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המשכיל

Situace v Izraeli je ještě 
napínavější než jindy
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ÚVODNÍK

Milí čtenáři,

zdá se, že pandemie trochu polevuje 
a pomaličku vylézáme z našich domá-
cích doupat na sluníčko a můžeme se 
s jistými omezeními potkávat. Mnozí 
z toho mají sociální šok, ale snad si zase 
rychle zvykneme na reálná setkání a ne 
jen ta virtuální. Možná jsme si zvykli, 
že můžeme být na virtuální schůzce 
v pyžamu a za sebou mít rozestlanou 
postel, ale díky volitelnému pozadí to 
není vidět, a když už vám účastníci 
lezou na nervy, prostě je vypnete a napí-
šete vzkaz „mně to spadlo“. Ale… není 
to správné, není to zdravé a je to past. 
Běžme mezi lidi a ven.

S sebou si můžete vzít tištěný Maskil, 
nebo si ho přečíst v mobilu. (Zase virtu-
álně, já vím.) Přinášíme další z řady roz-
hovorů s předsedy českých židovských 
obcí, tentokrát z města pod horami, totiž 
z Liberce. Zajímavý rozhovor připravila 
Ráchel s izraelskou choreografkou Sha-
ron Vazanna. Současná situace v Izraeli 
je napínavější než jindy. Krátká (snad) 
jakási malá válka s Gazou, volby, řešení 
situace po covidu a mnoho dalšího 
hýbe Izraelem a má své dozvuky i mimo 
něj. Přinášíme článek Jiřího Blažka na 
aktuální téma. Pro uklidnění si můžete 
přečíst další díl seriálu o židovských 
fotografech, Jews News nebo si zapívat 
písničku. Mimochodem už se pracuje 
na zpěvníku, který bude obsahovat 
všechny dosud vydané písně i s odbor-
ným vysvětlujícím textem.

Hezký tamuz a červen,

VAŠE REDAKCE

RABÍNSKÉ SLOVO

Paraša Chukat a Izrael, 
který doufá v Hospodina
O šabatu, 19. června čteme v synagogách 
parašu Chukat (Nu 19,1–22,1). Počátek 
paraši nás seznamuje se zákony ohledně 
červené krávy – פרה אדומה, které patří 
do oblasti zákonů o rituální nečistotě 
a čistotě – טומאה וטהרה, kterými se Tóra 
zabývá.

V dobách existence Chrámu porazili červe-
nou bezvadnou jalovici, na níž nebylo dosud 
nikdy vloženo jho, a pak ji spálili. Popel 
z červené krávy smísili s pramenitou vodou 
a tou pak kněží očišťovali ty, kteří byli ritu-
álně nečistí tím, že se dotkli mrtvého nebo 
náhrobního kamene (mohyly) – טומאת מת. 
Takový člověk, dokud nebyl očištěn, nemohl 
vstoupit do Chrámu a nemohl přinášet oběti. 
Zákon o červené krávě nemůžeme racionálně 
vysvětlit, neboť spadá do skupiny zákonů 
(chukim) – חוקים, podobně jako například 
zákaz odívat se do oděvu z látky vyrobené 
z vlny a lnu, tzv. שעטנז (Dt 22,1) nebo zákaz 
smíšení masité a mléčné potravy – בשר בחלב 
 který je zde ,(Ex 23,19; 34,26 a Dt 14,21) איסור
uveden jako zákaz vařit kůzle v mléce jeho 
matky. O těchto Hospodinových zákonech 
se píše v talmudickém traktátu Joma 67b: 
„O zákonech, které jsem ti přikázal, není dovo-
leno přemýšlet.“ Talmudický text použil také 
komentátor Raši, který k úvodním slovům 
paraši Toto je zákonné ustanovení Učení –  
 vysvětluje, že satan (zlý זאת חוקת התורה
pud) a národy světa posměšně říkají Izraeli: 
„Co je to za micvu a v čem je její smysl?“ 
Proto je napsáno: „To je předurčení, ode mne 
pocházející zákon a nemáš právo o něm 
přemýšlet.“

Pro doplnění uveďme, že jsou v Tóře 
též zákony (mišpatim) – משפטים, které lze 
rozumově vysvětlit, proto se nazývají מצוות 
.שכליות

Devět červených jalovic
Během našich dějin bylo devět červených 
jalovic, jejichž popel očišťoval rituálně 
nečisté od nečistoty dotyku s mrtvým. 
O první červené jalovici se píše zde, v naší 
paraše, během působení našeho učitele Moj-
žíše a devátá byla za velekněžství Jišmaela, 
syna Fabiho, kterého ustanovil veleknězem 
prokurátor Valerius Gratus (15–26 o. l.). 
Desátá červená jalovice bude až v době pří-
chodu Mesiáše a třetího Chrámu.

