obchod-
ním centrem regionu což přitahovalo židy 
z okolních menších obcí a měst a oni se již 
mohli vracet zpět do Olomouce. Na konci 
19. století je založena židovská obec, posta-
vena synagoga, rabínský dům. Židé, kteří 
přicházeli do Olomouce, se podíleli na ekono-
mickém, kulturním a společenském životě 
města, což pokračuje až do dnešní doby. 
Obec rostla a před druhou světovou válkou 
měla kolem 2500 členů, které potkat tragický 
osud šoa. Po válce, když byla obec obnovena, 
měla velice málo členů. Mnozí z těch, kteří 
přežili, odešli po roce 1948 do zahraničí, také 

proto se olomoucká obec pro roce 1962 stala 
synagogálním sborem pod Židovskou obcí 
v Ostravě. To trvalo až do devadesátých let, 
kdy byla samostatná obec obnovena a začala 
aktivně nabírat nové členy, zajímat se o to, 
kdo je židovského původu a co může svým 
členům nabídnout. Obec postupně rostla 
a v současnosti jsme po Praze a Brně třetí 
největší obcí v České republice.

Kolik máte členů?
Máme přibližně 145 členů, z toho polovina 
bydlí v Olomouci a polovina v městech kolem 
Olomouce. Jsme aktivní obcí, která provo-
zuje košer kuchyni, vydává časopis, pořádá 
pravidelné bohoslužby a projekty pro rodiny 
s dětmi. Sociální oddělení poskytuje služby 
pro 25 přeživších. Co se týká kulturních 
projektů, tak každoročně spolupořádáme 
Festival židovské kultury v Olomouci a orga-
nizujeme den otevřených dveří na židovské 
obci, což nyní není možné, ale jinak na obec 
přišlo vždy kolem tří set lidí. Každoročně 
pokládáme také kameny Stolpersteine, v Olo-
mouci jsme položili skoro 300 kamenů.

Jaké je věkové složení členů obce?
Věkové složení je podobné jako v ostatních 
obcích a s ohledem na budoucnost je to pro-
blematické. Většina členů je střední a starší 
generace. Máme ale i několik rodin s malými 
dětmi, které se aktivně podílí a to je základ 
do budoucna. Když se podíváme na fotografie 
z 60. let z oslavy Chanuky, tak u stolu sedí 

pospolu třeba třicet dětí v různém věku, foto-
grafie z roku 2020 už nám ale ukáže jen deset 
nebo dvanáct dětí. Je jasné, že do budoucna 
nás bude méně.

Projevuje se nějak v životě židovské obce 
to, že je v Olomouci univerzita? Přicházejí 
třeba studenti s židovskými kořeny a stávají 
se členy?
Určitě to má svůj vliv a občas se studenti stá-
vají členy po dobu studia. Především chodí 
izraelští studenti, kteří zde studují medicínu. 
Účastní se především svátků, šabatového 
programu už méně. Ale na Roš ha-šana, Jom 
kipur, Sukot a pesachový seder k nám chodí 
zhruba 25 studentů. Doplňuje to ráz obce. 
Z izraelských studentů je také složena naše 
ochranka, což je docela zajímavé propojení. 
Teď například na Pesach zajišťujeme nejen 
našim členům, ale i studentům, kteří mají 
zájem, macesy a macesovou moučku a víno. 
Také spolupracujeme s katedrou judaistiky 
pod Filozofickou fakultou UP, občas dodá-
váme košer jídlo na některé konference 
a v minulosti jsme se podíleli i na vyučování.

Jak probíhá péče o seniory a přeživší a týká 
se již i tzv. druhé generace?
Na první generaci je samozřejmě kladen 
důraz a také pro ni existují finanční pro-
středky z Claims Conference. Díky tomu 
jsme schopni financovat péči o tuto první 
generaci přeživších. Máme registrované 
sociální poradenství a klientům zajišťujeme 
různé služby, které potřebují. Nakupujeme 
jim zdravotní pomůcky, pomáháme s regis-
trací na očkování, zajišťujeme dopravu, což 
se vztahuje i na dopravu na akce na obci, jako 
jsou svátky nebo šabaty. S druhou generací je 
to složitější. Pokud někdo z druhé generace 
byl v reálném sociálním problému, vždy jsme 
se snažili ihned pomoci. Naštěstí nemáme 
mnoho členů, kteří by byli v ohrožení sociál-
ního vyloučení. V poslední době se snažíme 
být s druhou generací v kontaktu, protože 
byla dlouho zanedbávána. Možnou pomoc 
druhé generaci řešíme a uvidíme, jestli bude 
přibývat počet lidí, kteří ji budou potřebovat. 
Bude to složitější zejména s ohledem na 
finanční prostředky.

Jak fungují programy pro rodiny s dětmi 
a pro mládež? Je o ně zájem?
Více našich rodin se účastní e-learningu 
v rámci Lauderových škol. V létě pořádáme 
příměstský tábor v Olomouci a naše děti 
se rády účastní Szarvase a Machanejnu. 
Existuje projekt pravidelného vzdělávání pro 

Olomoucká obec pořádá také akce pro širší veřejnost. Foto P. Papoušek
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děti, které dochází na obecní akce, a snažíme 
se rodinám pomáhat i finančně, s poplatky za 
tábory a podobně. Tyto aktivity jsou dlouho-
době podporovány Nadační fondem obětem 
holocaustu.

O jaké typy programů je obecně zájem, co 
lidi nejvíce láká a baví?
Pravidelný základ je šabat. Lidé sice přijdou 
na bohoslužbu, ale důležitým bodem je 
sociální kontakt a společné jídlo, nad 
kterým většina stráví delší čas, což bohužel 
v dnešní době nelze. Nahrazujeme to online 
programem, ale nikdy není možné replikovat 
skutečné setkávání. Snažíme se nyní o to 
projektem Šabat v krabici, který je úspěšný. 
Součástí krabice je i čerstvá olomoucká 
chala, která může všem připomínat čas 
strávený na obci. Teď připravujeme i Pesach 
v krabici a věříme, že bude mít také ohlas. 
Lidé mohou tímto způsobem slavit šabat 
nebo svátky doma v rodinném kruhu, což je 
podle mě důležité. Hodně navštěvovaným 
svátkem je (vlastně byl před covidem) erev 
Roš ha-šana a pesachový seder. Stalo se, že 
jsme na seder měli i sto lidí, ale to už byl 
balagan a trochu obtížně se to dalo řídit. 
Obec vydává měsíčník Chajejnu, který slouží 
jako informační kanál a zároveň spojuje 
čtenáře-členy. Významným projektem je 
Evening yeshiva Olomouc https://www.
facebook.com/eveningyeshivaolomouc, 
což je večerní online vyučování. Začali 
jsme s tímto projektem ještě před covidem 
a nyní plynule pokračujeme, protože doba 
tomu přeje. V rámci Evening yeshivy jsou 
přednášky v češtině i angličtině přes ZOOM, 
nedělní veřejné přednášky streamujeme přes 
Facebook a Youtube. Tam jsou témata seku-
lární i náboženská a otevřená pro širokou 
veřejnost.

Dojíždí do Olomouce rabín? Jak jsou zajiš-
těny bohoslužby?
V Olomouci pro vedení bohoslužeb 
používáme federačního kantora L. Smělého. 
Pravidelně zveme na šabaty vrchního 
zemského rabína Karola Efraima Sidona 
a občas k nám jezdí i rabín Mayer. 
Dlouhodobě spolupracujeme s rabínem 
Oferem Peledem z Izraele, který nás 
pravidelně navštěvuje a vede většinu šiurů 

v rámci našeho online vzdělávání Evening 
yeshiva Olomouc.

Jaké jsou podmínky členství a jaké gijury 
akceptujete?
Máme členství jako většina židovských obcí 
v České republice, kromě Prahy, podle práva 
návratu. Tedy přijímáme členy s minimálně 
jedním židovským prarodičem. Olomoucká 
obec byla ve vedení bohoslužeb tradiční, tedy 
ortodoxní a této tradice se držíme. Ačkoliv 
je členství nastaveno podle práva návratu, 
do minjanu počítáme muže podle ortodoxní 
halachy. Na jednu stranu máme členství co 
nejvíce otevřeno, jak to umožňují stanovy 
Federace židovských obcí, ale bohoslužby 
vedeme podle tradičního způsobu. Člověk, 
který není halachického původu, tedy může 

být členem a na všem se podílet, kromě 
některých náboženských úkonů a nábožen-
ské svatby. Gijury pro členství uznáváme 
především ortodoxní, ale máme i člena s pro-
gresivním gijurem, kterého se také týkají 
náboženská omezení. Náboženský život obce 
je zkrátka tradiční.

Jaké jsou výzvy do budoucna, co chcete 
změnit, zlepšit?

Výzvou do budoucna je množství členů 
a návaznost židovství v rodinách. Když 
zemře nebo odejde v rodině člověk se silnou 
vazbou na obec, který má silnou židovskou 
identitu, jeho děti nebo vnoučata často 
o židovský život ztrácí zájem. Mnohdy nebylo 
v rodinách jednoduché židovskou identitu 
svým potomkům předat. O důvodech by se 
dalo diskutovat hodiny. V budoucnosti pak 
budeme mít problém s členskou základ-
nou. Ale jak to sleduji, doufám, že členská 
základna bude třeba menší, ale bude mít 
silnější židovskou identitu. Některé projekty, 
díky kterým tomu čelíme, jsem již zmínil. 
Chceme do budoucna zavést šabatový bulle-
tin, aby ten, kdo na obec dojde, měl aktuální 
informace o programu. Vyzvali jsme členy, 
aby se zapojili do projektu jarcaitu, který by 
zajistil důstojnou připomínku jejich příbuz-
ných, kteří již odešli. Když bude mít dotyčný 
jarcait, uspořádáme vzpomínkovou akci na 
obci, lidé budou mít příležitost zavzpomínat, 
sejít se. Chceme také zorganizovat setkání 
těch, kteří chodili na obec v devadesátých 
letech a teď už třeba na obec nechodí. Aby se 
znovu setkali, pobavili se spolu a třeba by se 
zase vrátili k aktivnímu členství. To vše ale 
bude možné až po covidu, tak doufám, že to 
bude brzy.

Více informací o židovské obci v Olomouci 
na https://kehila-olomouc.cz/rs/.

PTALA SE KATEŘINA MIKULCOVÁ

Modlitebna ŽO Olomouc. Foto P. Papoušek

Olomoucká suka. Foto P. Papoušek

Rozhovor jsme 
vedli po Skypu, 
jak jinak v této 
době. Foto KM
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Arnošt Lustig: 
Mezi literaturou a rozhlasem
K desátému výročí odchodu proslulého 
spisovatele bylo načasováno vydání 
nejnovější knihy Vlny štěstí Arnošta 
Lustiga aneb My jsme chtěli jiný svět 
(Euromedia – Universum 2021). 

Podrobnosti jsme se o ní dozvěděli 8. března 
zásluhou Vzdělávacího a kulturního centra 
ŽMP, kdy nám přes internetové spojení knihu 
představila její editorka Eva Lustigová, dcera 
spisovatele, která žije ve Švýcarsku, a herec 
a ředitel Vinohradského divadla Tomáš Töpfer 
přečetl z knížky několik úryvků.

A řekněme rovnou, že je to kniha zvláštní, 
protože nebyla napsána, ale namluvena – 
vznikla díky rozhlasu, který ve spisovatelově 
životě zaujímal zásadní místo. Jde totiž 
o výbor dosud v psané podobě nepubliko-
vaných rozhovorů a rozhlasových pořadů 
Arnošta Lustiga (1926–2011) od roku 1953 
až do konce jeho života, jež jsou uloženy 
v archivu Čs. rozhlasu.

Už během poválečných studií totiž začal 
Lustig pracovat jako rozhlasový redaktor. Tu 
práci si brzy zamiloval, a i když po několika 
letech odešel jinam, rozhlas jej poznamenal 
na celý život – stal se z něj báječný reportér, 
který se nebál mikrofonu, dokázal přesně 
a rychle formulovat věty a nikdy se v nich 
neztrácel jako jiní. Lustig byl prostě rozený 
vypravěč – při setkáních sypal „z rukávu“ 
zábavné historky a anekdoty, a všichni 
přitom víme, jak nelehkou životní cestu mu 
osud připravil, co všechno měl za sebou, 
a přesto zůstal životním optimistou. O hlavní 
téma jeho vypravěčství se postaral sám osud, 
který mu do cesty jeho životní dráhy kladl 
ty nejtěžší překážky: válku, pronásledování 

Židů, holokaust… Tahle škola života mu přes 
všechno tragické dala víc než poválečné 
studium…

Přepisem rozhlasových pořadů vznikla 
péčí editorky třísetstránková kniha, která 
i přes své monotematické zaměření – 
všechny texty se týkají Arnošta Lustiga – je 
překvapivě pestrá a zábavná, a přitom zrcadlí 
autorský vývoj světově významného spisova-
tele a zároveň dobu, ve které pořady vznikaly. 
Lustig byl duchaplný a zábavný společník, 
což se projevuje i v jeho četných rozhlaso-
vých úvahách – o lidské svobodě, o válečném 

utrpení, o vývoji tzv. pražského jara, o psaní 
a literatuře vůbec, jež nám přibližují auto-
rovu životní filosofii. Některé jeho názory 
jsou pochopitelně dobově podmíněné – 
nadšení z Kuby asi každý nesdílel, zato když 
nás coby reportér zavádí do Hemingwayova 
kubánského domu, zajímavé to je…

Možná je těch textů v knize až moc – 
písmo je pak tenké, drobné, tedy hůře čitelné. 
Čtenář by asi oželel v textu poznámky, kde 
byl původně hudební předěl, stejně jako 
přepis pořadu Hrajeme za dobrou práci 
i povídku Noc, která vyšla už vícekrát jinde.

Zcela unikátní je naopak v závěru knihy 
zveřejnění odkazů na audionahrávky, které 
si tak můžeme i s Arnoštovým nenapodo-
bitelným hlasem poslechnout – včetně roz-
hlasové hry, literárních dramatizací povídek 
a románu Propast.