Jak důležité místo v židovském nábo-
ženském životě hrála červená jalovice, se 
můžeme dovědět ze starého midraše Tan-
chuma (מדרש תנחומא הקדום):

ּה ר ֵאין־ָבּ ִמיָמה ֲאֶשׁ ה ְתּ  ְוִיְקחּו ֵאֶליָך ָפָרה ֲאֻדָמּ
ר לֹא־ָעָלה ָעֶליָה ֹעל  ať k tobě přivedou…– מּום ֲאֶשׁ
červenou krávu bez vady a bez poskvrny, na 
niž dosud nebylo vloženo jho.

Jednou Židé potřebovali červenou krávu 
a nikde ji nemohli nalézt. Nakonec ji přece 
našli u jednoho nevěřícího. Řekli mu: „Prodej 
nám svou jalovici.“ On jim odvětil: „Dobře, 
zaplaťte a vezměte si ji.“ Židé se ho zeptali: 
„Kolik za ní chceš?“ On jim odvětil, že čtyři 
zlaté. Židé odešli, aby mu zanedlouho 
přinesli peníze. Tu si onen gój uvědomil, 
na co vlastně Židé potřebují jeho jalovici. 
Když se vrátili, oznámil jim, že za čtyři zlaté 
ji neprodá. Židé mu navrhli, ať si řekne 
cenu, že mu ji zaplatí. Navrhli pět zlatých, 
ale nevěřící to odmítl. Tak se cena krávy 
neustále zvyšovala, až dospěla na rovných 
tisíc zlatých, tehdy gój s její cenou souhlasil 
a byl ochoten ji prodat. Gój se s nimi dohodl, 
že peníze přinesou na druhý den. Co však 
poté udělal ten lump? Řekl svému známému, 
že má v plánu Židy podvést. Svěřil se mu, 
že Židé jsou ochotni dát za jeho krávu tak 
obrovskou sumu, jen proto, že na ní ještě 
nebylo vloženo jho. Co udělal? Večer vložil 
na svou krávu jho a nechal ho na ní přes noc. 
(Dva důkazy, které svědčí o tom, že na jalovici 
nebylo vloženo jho: 1. Na šíji má dva chlupy, 
které jsou vzpřímené. Pokud bylo na ní jho 
vloženo, tyto dva chlupy se ohnou a ani poté, 
kdy bylo jho sejmuto, se nevzpřímí. 2. Pokud 
nebylo na ni dosud vloženo jho, pohled jejích 
očí je přímý. Pokud bylo na ni vloženo jho, má 
těkavý pohled, její oči jakoby stále hleděly na 
jho a to i poté, kdy bylo sejmuto). Druhého 
dne Židé přišli s dohodnutou částkou peněz 
a chtěli krávu od nevěřícího koupit. Když 
jim ji přivedl, okamžitě poznali, že je chtěl 
podvést. Její pohled nebyl přímý jako včera 
a měla na šíji dva ohnuté chlupy. Řekli mu: 
„Nech si ji. Nechceme ji ani kdybys nám ji 
chtěl dát zadarmo. Když si uvědomil, že svým 
jednáním přišel o obrovský výdělek, tak jeho 
ústa, která dříve řekla: „Podvedu ty Židy“, 
nyní pravila: „Požehnaný, který vyvolil tento 
národ.“ Nevěřící pak spáchal sebevraždu.

Další příběh, v němž se hovoří o červené 
jalovici, ale i o úctě k rodičům, nalezneme 
v traktátech Kidušin 31a; Avoda zara 23b:

Řekl rabi Jehuda, řekl Šmuel – ptali se 
rabi Eliezera: „Jak velká může být úcta 
k otci a matce?“ Řekl jim: „Podívejte se, jak 
jeden nevěřící Dama ben Netina z Aškelonu 
ctil svého otce. Učenci chtěli od něj koupit 
drahokamy do náprsníku (velekněze) za šest 
set tisíc. Rav Kahana tvrdil, že za osm set 
tisíc. Avšak klíč od pokladnice s drahokamy 
ležel pod polštářem, na němž měl položenou 
hlavu spící otec Damy ben Netiny. Syn nechtěl 
kvůli tomu spícího otce budit, a tak přišel 
o výdělek z prodeje drahokamů. Za nějaký rok 
mu Hospodin dopřál výdělek, neboť se mu ve 
stádu narodila červená kráva. Přišli k němu 
židovští učenci a on jim řekl: „Vím, že bych si 
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mohl říci o jakoukoli cenu na světě a vy mi 
ji dáte, já chci však pouze tolik, kolik jsem 
ztratil díky tomu, že jsem ctil svého otce.“