Můžeme se tedy jen těšit, co dalšího 
nám v létě založený Nadační fond Arnošta 
Lustiga, zaměřený na šíření odkazu jeho 
humanistického díla, přinese…

LUBOR FALTEISEK

42 hvězd mezi nebem a zemí
Středočeská vědecká knihovna vydala 
novou knihu o židovských autorech 
spojených se Středočeským krajem. 
Do publikace jich bylo vybráno 42. 
Kniha nazvaná „42 hvězd mezi nebem 
a zemí: po stopách židovských autorů 
Středočeského kraje“ navazuje na 
stejnojmennou putovní výstavu, jež 
proběhla na přelomu let 2019/2020.
Publikaci můžete objednávat na 
adrese knihovny na e-mailové adrese: 
hruskova@svkkl.cz
Židovské osídlení ve Středočeském 
kraji hrálo významnou roli v eko-
nomickém i kulturním rozvoji kraje 
již od středověku. Události druhé 
světové války a následné "mlčení" 

v období komunismu tuto staletou 
tradici přerušily. Nejen, že deset ze 42 
vybraných autorů osobně holocaust 
zasáhl, ale také jejich starší kolegové, 
kteří zemřeli před nástupem nacismu, 
byli nějakým způsobem postiženi. 
Jejich potomci buďto zahynuli nebo 
byli nuceni k emigraci, jejich díla 

se nesměla vydávat a byla oběma 
totalitami vymazána z paměti čtenářů 
i místních občanů. Zvláštní skupinu 
tvořili starší autoři píšící německy. Pro 
ně znamenal nacismus nejen fyzický 
zánik a zánik jejich díla, ale také šok 
v otázce jazykové, kulturní a nábo-
ženské identity. Následně se na ně po 
druhé světové válce jaksi vzpomínat 
nesmělo, protože přece nebyli Češi.
Osudy velké části českých – ale 
německy mluvících a píšících – Židů 
byly doposud pro širší veřejnost 
mnohdy velkou neznámou. Snahou 
publikace je tento dluh odčinit, ať už 
přiblížením životních příběhů těchto 
autorů, ale také jejich díla a míst, kde 
žili. Kniha tak může posloužit nejen 
jako inspirace pro četbu, ale také jako 
tip na zajímavou turistickou destinaci.
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Požehnání páté
Požehnaný jsi, Hospodine, 
Bože náš, králi všehomíra, jenž 
otvíráš oči slepým.

Bylo úterý odpoledne – od okamžiku, kdy 
se na YouTube objevilo nešťastné video, na 
kterém Jáchym Herink zesměšnil a ponížil 
spolužačku Stoupovou, uplynulo již osm dní. 
Zatímco Jáchym byl tou dobou u své třídní 
učitelky a bavil se s ní o tom, co to znamená 
být učiněn k obrazu Božímu, jeho otec Jirka 
seděl ve své kanceláři a od rána měl stále 
co dělat. Byl ekonomickým ředitelem jedné 
velké stavební firmy a zabýval se finančním 
plánem pro následující rok. Práce ho tak 
dokonale pohltila, že zapomněl na všechny 
nepříjemnosti posledních dní, že mu ani na 
moment nepřišel na mysl Jáchymův průšvih 
a že se mu zcela vypařila z hlavy vzpomínka 
na předešlé odpoledne, kdy se jemu a jeho 
manželce snažila Jáchymova třídní naznačit, 
že zpackali svou rodičovskou roli.

Náhle Jirkovi zazvonil mobil. Na displeji 
svítilo jediné slovo: Matka. Zároveň byl rád, 
že mu volá, zároveň mu někde vzadu v hlavě 
zablikala červená kontrolka. Jak byl v jejím 
případě navyklý, mobil bez váhání zvedl.

„Co VY to tam zase v tý Praze VYVÁDÍTE!?“ 
vystartovala na Jirku tónem, že kdyby mohl 
zabíjet, Jirka by byl na místě mrtev.

„Jak, co vyvádíme? Zabil ti snad někdo 
z naší firmy psa?“

Vůbec v tu chvíli netušil, na co jeho matka 
poukazuje.

„Nedělej si ze mě srandu! Ne, když jde 
o tak vážnou věc!!!“

„Můžeš mi prosím jasně říct, kvůli čemu 
voláš?“

„Já, já jsem viděla to video. Kamarádka 
Jaruš mi ho ukazovala. Já jsem nemohla uvě-
řit svým vlastním očím. MŮJ vlastní vnuk 
že dělá tohle? Já jsem z toho měla ze samé 
hanby málem infarkt! Tohleto mě, Jiří, dělat 
nemůžete!!!“

„Ach tak – ta politováníhodná věc s Jáchy-
mem. Mami, můžu tě ubezpečit, že z toho pro 
něj vyvodíme přísné závěry.“

„Vyvodíme přísné závěry – můj syn mluví 
jak zápis ze stranické schůze. Neměli jste ho 
tak rozmazlovat, spratka! Tak jako jsme my 
nerozmalovali tebe. Jenom ti to prospělo. 
Nebýt nás, nikdy by ses nedostal v životě tak 
daleko. Takže teď se zkus laskavě zamyslet 
a řekni mi konkrétně, jaké hodláte s Jitkou 
podniknout kroky, aby se již nikdy nic podob-
ného neopakovalo.“

Jirka vnitřně zamrzl. Najednou měl 
v sobě příliš mnoho vjemů a impulzů, které 
šly vzájemně proti sobě. Připadal si jako bez-
myšlenkovitý automat, když ukončil hovor 
a přepnul mobil na tichý režim, aby nemohl 
slyšet, až se mu matka bude snažit znovu 
dovolat. Měl v tu chvíli pocit, že má zároveň 

v hlavě pusto a prázdno a zároveň, že tam 
má strašně moc přeplněno. Asi hodinu se 
nezmohl vůbec na nic. Pak se odhodlal zavo-
lat Jitce. Ta byla pro něj v tu chvíli jediným 
spojencem.

Vylíčil jí, co se seběhlo, načež se ho Jitka 
zeptala: „A proč jsi tu starou čarodějnici 
neposlal někam?“

„O mojí matce se takhle vyjadřovat nebu-
deš! Je to skvělá žena, v životě mi mnoho 
obětovala a jenom jí to občas ujede.“

„Zajisté máš pravdu, miláčku. Tvoje 
matka je tak naprosto dokonalá, že se s ní 
vůbec nedá vydržet!“

„Ano, moje matka je skvělý rodič! Její 
kvality se nedají zpochybnit.“

Jirka se zarazil. Dosud strnulá směs 
dojmů a vjemů se v něm začala dávat do 
pohybu. Jak mohla být matka tak dokonalý 
rodič, když ho už tolikrát a opakovaně 
dokázala úplně rozhodit? Co když…? Co když 
Vlčková, když zpochybňovala jeho rodičov-
ské kvality… Do čeho se to pouští? To jsou 
přece absurdity. Jirkovi se nechtělo zacházet 
v myšlenkách dál.

„Jirko, jsi tam?“ ozval se z mobilu Jitčin 
hlas.

„Promiň, najednou mě začaly napadat 
takové věci… Ale to jsou pitomosti. Měl jsem 
dobré dětství a matka mi poskytla kvalitní 
výchovu.“

„Tak proč se potom vůbec nezmiňuješ 
o otci?“

„Otec měl jiné starosti. Uživit rodinu 
a tak.“

„Uživit rodinu a tak… Ty tomu věříš? Proč 
neřekneš rovnou, že jste mu byli ukradení? 
Otevři už konečně oči! Možná měla Vlčková 
pravdu. Možná nejsi tak dobrý rodič, jak si 

myslíš. Protože tvoji rodiče rozhodně nejsou 
tak dobří, jak se mi snažíš namluvit. Nebo 
sám sobě.“

„Jitko, promiň, zase mi volá máma.“
S tím zavěsil. Vůbec si nevymýšlel. Ale teď 

se mu to hodilo, protože se už dál nemínil 
bavit na dané téma. Od matky měl sedm 
nepřijatých hovorů.

„Šma Jisroel, tomu říkáš úcta k matce, 
když mi vůbec nebereš telefon!?“

„Mami, promiň, mám teď naléhavější 
starosti.“

„Co může být naléhavějšího, než aby 
z tvého syna vyrostl řádný člověk? Už jsi 
vymyslel, čím ho potrestáš?“

„Zatím mě nic nenapadlo.“
„Tak já ti pomůžu. Vzpomínáš, jak se u nás 

doma ztratila ta památeční šperkovnice, 
když ti bylo deset? Všichni jsme si mysleli, 
že za to může tvůj otec. Kdyby tomu tak 
bylo, rozvedla bych se s ním a on by skončil 
s holým zadkem. Nakonec se naštěstí 
ukázalo, žes ji ukradl ty. A jak jsem tě za to 
potrestala? Čtrnáct dní jsem na tebe nepro-
mluvila, aby sis navždy zapamatoval, že se 
takové věci nedělají!“

Jirka si uvědomil, že tuhle příhodu raději 
úplně vymazal z paměti. Po dlouhých letech 
si vybavil, jaká to byla tenkrát strašlivá 
křivda. Šperky ve skutečnosti ukradl jeho 
otec, jednou zaslechl, že kvůli milence, ale 
pro záchranu manželství se rozhodli oběto-
vat Jirku. Jak mohli být tak nespravedliví 
a tak bezohlední!? V tu chvíli se v něm něco 
zlomilo. Jako by se mu otevřely oči. Celá spo-
řádanost jeho rodiny – jenom líbivá fasáda, 
která skrývala rozpadající se zdivo.

JAN DAVID REITSCHLÄGER
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TRADICE

Jak na Pesach v nelehké době

Pesach mám spojený se 
vzpomínkami na opulentní 
sedery v různých koutech 
světa, pražské komunitní 
večeře, první oslavy s dětmi 
a na setkání s rodinou a přáteli. 
Letos je všechno jinak. 

Na druhou stranu se možná lépe dokážeme 
vžít do pocitů lidí svíraných otroctvím a spíše 
pochopíme i Izraelity na poušti. Teoreticky 
jim nic nechybělo, přesto celou cestu do Země 
zaslíbené remcali. Nechci dnešní situaci 
zlehčovat, ve slabé chvilce si ale vždy vzpo-
menu na lidi, které kromě covidové pandemie 
sužuje ještě válečný konflikt, přírodní katas-
trofa nebo ochromující chudoba. Ve srovnání 
s tím jsme my na tom dobře, a dokud nám 
doma poteče voda, bude teplo a půjde wifina, 
nemáme si vlastně vůbec na co stěžovat.

Revoluce v pesachovém úklidu
Laťku na dokonale vysmýčený dům bez 
jediného drobečku tradice nastavila zdánlivě 
vysoko. Párkrát jsem se o takový úklid 
pokusila a musím přiznat, že to je vysilující 
úkol, který mi mnoho radosti nepřinesl. Před 
několika lety jsem díky kamarádce objevila 

video s názvem Tips for Easier Passover 
Cleaning od Chany Jenny Weisberg. Podo-
týkám, že tato žena je velmi zbožná, ctí hala-
chu a nelze ji tedy podezřívat z lehkovážného 
obcházení pravidel. Jenže každý rok cítila 
před Pesachem podobnou frustraci jako já. 
A tak se dala do studia a objevila několik 
zajímavých poznatků. A věřím, že svým 
videem způsobila v mnoha domácnostech 
revoluci! Věděli jste třeba, že v místnostech, 
ve kterých se nejí, je podle halachy potřeba 
najít a odstranit pouze množství chamce 
odpovídající velikosti malého preclíku? 
Usilovné vytírání všech šuplíků v koupelně 
ani složité pucování ložnice není potřeba. 
S kuchyní a jídelnou už je to trochu složitější, 
ale dobrá zpráva je, že pokud „prodáváte“ 
určitou skříňku nebo třeba celý špajz, nemu-
síte je vůbec uklízet. Nepovolené jídlo tam 
stačí zavřít a tvářit se, že to není váš problém. 
A opravdu není. Zbytek už budete muset 
vzít podle svých zvyků trochu pečlivěji, ale 
to je ve srovnání s úklidem všech místností 
o poznání lehčí úkol, nemyslíte?

Nejsme stále otroky?
Dobu před Pesachem tak můžete místo 
smýčení využít k přemítání o tom, co vás 
v životě brzdí a svazuje. A hledání toho, od 
čeho byste se do budoucna chtěli nejvíc 

osvobodit. U mě letos jednoznačně vedou 
očekávání. jednoznačně vedou očekávání. Ať 
už jsou to moje představy, jak bude vypadat 
zítřek, příští týden nebo letní prázdniny. 
I vize vymydlených a vyváženě živených 
potomků, kteří vesele poskakují v domově 
prosyceném klidem a vůní z kuchyně. OK, 
tahle očekávání jsem u sebe nikdy neměla. 
Ale pokud jste sami už nějaký ten pátek 
s dětmi zavření doma, určitě víte, co tím 
myslím. A tak se snažím od představ o tom, 
co bude, oprostit a užívat si každý den přesně 
takový, jaký je. Schválně, čím (nebo kým) 
se necháváte ve svém životě zotročovat vy? 
A není už čas se s tím nějak vypořádat?

Deset tipů, jak zapojit děti do 
pesachových příprav
Obzvlášť letos se nabízí do pesachových pří-
prav zapojit děti. Tady je deset tipů, jak na to:

1. Nalaďte se na příchod Pesachu náleži-
tou muzikou. Pokud nemáte patřičná 
cédéčka, zkuste zapátrat třeba na Spotify. 
Mě zaujal třeba playlist s názvem Passo-
ver Seder Songs for Kids od B’nai Israel.

2. Zkuste společně spořádat všechny zásoby 
mouky a těstovin. Špagety s kečupem 
v době lockdownu? Jednoduchá večeře 
a micva k tomu!

Deset egyptských ran na talíři
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3. Zapojte děti do pesachového úklidu. Co 
třeba po bytě „zapomenout“ na několika 
místech nějakej ten drobásek jako 
odměnu pro nálezce? Vsadím se, že se 
příští rok děti o tuhle práci samy přihlásí! 
Dalším mým osvědčeným trikem je 
intenzivní úklid po dobu jedné či dvou 
písniček. Zkuste to a uvidíte, kolik se dá 
za tak krátkou chvíli zvládnout.

4. Pověřte je výrobou plakátů s nějakým 
vtipným nápisem nebo obrázkem, kterým 
označíte uklizené místnosti či kusy 
nábytku. Čím strašidelnější výstraha proti 
vnášení chamce na dané místo bude, tím 
je to bude víc bavit. A třeba budou pro 
jednou ten zákaz respektovat.

5. Udělejte si v tom šrumci společně aspoň 
jedno hezké odpoledne a podívejte se 
spolu na animovaný film Princ egyptský.

6. Vyrobte společně sederové rekvizity – tipy 
na ztvárnění deseti ran najdete níže. 
Invenci se ale meze nekladou, ostatně 
internet je plný nápadů na interaktivní 
sederové prvky pro děti.

7. Vyberte a upečte sladkou sederovou tečku 
společně – třeba budou děti k výsledku 
bezmoučného pečení shovívavější. Při 
nejhorším to jistí zmrzlina a ovoce!