Vody sváru
Celá pospolitost synů Izraele přišla na poušť 
Sin, lid se usadil v Kádeši a tam zemřela 
Mojžíšova sestra Miriam. Dále čteme (20,2): 
ה ְוַעל־ַאֲהרֹן ֲהלּו ַעל־מֶֹשׁ ָקּ  – ְולֹא־ָהָיה ַמִים ָלֵעָדה ַוִיּ
Pospolitost neměla vody. Proto se srotili proti 
Mojžíšovi a Áronovi. Nejednou museli Mojžíš 
s Áronem vyslechnout rozčilený hlas části 
národa, který zvláště Mojžíše činil zodpo-
vědným za všechny těžkosti, které potkaly 
syny Izraele na poušti po východu z Egypta. 
Lidé neměli co jíst, neměli co pít, poté se jim 
nebeská potrava – mana – zprotivila a chtěli 
maso. V tomto případě se neuvádí, jako 
dříve, že by se část lidu chtěla vrátit zpět do 
Egypta, ale sama otázka „Proč jste nás vyvedli 
z Egypta?“ dává tušit, že pravděpodobně i tato 
hrozba zde byla.

Proč se národ osopil na Mojžíše? Protože 
na tom místě nebyla voda a lid začal žíznit. 
Bůh pak řekl Mojžíšovi a Áronovi, aby 
promluvili ke skalisku ať vydá vodu. Mojžíš 
však místo toho dvakrát udeřil holí do skály 
a z ní začala prýštit voda. Midraš Tanchuma, 
paraša Chukat 9 a Midraš Tanchuma kadum 
rozvádí slova Tóry a uvádí, že když se všichni 
dověděli, že na Boží pokyn se chystá Mojžíš 
vyvést vodu ze skály, začali ho zlí lidé vytáčet 
a říkali o něm: Cožpak nevíte, že kdysi byl 
pastýřem u Lábana? Pastýři jsou přece mistři 
v hledání vody. Mojžíš nejdříve najde pramen, 
potom nás k němu přivede a řekne: „Podívejte, 
já vám z téhle skály vyvedu vodu. Před námi je 
skalisko, vyveď nám z něj vodu, z téhle skály!“ 
Pak se po skupinách zastavovali u každého 
kamene či skály a vždy chtěli, aby jim Mojžíš 
odtud vyvedl vodu. Bůh mu také řekl, aby jim 
vyvedl z každé skály vodu. Mojžíš byl zcela 
nepříčetný hněvem, křikl na ně: „Pojďte za 
mnou!“ Zapřísáhl se, že jim dá vodu jenom 
z té skály, kterou sám vybere.

Mojžíš pak pozdvihl ruku s holí a udeřil 
dvakrát do skály. Po prvním úderu začala 
ze skaliska vytékat voda velmi pomalu, po 
kapkách. Kolem něj zazněly hlasy: „Amra-
mův synu, voda tak vystačí jen pro kojence 
nebo v krajním případě pro batolata!“ Jejich 
posměšná slova jej tak rozčílila, že udeřil do 
skály ještě jednou – podruhé, a tehdy začala 
vytékat ze skály voda proudem. Toto místo, 
kde se synové Izraele přeli s Bohem dostalo 
jméno ֵמי ְמִריָבה – Vody sváru.

To, že Mojžíš dvakrát do skaliska udeřil, 
místo aby k němu promluvil, bylo v Hospodi-
nových očích projevem malověrnosti. Proto 
Bůh rozhodl, že Mojžíš s Áronem neuvedou 
národ synů Izraele do zaslíbené země. Tak 
se i stalo. Áron umírá na hoře Hóru (Nu 
20,23–29) a Mojžíš až ve čtyřicátém roce po 
vyjití z Egypta na východním břehu Jordánu.

Nechuštan
Zanedlouho měl Mojžíš s lidem Izraele 
podobný problém jako nedávno u Vod sváru. 
Na cestě k Rákosovému moři, když synové 

Izraele obcházeli edómskou zemi, lid propadl 
malomyslnosti a opět se postavil proti Moj-
žíšovi. Tu poslal Všemohoucí na hříšný lid 
ohnivé hady a ti uštkli mnoho lidí, kteří pak 
zemřeli. Lid se začal kát ze svých hříchů a Moj-
žíš se modlil k Bohu a na jeho radu nechal poté 
udělat měděného hada a připevnit jej vysoko 
na žerď. Každý uštknutý, kdo se na hada podí-
val, zůstal naživu (Nu 21,4–9). Samozřejmě, že 
měděný had neměl žádnou magickou sílu, ale 
jak píšou naši učenci v Mišně, Roš hašana 3:8:

ְזַמן א, ִבּ  ְוִכי ָנָחׁש ֵמִמית, אֹו ָנָחׁש ְמַחֶיּה? ֶאָלּ
ם ִדין ֶאת ִלָבּ ְעְבּ י ַמְעָלה ּוְמַשׁ ַלֵפּ ִלין ְכּ ְכּ ְשָׂרֵאל ִמְסַתּ ִיּ  ֶשׁ
ִאים;ְוִאם ָלאו, ָהיּו ַמִים, ָהיּו ִמְתַרְפּ ָשּׁ ַבּ  ַלֲאִביֶהן ֶשׁ
ִנּמֹוִקים.

Cožpak (tento měděný) had usmrcuje 
a oživuje? Jistě že ne, avšak v okamžiku, kdy 
Izraelci hledí směrem k výšinám a podrobují 
svá srdce svému Otci na nebesích, tak se 
uzdravovali, když ne, tak hynuli.

Tento měděný had, kterého nechal Mojžíš 
zhotovit, lidmi později zvaný Nechuštan, byl 
v Jeruzalémě až do vlády přísně monoteistic-
kého krále Chizkijáše (716–687 př. o. l.), který 
jej spolu s posvátným kůlem, posvátnými 
sloupy a návršími nechal zničit. Nechuštan 
se totiž během pokolení změnil pro syny 
Izraele ze znamení pohledu směrem k nebe-
sům, k Všemohoucímu v modlu, pro niž pálili 
kadidlo (2. Kr 18,3–4).

Příklady s vyvedením vody ze skaliska 
Mojžíšem a zhotovením měděného hada 
nám ukazují nutnost každého z nás „upřít 
své pohledy k nebesům“ a důvěřovat v pomoc 
Všemohoucího. Jistě, nelze vše, co nás 
potká, pasivně přijímat a říkat: ה‘ יעזור – Bůh 
pomůže. Naopak, naší povinností je snažit 
se aktivně řešit problémy svými silami či za 
přispění našich přátel a bližních. Musíme 
si však uvědomit, že jsme jen lidé a naše 
síly a možnosti jsou více či méně omezené, 
proto je vždy na místě důvěra v Boží pomoc. 
Jinak řečeno – upřít naše zraky k nebesům, 
k nebeskému Otci s prosbou o pomoc v srdci 
a s modlitbou či chválou na rtech.

RABÍN DANIEL MAYER

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

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

NÁBOŽENSKÉ AKCE – BOHOSLUŽBY

Kabalat šabat

Každý pátek od 19.00 
prezenčně – 3. patro, Maiselova 18, 
Praha 1 
a zároveň online – Skype
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Mistr IW (dílna), Povýšení bronzového hada (1550)
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ROZHOVOR

Holokaust tady zanechal 
bod nespojitosti

Před druhou světovou válkou 
byla liberecká židovská obec 
velmi početnou a movitou 
komunitou s velkou synagogou 
a bohatým životem. Dnešní 
liberecká židovská obec má 
unikátní moderní synagogu 
a mladého rabína, ale 
potýká se s nedostatkem 
mladších členů, a tedy 
nejistou budoucností. 
V našem seriálu rozhovorů 
s předsedy židovských obcí 
v ČR pokračujeme tentokrát 

v Liberci s předsedou ŽO 
Michalem Hronem.

Představte židovskou obec v Liberci. Jaká je 
její historie a současnost? Čím je specifická?
Liberecká židovská obec je relativně mladá. 
První zmínky o židovské komunitě v Liberci 
jsou zhruba ze 17. století. Tehdy ale Liberec 
nebyl vůbec nijak velké ani významné město. 
Rozkvět židovské komunity spadá do období 
rozvoje Liberce, kdy se z malého městečka 
v Sudetech stalo svého času druhé největší 
město v Čechách v rámci Rakouska-Uherska. 
V 19. století sem započal rozkvět průmyslu, 
a tedy i místní židovské komunity. V roce 
1889 se začala stavět synagoga, která měla 
39 metrů vysokou věž, tedy svého času nej-

vyšší věž ve městě. Předtím zde byly jen menší 
modlitebny. Komunita tehdy měla kolem 
1 500 členů a stavba byla velkou událostí pro 
celé město. Bohužel dlouho nevydržela. Byla 
vypálena za Křišťálové noci z 9. na 10. listo-
padu 1938 libereckými henleinovci. Liberec 
už v té době spadal pod Německo. Působil 
zde rabín Hoffmann. Tady na chodbu chceme 
přidat další panel, na kterém vzpomeneme 
liberecké rabíny. Po válce už tu působili jen 
kantoři. Rabín Hoffmann zde působil několik 
desetiletí, válku přežil a odešel do Palestiny. 
Našli jsme jeho vnučku a uvidíme, co z toho 
vyplyne za případnou spolupráci.