8. Nezapomeňte letos s dětmi se svíčkou 
hledat poslední drobky, které – pokud 
vám to podmínky dovolí – můžete druhý 
den ráno společně spálit. Stačí k tomu 
obětovat jeden středně velký květináč.

9. Během přípravy slavnostní večeře můžete 
dát dětem opáčko Prince egyptského a pak 
je pověřit třeba výrobou jmenovek na stůl.

10. Zvažte, zda společně přispějete na 
charitu, která u vás souvisí s pesachovou 
tematikou. Co si třeba vybrat organizaci 
podporující uprchlíky, školní docházku 
chudých dětí nebo nějakou fair trade 
organizaci?

Zábavný seder, základ úspěchu
Asi jsme všichni zažili seder, při němž jsme 
pod stolem tajně pokukovali po hodinkách 
a doufali, že už to vše brzy skončí. A co teprve 
děti, jejichž pozornost je prostě od přírody 
trošku kratší. Myslím si, že je potřeba délku 
a obsah vyprávění dětskému věku přizpůso-
bit a udělat je pro děti co nejzábavnější.

Letos si můžeme pro inspiraci pořídit 
skvělého pomocníka – vtipnou knihu Už 
tam budem, Mojžíši? od Pavlíny Šulcové 
a známého ilustrátora Kakalíka. Jak Pavlína 
řekla v minulém čísle Maskilu: „V podtitulu 
píšeme, že je to ‚trochu jiná pesachová hagada 
nejen pro děti‘. Je určená i dospělým, kteří se 

chtějí trochu zasmát a kteří ocení podněty, 
jak zabavit děti během sederu. Součástí je 
i minimalistický seder pro všechny, kteří 
chtějí uspořádat svůj seder, ale dosud k tomu 
neměli odvahu, protože klasické texty jsou pro 
příliš hutné. Budeme rádi, když si kniha najde 
své publikum i mimo židovskou komunitu 
a trochu přiblíží to, jak se židovské svátky 
slaví. Příběh o vyvedení z otroctví má navíc 
univerzální přesah.“ Přesvědčila jsem vás, že 
tuhle knížku prostě musíte mít?

Výčet deseti egyptských ran pro 
nejmenší
Před pár lety jsem pro děti vyrobila sadu 
představující deset egyptských ran, díky 
které se pro ně stal seder poměrně zábavnou 
záležitostí. A navíc si alespoň několik z nich 
bravurně pamatují.

Krev – každé dítko si může vodu ve skleničce 
obarvit potravinářským barvivem na čer-
veno. Kouzlo, které samozřejmě není určeno 
ke konzumaci, ale k cintání na sváteční 
ubrus.
Žáby – jednoduchá vystřižená žába z papíru 
s balónkem místo jazyka slaví velký úspěch 
hlavně u menších dětí.
Hmyz – začali jsme vlastnoručně vyrobeným 
roztomilým broučkem a dneska už vlastníme 
poměrně rozsáhlou sbírku plastové havěti, 
kterou průběžně rozšiřujeme. Využijete i na 
Halloween.
Zvěř – rozestavěné zvířecí figurky z LEGA po 
celém stole jsou hezká dekorace.
Mor a vředy – se dají lehce vykouzlit něja-
kým hutným krémem nebo zubní pastou.
Krupobití – pytlíček bílých konfet rozhozený 
po celém stole je pro děti vždycky vítaným 
zpestřením. Jen si nezapomeňte si před 
následnou konzumací vína zkontrolovat 
skleničky…
Kobylky – ano, i kobylku v naší hmyzí sbírce 
máme.
Tma – žluto-černé kolečko není sice invencí 
století, ale slouží už několik let dobře. Lze 
samozřejmě i zablikat vypínačem.

Pobití prvorozených – na talířku sice mají 
jednoduše vyobrazeného smrťáka, víc je ale 
baví povalování LEGO zvířátek. Destrukci 
prostě děti milují.

Sederový talíř a nové tradice
Sederový talíř slouží tak trochu jako osnova 
celého vyprávění a mě baví, jak se v poslední 
době pesachový příběh rozrůstá o nové linky. 
Například pomeranč už je na našem stole 
stálicí a asi nemusím jeho význam vysvět-
lovat. Stejně tak pohár vína pro Eliáše a pro 
Miriam. Kromě toho na našem stole přibyla 
i zrnka fair trade kávy připomínající novo-
dobé otroctví a olivy jako symbol míru na 
Blízkém Východě. Přebrali jsme i sefardskou 
tradici švihání jarní cibulkou během zpívání 
Dajenu, která děti náramně baví.

Knižní odměna za nalezení afikomanu
Taky se vaše děti před každým svátkem ptají, 
jestli dostanou dárek? V některých rodinách 
je pro děti díky odměně hledání afikomanu 
vrcholem celého večera. Letos se dětem chys-
tám dětem pořídit nějakou pěknou publikaci 
o Egyptě. Zaujala mě hledací kniha Egypt 
pod lupou od Davida Longa, detektivní pří-
běh Poprask ve starověkém Egyptě a naučná 
kniha Po stopách posvátného skarabea 
od české autorky Štěpánky Sekaninové. 
Všechny jsou plné zajímavých informací 
a navíc mají potenciál děti zabavit na několik 
dní. A to se v téhle době obzvlášť počítá.

Přeju vám všem krásný a smysluplný Pesach 
a příští rok v Jeruzalémě. Nebo aspoň u jed-
noho stolu!

TEXT A FOTO RADKA LÍM LABENDZ

P.S.: Co letos obnovit tradici posílání sváteč-
ních přání? Pokud se vám líbí to z úvodní 
fotky, napište si o něj Ester Karasové do 
NFOH (karasova@fondholocaust.cz). Sada 
tří přání stojí 200 korun a kromě toho, že 
někomu vykouzlíte úsměv na rtech, podpo-
říte dobrou věc.

Pesachové divadlo
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Část volebního systému je protiústavní

Začátkem února zrušil Ústavní 
soud části volebního zákona, 
které byly protiústavní. Do 
voleb zbývá už jen devět 
měsíců. Jaké části zákona soud 
zrušil a co se bude dít dál?

Ve středu 3. února vydal Ústavní soud rozsu-
dek o zrušení části volebního zákona. Stíž-
nost k Ústavnímu soudu podal senátorský 
klub Starostů a nezávislých, a po třech a půl 
letech Ústavní soud vydal rozsudek. Která 
ustanovení Ústavní soud tedy zrušil?

Zaprvé, přepočítávání volebních man-
dátů pomocí D’Hondtovy metody, která 
znevýhodňuje strany s menším počtem 
hlasů, tedy menší strany potřebovaly více 
hlasů k dosažení poslaneckého mandátu než 
strany velké. Například strana ANO potřebo-
vala v minulých volbách k dosažení jednoho 
mandátu okolo 22 tisíc hlasů, ale právě 
STAN téměř dvojnásobek. Dále také Ústavní 
soud zrušil načítací klauzuli pro koalice, 
tedy volební hranici, která omezovala vstup 
koalicí do Poslanecké sněmovny. Pokud 
v koalici byly dvě strany, tak koalice potřebo-
vala alespoň deset procent volebního zisku 
pro vstup do Poslanecké sněmovny. Pokud 
v předvolební koalici byly tři strany, byl 
potřeba zisk patnáct procent, pro čtyři strany 
dvacet procent a tak dále. Ovšem hranice 
pro vstup do Poslanecké sněmovny zůstává 
stejná, tedy pět procent jak pro samotné 
strany, tak pro koalice.