Z původní komunity se po válce do 
Liberce vrátilo asi 17 lidí. Ne všichni zahy-
nuli, mnoha lidem se podařilo utéct do zahra-
ničí. Komunita tedy začínala od začátku, ale 

Předseda ŽO Liberec Michal Hron v nové liberecké synagoze
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přistěhovalo se sem dost židů ze Zakarpatské 
Ukrajiny, Slovenska i Rumunska a obec tedy 
měla pár let po válce asi 150 členů. Zajímavé 
je, že dnes jsou židovské obce v Sudetech a ne 
ve vnitrozemí, v historicky českých městech. 
Myslím, že je to tím, že po válce se do Sudet, 
na místa vysídlených Němců, přesouvali 
noví obyvatelé, nabízelo se jim bydlení 
a práce a mnoho přeživších Židů toho 
využilo. Židé ze Zakarpatí i Slovenska ještě 
drželi tradice a tady v tom pokračovali. Jako 
náhradu za synagogu získali modlitebnu 
v Matoušově ulici. Odtamtud se však musela 
modlitebna vystěhovat a obec dostala dvě 
místnosti ve Slavíčkově ulici. Po listopadu 
1989 jsme dům v Matoušově ulici dostali 
zpět. Vzpomínám si, že hlavní místnost byla 
určena jen mužům a ženy mohly být vedle 
v druhé místnosti za zavřenými dveřmi.

Město později darovalo pozemek po 
bývalé synagoze židovské obci, což byl 
významný posun. Na místě dnešní knihovny 
a nové synagogy bylo v 90. letech parkoviště 
a pro obec to byl tehdy zdroj příjmů. Když 
se později začala plánovat výstavba nové 
knihovny, začlenil se do návrhu i vznik syna-
gogy a prostorů pro komunitu. Synagoga jako 
součást knihovny tedy patří kraji. Obci patří 
nadále pozemek pod knihovnou a synagogu 
užíváme za 1 korunu na dobu neurčitou. 
Vlastníme ještě pozemek v Jablonci nad 
Nisou, náhradou za pozemek po vypálené 
jablonecké synagoze, a dům v Matoušově 
ulici, nájemné z nich je důležitým zdrojem 
našich příjmů. To vše díky bývalému předse-
dovi panu Guttmannovi.

Když jsem se před 14 lety stal předsedou, 
snažil jsem se obec víc otevřít a nabídnout 
členům větší škálu aktivit. Začali jsme 
poskytovat i sociální služby a pořádat 
kulturní akce. Když zemřel kantor pan 
Weitzen, který vedl bohoslužby ortodoxním 
způsobem, snažili jsme se nadále udržet 
náboženský život. V roce 2007 přišel rabín 
Tomáš Kučera. Asi dva roky sem vždy jednou 
za měsíc dojel na bohoslužbu. A teprve tehdy 
jsme začali víc poznávat jádro židovské tra-
dice. Dřív sem chodily dva typy starších lidí. 
Jedni byli především ti ze Zakarpatí, kteří 
měli tradici zažitou, sami všechno znali, ale 
nijak se o své znalosti nedělili a nic nevy-
světlovali. Druhou skupinou byli lidé, kteří 
sem sice chodili, ale byli již z asimilovaných 
rodin. To byli většinou potomci původních 
obyvatel, protože místní liberečtí Židé před 
válkou mluvili německy a hlásili se k reform-
nímu nebo prostě neortodoxnímu judaismu. 
Byli to lidé, kteří chodili především na vysoké 
svátky a jinak moc ne. Například můj táta 
sice měl ještě bar micva, ale mně už tradici 
nepředal. Tomáš Kučera nás k té tradici při-
vedl. Navázali jsme kontakty s Bejt Simcha 
a s ŽLU. Dalším pilířem pak bylo pořádání 
koncertů, přednášek a podobných akcí.

Ve spolupráci s místní fakultou archi-
tektury jsme z bývalé obřadní místnosti 

hřbitova udělali památník obětem šoa. Na 
hřbitově se pohřbívá dodnes. Průběžně 
opravujeme na hřbitově náhrobky a udržu-
jeme celý hřbitov. Vzhledem k tomu, že tady 
žily bohaté rodiny a nechávaly si zbudovat 
nákladné hrobky, je nákladná i ta současná 
údržba.

Kolik má nyní obec členů a jaké je věkové 
složení?
Máme zhruba 60 členů. Průměrný věk bude 
kolem 50 let. Máme jak děti, tak i devadesá-
tileté seniory. Většinu členské základny už 
dnes netvoří přeživší, ale moje generace, tedy 
sedmdesátníci. Už jsme taky staří. Je to čím 
dál větší problém, obec držíme, ale bez Židů 
to jde ztuha.

Jak funguje péče o seniory a přeživší?
Napojili jsme se na systém FŽO. Naše 
tajemnice je zároveň i sociální pracovnicí. 
Přeživších se týká financování z Claims 
Conference, z Nadačního fondu obětem holo-
caustu financujeme pomoc i druhé generaci. 

V současnosti máme 13 klientů z řad přeži-
vších. To už jsou velmi staří lidé a potřebují 
pečovatelské služby. Postupně zprostředko-
váváme služby i dalším lidem, druhá gene-
race už ale nemá nárok na odškodné a začíná 
být problém služby financovat.

A jaký je program pro rodiny s dětmi a nej-
mladší generaci?
Holokaust tady způsobil bod nespojitosti, jak 
se říká v matematice. Židovství se předávalo 
z generace na generaci, žilo se v rodinách, 
ledor vador se ctilo. Po holokaustu a komu-
nistickém režimu, to je taky důležité zmínit, 
se tradice nezískávala v rodinách. Nebo 
ojediněle. Například ta generace přeživších 
ze Zakarpatí tradici znala, něco svým dětem 
předala, ale ty děti již svým dětem skoro nic. 
Já jsem také v rodině nic nezískal a svým 
dětem tak nic nepředal. Jsme na tom s jistou 
nadsázkou jako v době Abraháma. Musíme 
Boha sami poznat, abychom si své židovství 
uvědomili. To je i důvod, proč se kloním 
k progresivnímu judaismu, neboť ten více 

Liberecká synagoga je součástí knihovny. Nebo knihovna součástí synagogy?

Synagoga má na středoevropské poměry 
nevídaný moderní interiér
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ROZHOVOR

pamatuje na nás navrátilce znovu nalezence. 
V ortodoxní tradici se předpokládá, že vše 
znáte z rodiny. Progresivní směr s tím tolik 
nepočítá a s obnovením tradice spoléhá více 
na komunitu.

Ale rodiny s dětmi máme. Chodí sem 
moje dcera s dětmi, minulou sobotu měly bat 
micva. Před tím si tzv. upravily vztah, což je 
forma konverze, protože jejich matka není 
židovka a tak dcera měla bat micva ve 45 
letech a nejstarší vnučka skoro v osmnácti. 
A bylo to upřímné a hezké. Postupně si 
k tomu samy našly cestu. Někteří mladší 
lidé s dětmi jsou sice členové, ale aktivně se 
náboženského života příliš nezúčastňují. 
Nejsme misijní. Když mi lidé řeknou, že sice 
jsou Židé, ale nemají k tomu vztah a nechtějí 
být členy nebo aktivními členy, tak je nijak 
nepřemlouvám. Já jsem si k tomu také našel 
cestu až v padesáti.

O jaký program či aktivity mají lidé největší 
zájem?
Samozřejmě o oslavy svátků. Slavíme Purim, 
Pesach, Chanuku jako hlavní nosné svátky 
a také na Jom Kipur a Roš ha-šana přijde víc 
lidí. Také stavíme suku.

Jak funguje pravidelný náboženský život?
Snažím se celou dobu, co jsem ve funkci, aby 
minimálně jednou týdně byla bohoslužba. 
Aspoň kabalat šabat, aby vždy byl. Už dřív, 
ještě za pana Weitzena, se dělal kabalat šabat, 
ale nikdy se v sobotu nečetlo z Tóry, aspoň já 
jsem to nikdy nezažil. To se změnilo s přícho-
dem rabína Tomáše Kučery, který vždy přijel 
na víkend, v pátek jsme měli kabalat šabat 
a v sobotu šachrit. To jsme po dlouhé době 
mohli číst z Tóry. Když Tomáš Kučera u nás 
skončil, nahrál mi všechny melodie a já jsem 
se je během jedné dovolené naučil. Chodil 
jsem u moře v Chorvatsku s přehrávačem 

a pouštěl jsem si to pořád dokola. Od toho 
roku 2010 tedy vedu bohoslužby, pokud tu 
není nikdo jiný. Už během studia sem začal 
dojíždět David Maxa a stal se naším rabínem 
poté, co loni dostudoval.

Kdo může být členem a jaké gijury akcep-
tujete?
Členství máme jako všechny obce v repub-
lice, s výjimkou Prahy, podle práva návratu, 
tedy minimálně jeden prarodič musí být 
halachický žid. Do minjanu počítáme účast-
níky, kteří mají židovskou matku nebo kteří 
mají gijur, i reformní, nebo kteří si takzvaně 
upravili vztah, což se týká tatínkovců. 
V těchto věcech se obracíme na bejt din, 
který zprostředkovává Tomáš Kučera. Když 
se uchazeč o členství prokazuje jakýmkoliv 
gijurem, rozhoduje o jeho uznání rabín, dříve 
Tomáš Kučera a nyní David Maxa.

Co je aktuálně v liberecké obci největším 
problémem k řešení?
Fatální je nedostatek židů i Židů. Otázkou je, 
co dělat, aby se to změnilo. Židi by tu byli, 
kdyby tu byly rodiny s dětmi a děti k nám 
chodily. Ale těch je tu pár, vím snad jen 
o dvou nebo třech rodinách. Jsem realista 
a nedělám z toho tragédii. Tak to v židovské 
tradici chodí, chvilku někde jsme a chvilku 
zas nejsme. A jestli by někdy v budoucnu 
klesl počet členů pod určitou míru, přidru-
žíme se k nějaké jiné fungující obci.