Jako důvod k zrušení zmíněné části voleb-
ního zákona uvedl soud část přímo z Ústavy 

České republiky, konkrétně příkaz zajistit 
rovné volební právo.

Prezident Miloš Zeman před tím, než 
Ústavní soud uveřejnil nález o protiústavní 
části volebního zákona, napsal dopis předse-
dovi Ústavního soudu Pavlu Rychetskému, 
ve kterém varoval před možnou ústavní 
krizí, která by mohla nastat. Celý proces 
schválení nového volebního zákona není 
jednoduchý, z logických důvodů. Senát se 
musí na novém volebním zákonu shodnout 
s Poslaneckou sněmovnou. Nejdříve musí 
Poslanecká sněmovna vypracovat nový 
volební zákon, ten předá Senátu. Senát musí 
poté odhlasovat schválení nového zákona, 
nebo ho může Poslanecké sněmovně vrátit 
s navrhnutými změnami. Tentokrát ovšem 
Poslanecká sněmovna nemá možnost roz-
hodnutí senátu přehlasovat.

Co by se dělo, kdyby poslanci a senátoři 
nestihli včas vypracovat a schválit nový 
volební zákon? Mohla by nastat právě 
prezidentem zmíněná ústavní krize. Veške-
rým poslancům by v tomto případě zanikl 
mandát, vláda by byla v demisi, a nebylo by 
možné uskutečnit nové volby. Neexistoval by 
totiž zákon, který určí, jak přepočítat hlasy. 
A neměl by ho ani kdo schválit, pokud tu 
nebude Poslanecká sněmovna, se kterou by 
se Senát musel shodnout.

Ovšem kromě toho, že Ústavní soud 
rozhodoval o nálezu tři a půl roku, je také na 
okolnostech podivné to, že prezident vyhlásil 
volby nezvykle brzy, tedy už na 8. října, což 
je velmi neobvyklé. Takže to může vypadat, 
že se prezident snaží ovlivnit rozhodnutí 
Ústavního soudu.

A jak na rozhodnutí soudu reagoval 
premiér?
Andrej Babiš se k věci vyjádřil ještě v den 
nálezu Ústavního soudu na tiskové konfe-
renci. Nejprve uvedl, že si je vědom, že musí 
respektovat rozhodnutí soudu a že proti 
němu není obrany. Ovšem dále pokračoval 
mnohem kritičtějšími větami: „Ústavní soud 
definitivně ztratil všechny zábrany a aktivně 
se, stejně jako v roce 2009, snaží ovlivnit poli-
tickou situaci v naší zemi, což mu absolutně 
nepřísluší.“

„Na rozdíl od pana Rychetského a ostat-
ních ústavních soudců, já jsem byl zvolen ve 
svobodných demokratických volbách, voli-
čům skládám a budu skládat účty a nesedím 
18 let na jedné židli jako pan Rychetský.“

„Klesá význam voleb, roste význam 
žalob.“
Panu premiérovi rozhodně nepřísluší, aby 
se takto vyjadřoval k rozhodnutí Ústavního 
soudu, či slovně napadal jednotlivé soudce. 
Ovšem premiér není jediný, kdo je vůči roz-
hodnutí ústavního soudu a jeho předsedovi 
Pavlu Rychetskému kritický. Prezident 
Zeman se rozhodl, že neudělí Rychetskému 
řád Tomáše Garrigua Masaryka, jak měl 
původně v plánu.

Ovšem nejen já jsem naopak přesvědčen, že 
Ústavní soud rozhodnutím chrání ústavu, 
základní a nejdůležitější pilíř české demo-
kracie.

SEBASTIÁN JIRKAL
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Předplaťte si 
Jews News!
Po třech letech neustálé snahy zlepšovat 
naše možnosti přicházíme nově s nabídkou 
předplatného magazínu Jews News.

Za devatenáct korun měsíčně nyní máte 
možnost:
•  poslouchat audioverze našich článků 

a nezkrácené nahrávky rozhovorů
•  přidávat komentáře a mít tak možnost se 

spojit přímo s daným redaktorem
•  obdržet každý měsíc v elektronické podobě 

dvojstránku měsíčníku Maskil, do kterého 
pravidelně přispíváme

•  těšit se na překvapení, které jako předplati-
telé dostanete

•  uplatnit nárok na učitelskou či studentskou 
slevu

Více informací naleznete na našich stránkách.

Ve spojitosti s touto novotou vám chceme 
poděkovat za vaši tříletou podporu. Za výdělek 
z předplatného plánujeme naše obzory dále 
rozšiřovat, abychom vám poskytli co nejpříjem-
nější požitek ze čtení Jews News.

Jews News je časopisem studentů Lauderových 
škol.  Tato dvoustrana vychází jako příloha 
měsíčníku Maskil laskavou péčí Bejt Simcha. 
Redakce: Albertina Čížková – šéfredaktorka, Hugo 
Marx – zástupce šéfredaktorky, Matěj Knop – 
editor, Eliáš Gaydečka – korektor a další. Kontakt: 
www.lauderky.cz, e-mail: redakce@lauder.cz

Jsme  
zpátky!

Rozhovory, recenze a glosy, 
komentáře, fotografie z cest 

a mnoho dalšího si nyní můžete 
přečíst na našich nových 

webových stránkách,  
které fungují  

už od 25. ledna 2021.

Máte-li zájem stát se 
redaktorem našeho magazínu,  

napište nám na mail 
redakce.jn@seznam.cz

Budeme se na vás těšit 
na adrese 

https://jews-news.webnode.cz

Vaše redakce Jew’s News

Recenze: Naslouchač

Nudíte se a rádi čtete fantasy? 
Tak je tato kniha právě pro 
vás. Naslouchač je kniha 
o dívce, jež už od narození musí 
předstírat, že je chlapec. Proč? 
Zkrátka aby si zvětšila šance na dožití se 
dospělosti. Kniha se čte doslova jedním 
dechem a asi vás překvapí, že autorkou je 
vcelku neznámá Češka – Petra Stehlíková.

Hlavní hrdinka Ilan žije ve světě, kde je 
hlavním zdrojem energie kámen jménem 
sklenit. Ten rozdělil lidstvo na dvě poloviny. 
Na ty, kteří jako jediní mohou zpracovávat 
sklenit – sklenaře, a ty, kteří získanou energii 
spotřebovávají – lidé z nížin. Sklenaři byli už 
před lety lidmi z nížin uvrženi do otroctví. 
Od té doby musejí pracovat v dolech, kvůli 
čemuž umírají s nechutnými boláky na těle 
a rodí se jim znetvořené děti. Lidé z nížin 
mají ve svých městech létající auta, pohy-
bující se domy, zatímco u sklenářů nemají 
nic důmyslnějšího než pouhé svíčky. Ilan 
má speciální dar, díky kterému se dostane 
do slavné bojové jednotky pětadvacítky, 
ochránce lidí z nížin. Zatímco Ilan pěta-
dvacítkou pohrdá, oni se s ní snaží navázat 
přátelství. Pro její prostořekost hrozí, že sku-

tečnost, že je holka, bude odhalena. Po její 
domovině pobíhá více nestvůr než kdy dřív. 
Podaří se jí přežít všechna dobrodružství 
s pětadvacítkou bez újmy?