Druhým problémem je současný výpadek 
peněz z Židovského muzea kvůli covidu. 
Ale vlastně na tom vidím i něco pozitivního. 
Nedostatek peněz nás donutí se zamýšlet nad 
hranicí mezi věcmi zbytnými a nezbytnými.

PTALA SE KATEŘINA MIKULCOVÁ 
Foto: MS

Výstava o pomoci Československa Izraeli při jeho vzniku

Jídelna a místo setkávání v suterénu knihovny
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HITORIE FOTOGRAFIE

Salomon Wasservogel
Salomon (Sigmund) 
Wasservogel náleží k těm 
mnoha osobnostem 
židovského původu, spjatých 
částí svého života s Olomoucí. 
Byl tamním významným 
portrétním a místopisným 
fotografem, a to nejen 
Olomouce, ale i jejího širokého 
okolí. 

Založil řadu filiálek. Jako rodiště je ve sčíta-
cím operátu z roku 1880, s datem narození 
18. srpna 1846, uváděn Úsov, malé město 
s početnou židovskou komunitou, ležící seve-
rovýchodně od Mohelnice v podhůří Hrubého 
Jeseníku. Jeho německý název byl Mährisch 
Aussee, hebrejsky אויסא (Ojsa). V Mohelnici je 
ve sčítacím operátu z roku 1869 uváděn jme-
novec Joachim Wasservogel. Domovskou pří-
slušnost do Úsova měl také Arnold Wasservo-
gel, uváděný roku 1880 rovněž jako „svobodný 
fotograf“. Vzájemné vztahy jmenovců a cestu 
k fotografii samotného Salomona Wasservo-
gela by bylo vhodné ještě zkoumat. Nabízí se 
například inspirace pro diplomku na Institutu 
tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. 
Tato stať pouze uvádí pouze jakési záchytné 
body pro další výzkum.

Svůj fotografický ateliér Salomon 
Wasservogel v samém centru Olomouce na 
Horním náměstí č. 7 převzal v říjnu 1870. 
Na kabinetkách uváděl “Založeno 1868”. To 
ukazuje na předchozí dosud blíže neznámou 
fotografickou aktivitu, která mohla být 
v Úsově nebo Mohelnici. Popularita fotografa 
vedla k rozkvětu jeho firmy a zakládání filiá-
lek, jejichž množstvím se nemohl pochlubit 
žádný jiný olomoucký fotograf (a málokterý 
v celém Království českém). Roky založení 
a délky působnosti Wasservogelových 
poboček nebyly dosud zjištěny. Jednalo se 
o pobočky v Prostějově (Císařská 5), v Bílsku 
(Taneční třída 65), v Opavě (Ratiborská 
6), v Moravské Ostravě (Hlavní třída 87) 
a v Krnově (Rudolfova 18). Roku 1899 obdržel 
titul c. k. dvorního fotografa.

Salomon Wasservogel jako tehdy jediný 
z olomouckých fotografů systematicky doku-
mentoval proměny města i jeho okolí po pře-
lom století. V této aktivitě se připodobnil těm 
nejvýznamnějším osobnostem s podobnou 
činností od Eckerta v Praze, přes Böttingera 
a Hrbka v Plzni po Kunzfelda v Brně. Místo-
pisné snímky ze střední a severní Moravy 
a Slezska obratně obchodně využíval, takže 
je poměrně hojně nalézáme v různých sbír-
kách. Z nejstaršího období pocházejí vizitky, 
o něco mladší jsou kabinetky i velké formáty, 
určené pro výzdobu interiérů. Salomon 
Wasservogel realizoval i speciální zakázky, 

jako bylo například v roce 1878 fotografování 
zajatých Turků z protitureckého povstání 
v Bosně a Hercegovině, internovaných v olo-
moucké pevnosti. Jeho olomoucké portrétní 
práce vynikají kultivovaností a dokládají 
velkorysé vybavení ateliéru. Stal se ceněným 
a uznávaným portrétistou, který portrétoval 
řadu místních významných osobností, 
včetně arcibiskupa Theodora Kohna, jenž 
byl rovněž významným mecenášem a sbě-
ratelem a jehož s fotografem spojoval jeho 
židovský původ.

Vzácným příkladem činnosti živnosten-
ského fotografa je Wasservogelova zčásti 
dochovaná kniha zakázek z doby okolo roku 
1897, která je v soukromém majetku. Obsa-
huje 100 listů formátu 36 × 26 cm, na nichž je 
nalepeno na 5 000 portrétů s uváděnými čísly 
negativů (4101–9448). Kniha tak obsahuje 
pestrou paletu Wasservogelových zákazníků, 
což zároveň podává obraz olomoucké spo-
lečnosti. V dějinách fotografie českých zemí 
je zcela mimořádným dokladem. Salomon 
(Sigmund) Wasservogel zemřel v Olomouci 
11. prosince 1909. Zasloužil by si podrobné 
zpracování díla a významnou pozornost. 
Závěrem bych ještě chtěl poděkovat panu 
Davidovi Vodovi za spolupráci při hledání 
kořenů Wasservogelova fotografování.