Kniha má nejen skvělý nápad, myšlenku, 
ale autorka také umí dobře zacházet s napě-
tím, humorem a vztekem, že má člověk často 
chuť hlavní postavě vrazit facku. Celý příběh 
je obestřen jakýmsi tajemstvím (jen vědět 
jakým), jež člověka pohání v četbě dál a dál. 
Je zajímavý i tím, kde se odehrává, protože 
část se odehrává ve světě vypadajícím i hůř 
než ve středověku a část zase v daleké 
budoucnosti. V knize si podle mě každý 
najde něco. Sklenaři jsou tam utlačováni, 
ale nemají odvahu se lidem z nížin postavit. 
Taky se tam objevují různé příšery. Každého 
člověka, který si přečte, o čem kniha vypráví, 
příběh naprosto překvapí. A pokud vás to 
bude bavit, určitě si přečtěte druhý díl Faja, 
který je podle mě ještě dvakrát lepší, a třetí, 
který vyjde letos v dubnu pod názvem Nasta-
rea, na který už se hodně těším, a myslím, že 
má šanci, aby byl ze všech tří dílů nejlepší.

JULIE GAYDEČKOVÁ
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HEBREJŠTINA

Minikurz hebrejštiny pro samouky II 
(6. lekce)
V aktuálním minikurzu hebrejštiny vám přinášíme slíbené 
pokračování příběhu o laskavosti ve zjednodušené 
hebrejštině. Mrkněte na slovíčka a pusťte se do toho. Pokud 
už jste zapo mněli začátek příběhu, můžete si ho kdykoliv 
připomenout v minulém čísle. Pro čtení vám také pomůže 
časování slovesa „dát“ – proto přinášíme přehled časování. 
Pro svou kontrolu si nakonec můžete přečíst překlad do 
češtiny (snažíme se držet co nejvíce doslovného překladu, 
aby to pro vás bylo snazší pro pochopení slovíček). Přejeme 
příjemné čtení!

טובה תחת טובה

)פרק שני(*

אברהם נותן לרב אוכל טוב ומיטה טובה.

וגם נותן אוכל לסוס.

 בוקר. ֵאין גשם ואין רוח.

הרב אומר: "תודה אברהם.

 תודה על האוכל ועל המיטה.

יָת לי טובה. אתה ָעׂשִ

ה לך טובה תחת טובה." יום אחד גם אני ֶאֱעׂשֶ

...

 יום אחד אברהם הולך וקֹוֶנה סוס.

ה הסוס חֹוֶלה! הוא הולך בדרך וִהּנֵ

בא אברהם אל האיש המֹוֵכר ואומר:

"אתה נתן לי סוס חולה."

אומר האיש: "אני לא נתתי לך סוס חולה.

הסוס לֹא ָהָיה חולה. הסוס ָחָלה בדרך."

Infinitiv: „dát“ ָלֵתת

Přítomný čas ž. r., mn. č. m. r., mn. č. ž. r., jed. č. m. r., jed. č.

נֹוְתנֹות נֹוְתִנים נֹוֶתֶנת נֹוֵתן

Slovníček

není („neexistuje“) ֵאין

udělal jsi יָת ָעשִׂ

udělám ה ֶאֱעשֶׂ

kupuje קֹוֶנה

hle!, tady ה ִהּנֵ

nemocný חֹוֶלה

prodavač, prodávající מֹוֵכר

nebyl לֹא ָהָיה

onemocněl ָחָלה

Minulý čas

Ženský rod Mužský rod Osoba

י ָנַתּתִ 1. (já)

ָנַתּתְ ָנַתּתָ 2. (ty)

ָנַתן ָנַתן 3. (on, ona)

ָנַתּנּו 1. (my)

ן ָנַתּתֶ ם ָנַתּתֶ 2. (vy)

ָנְתנּו 3. (oni/ony)

Laskavost za laskavost
(druhá kapitola)

Avraham dává rabimu dobré jídlo a dobrou postel.
A také dává jídlo koni.

Je ráno. Není déšť a není vítr.
Rabi říká: „Díky Avrahame.
Díky za jídlo a za postel. Udělal jsi pro mě laskavost.
Jednoho dne i já učiním tobě laskavost za laskavost (oplatím ti 
laskavost laskavostí).“

…

Jednoho dne Avraham jde a kupuje koně.
On jde po cestě a hle, kůň je nemocný!

Přišel Avraham k tomu prodavači, a říká:
„Ty jsi mi dal nemocného koně.“
Muž říká: „Nedal jsem Ti nemocného koně. Ten kůň onemocněl po 
cestě.“

PŘIPRAVILA RÁCHEL POLOHOVÁ*Druhá kapitola
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KULTURA

Kulturní program březen–duben 2021
PROGRAM ŽMP ON-LINE

Z důvodu přetrvávající nepříznivé epidemio-
logické situace připravily pražská a brněnská 
pobočka Oddělení pro vzdělávání a kulturu 
Židovského muzea v Praze na následující 
týdny program on-line. Máte-li zájem 
zúčastnit se některého z pořadů, zašlete 
prosím email na adresu: lucie.krizova@
jewishmuseum.cz a do předmětu napište 
PŘENOS ON-LINE a uveďte datum pořadu. 
Den před pořadem Vám bude zaslán odkaz, 
přes který se budete moci v reálném čase při-
pojit k přednášce. V průběhu přednášky bude 
možné klást dotazy formou on-line chatu, 
který je součástí aplikace.

 Henochovská literatura jako 
svědek judaismu řecko-římské 
doby
Henochovská literatura je sou-

bor starověkých židovských textů (dnes zná-
mých především jako 1. a 2. kniha Henochova), 
jež jsou uvedeny jako vize biblického proroka 
Henocha, který byl podle knihy Genesis vzat 
do nebes Bohem. Cílem přednášky Davida 
Cielontka z Kabinetu pro klasická studia FLÚ 
AV ČR je představit tuto ve starověku velice 
známou sbírku textů. V přednášce se bude 
zabývat jak moderními dějinami znovuob-
jevení těchto textů, tak jejich starověkým 
kontextem. Přednáška je součástí cyklu 
Židé a starověký Přední východ.

 Lenka – vždy se najde cesta
Ve své druhé próze popisuje 
spisovatelka, výtvarnice a psy-
choterapeutka Anna Fodorová 

intimní příběh své maminky, poslední 
německy píšící pražské autorky Lenky Rei-
nerové (1916–2008). Nad knihou o bolestných 
ztrátách, o lásce i rodinných tajemstvích 
bude autorka diskutovat s ředitelem Praž-
ského literárního domu autorů německého 
jazyka Davidem Stecherem. Akce probíhá ve 
spolupráci s Pražským literárním domem 
autorů německého jazyka.

 Německá kultura ve filmovém 
zpravodajství Protektorátu
Život v Protektorátu Čechy 
a Morava byl ze strany nacistic-

kého Německa silně ovlivňován i v kulturních 
oblastech. Umělecké a historické aspekty se 
tak proměnily v ideologický nástroj. Nejen 
velké propagandistické výstavy (Německá 
velikost, Na cestě k nové Evropě, Sovětský ráj), 
ale také akce zdánlivě apolitické (např. Mozar-
tovské oslavy) vyznívaly v duchu nacistické 
propagandy představující Protektorát jako 
německou kulturní enklávu. Přednáška Jiřího 
Novotného z Národního filmového archivu 
představí obraz nacistického Německa 
z pohledu dobového filmového materiálu NFA.

 Slavnostní koncert u příleži-
tosti Jom ha-šoa / Kvarteto 
Martinů a Olga Černá
Koncert Kvarteta Martinů za 

doprovodu přední české mezzosopranistky 
Olgy Černé u příležitosti Jom ha-šoa. Během 
koncertu zazní skladby Felixe Mendel-
ssohna-Bartholdyho (1809–1847), Viktora 
Ullmanna (1898–1944) a Zdeňka Lukáše 
(1928–2007). Koncert bude přenášen online 
ze Španělské synagogy. Koncert bude přená-
šen přes YouTube kanál Židovského muzea 
v Praze. Koncert se uskuteční za finanční 
podpory hlavního města Prahy.

 Nedělní dílna pro rodiče 
s dětmi: Lvíček Arje vypráví 
o plaváčkovi
Uhodnete jméno chlapečka, 

který plaval po Nilu v ošatce vymazané 
smolou? A kudy protéká řeka Nil? V dubnové 
dílně bude lvíček Arje vyprávět o staro-
dávném příběhu, který si každý rok připo-
mínáme na svátek Pesach. Stejně tak jako 
u všech židovských svátků, ani na Pesach 
nebudou chybět tradiční dobroty, tentokrát 
s Arjem ochutnáte nekvašené chleby macesy 
a charoset – maltu, která se používala na 
stavbu pyramid. Jak asi chutná?

DALŠÍ TIPY NA ONLINE KULTURU

 Mrtvé moře a nejkrásnější 
místa v jeho okolí
Přednáška představí jednu 
z nejzajímavějších oblastí Svaté 

země – Mrtvé moře a jeho okolí. Posluchači 
se během přednášky dozvědí o zvláštnostech 
Mrtvého moře s ohledem na jeho polohu a na 
specifické složení jeho vody. Zároveň budou 
v přednášce zmíněna pozoruhodná místa 
kolem Mrtvého moře s ohledem na jejich 
přírodní, historický, kulturní a náboženský 
význam. Přednáška z cyklu Toulky Izrae-
lem – přednáší Mgr. Karel Hrdlička.

Pro link pište na adresu: zoom@zoplzen.
cz – Zoom místnost se otevírá patnáct minut 
před začátkem.

 Cesta ke svobodě
Midraš na Pesach z cyklu Jiřího 
Blažka. 
Pořádá tým Staré synagogy 

v Plzni. Přihlaste se s námi! Pro link pište 
Barboře Freund (freund@zoplzen.cz) – Zoom 
místnost se otevírá patnáct minut před 
začátkem.

 AMOTalks: Izraelské volby 
počtvrté
Izraelské parlamentní volby 
v úterý 23. března budou už 

čtvrté za poslední dva roky. Co je příčinou 
této bezprecedentní situace? Proč je izrael-

ská politická scéna tak nestabilní? Jak tyto 
volby ovlivnil COVID−19 či nástup nového 
amerického prezidenta Bidena? A lze po 
nich čekat stabilizaci politické situace 
v Izraeli? O tom spolu budou hovořit Irena 
Kalhousová, ředitelka Herzlova centra 
izraelských studií na UK, a Jakub Szántó, 
zahraniční zpravodaj a moderátor České 
televize.

Diskuse bude online přístupná na face-
booku: http://bit.ly/AMOTalk1

STŘEDA

24. 3. 
18.00

STŘEDA

31. 3. 
18.00

STŘEDA

7. 4. 
18.00

ČTVRTEK

8. 4. 
19.00

NEDĚLE

11. 4. 
10.00

ÚTERÝ

23. 3. 
18.30

NEDĚLE

21. 3. 
18.30

STŘEDA

24. 3. 
18.00

Zázračný 
rabín Šach
Srdečně zveme na výstavu 
pod širým nebem v Holešově 
na Kroměřížsku s názvem 
„Zázračný rabín Šach a tajuplné 
židovské město“. 
Výstava se věnuje osobnosti proslulého 
rabína Šacha, který v Holešově žil, působil a je 
pohřben na zdejším židovském hřbitově. Právě 
v tomto roce uplyne přesně 400 let od jeho 
narození.
Výstava je také obohacena o prezentaci prací 
žáků Základní umělecké školy F. X. Richtera 
Holešov, kteří se taktéž nechali inspirovat 
židovským tématem a osobností rabína Šacha. 
Na deseti panelech, které jsou umístěny 
v ulicích města, je tedy možné nejen získat 
mnoho nových a zajímavých informací, ale 
také potěšit oko vskutku zdařilými díly žáků 
výtvarného oboru ZUŠ.
Pro ty, kdo se nemohou dostat v nejbližších 
týdnech do Holešova doporučujeme navštívit 
výstavu prostřednictvím webových stránek 
města Holešov (www.holesov.cz)!
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PÍSNIČKA

Rúach avív

Také se už těšíte na jaro a očekáváte teplý 
jarní větřík? Svátek Pesach, který teď 
budeme slavit, je znám také jako Svátek jara 
-a tak jsme tentokrát pro vás při ,חג האביב
pravili jarní písničku. Má jednoduchá slova, 
která se neustále opakují, takže se ji jistě 
rychle naučíte.

Tato písnička je kuriozní tím, že neznáme 
autora melodie ani textu. A ještě ke všemu 
nejde ani původně o píseň hebrejskou (izra-
elskou), ale o známou lidovou ukrajinskou 
písničku. Není jisté dokonce ani to, kdo 
je autorem hebrejského textu k této verzi. 
V každém případě však nejde o překlad. Heb-

rejský text s původním ukrajinským nemá 
vůbec nic společného. Ukrajinská lidová 
písnička vypráví o kozácích a jejich vůdci 
Petro Dorošenkovi (1627–1698), zatímco nový 
hebrejský text vyzývá jarní vítr k pohlazení…

ֵאִני רּוַח, רּוַח ָאִביב ָנא שָׂ
ֵאִני רּוַח, רּוַח ָאִביב ָנא שָׂ

ָנֶפיָך ִלי, ֹרשׂ ּכְ ּפְ
ֵאִני. ָנֶפיָך ִלי, ָנא שָׂ ֹרשׂ ּכְ ּפְ

ָנֶפיָך ִלי ֹרשׂ ּכְ ֹרשׂ, ּפְ ּפְ
ֵאִני. ָנֶפיָך ִלי, ָנא שָׂ ֹרשׂ ּכְ ּפְ

ֵפִני. רּוַח, רּוַח ָאִביב ָנא ַלּטְ

ֵפִני. רּוַח, רּוַח ָאִביב ָנא ַלּטְ
ָנֶפיָך ִלי, ֹרשׂ ּכְ ּפְ

ֵפִני. ָנֶפיָך ִלי, ָנא ַלּטְ ֹרשׂ ּכְ ּפְ
ָנֶפיָך ִלי ֹרשׂ ּכְ ֹרשׂ, ּפְ ּפְ

ֵפִני. ָנֶפיָך ִלי, ָנא ַלּטְ ֹרשׂ ּכְ ּפְ

Větre, jarní větříku, potěš mě.
Větre, jarní větříku, potěš mě.
Rozprostři na mě svá křídla,
rozprostři na mě svá křídla a potěš mě.
Rozprostři, rozprostři na mě svá křídla,
rozprostři na mě svá křídla a potěš mě.

Větře, jarní větříku, pohlaď mě.
Větře, jarní větříku, pohlaď mě.
Rozprostři na mě svá křídla,
rozprostři na mě svá křídla a pohlaď mě.
Rozprostři, rozprostři na mě svá křídla,
rozprostři na mě svá křídla a pohlaď mě.