PAVEL SCHEUFLER 
Foto Salomon Wasservogel

Otec s dítětem, 
kabinetka, kolem 
1897. Sbírka 
Scheufler V 2. C01

Bazilika 
Navštívení 

Panny Marie 
na Svatém 

Kopečku 
u Olomouce, 

kabinetka, 
kolem 1883. 

Sbírka 
Scheufler 

V 4. C06

Poutní místo – Svatý 
Kopeček u Olomouce, 

kabinetka, kolem 
1883. Sbírka Scheufler 

V 4. C05
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ZAHRANIČÍ

Praha téměř německým mistrem – 
historie a současnost fotbalového klubu 
DFC Prag

Studenti byli pryč. Odjeli. 
Raději trávili svátky doma. 
Fotbalové mužstvo z Loučně 
tak přišlo o soupeře. Mladý 
potomek rodu Thurn-
Taxisů, inspirován pobytem 
v Anglii, založil na zámku na 
středočeském maloměstě 
fotbalový tým složený 
ze zahradníků a dalších 
sloužících. Psal se rok 1893 
a fotbal byl v českých zemích 
ještě v plenkách. 
Existovalo jen několik týmů, o klubech ani 
nemluvě. Kdo tedy nahradí studenty, kteří 
se měli utkat se zámeckými zahradníky? 
Nakonec je napadli němečtí veslaři z klubu 
Regatta. Utkání je dodnes považováno za 
první fotbalový zápas v českých zemích. 
Především ale znamenalo začátek jednoho 
z nejúspěšnějších klubů kontinentální 
Evropy. O tři roky později, 28. května 1896, 
založili čutající veslaři vlastní fotbalový klub 
pod názvem Deutscher Fußballclub Prag. 
Ač fotbal ještě zdaleka nebyl tak oblíbený 
a rozhodně nebyl bez háčku, DFC už zapustil 
kořeny hluboko v židovském německoja-
zyčném prostředí Prahy. Mezi funkcionáři 
a členy se vyskytovala velká jména společen-
ského života.

DFC ale především vyjadřoval národ-
nostní uvědomění. Proto klub vyhledával 
kontakt s fotbalovým hnutím v Německu. 
V roce 1900 se zapojil do založení Německé 
fotbalové asociace a první prezident svazu 
Ferdinand Hueppe pocházel z řad klubu. 
DFC se také zúčastnil prvního německého 
mistrovství v roce 1903. Protože se nedoká-
zali s klubem z Karlsruhe dohodnout, kde 
má proběhnout čtvrtfinálový zápas, bylo 
utkání povýšeno rovnou na semifinále. 
Soupeři z Karlsruhe ale nedorazili, protože se 

z osudného telegramu dozvěděli, že se zápas 
ruší. DFC proto bez boje postoupil do finále 
v Hamburku-Altoně. Tam jasně podlehl 
týmu VfB Leipzig 2:7. Od roku 1904, poté, co 
FIFA změnila pravidla, se už německého 
mistrovství účastnit nesměl. Klub hrál už 
jen v domácích soutěžích a vypravoval se na 
utkání do zahraničí. Tím si vydobyl pověst 
nejlepšího klubu kontinentální Evropy.

Po první světové válce patřil DFC 
k nejsilnějším klubům v Československu. 
Často vysílal hráče do československého 
národního mužstva. Opět podnikal turné po 
jiných zemích a měřil síly s nejvytříbeněj-
šími týmy. Mnohdy ale zavítaly také týmy do 
Prahy a odehrály utkání na hřišti DFC, jež se 
rozkládalo na pražské Letné a přímo souse-
dilo s hřištěm Slavie. Sparta byla doma na 
druhé straně ulice. Utkání s renomovanými 
mužstvy měla především financovat profesi-
onální hráče. U jednotlivých fanoušků se tato 
strategie nesetkávala vždy s pochopením. 
Stále častěji zaznívala kritika, že profesi-
onální tým a hvězdy v něm nejsou v Praze 
takřka k vidění a že místo toho jen hrají 
v zahraničí. DFC stále více finančně lavíro-
val. V pražském fotbalovém prostředí si klub 
vysloužil přízvisko „DFC – deficit“. V roce 1927 
nakonec své profesionální mužstvo odhlásil 
a hrál už jen v amatérské soutěži. Zdálo se, 
že nejlepší časy klubu skončily, přesto ve 
třicátých letech ještě dvakrát zvítězil v česko-
slovenském mistrovství amatérských týmů.

Ve třicátých letech se proměnila politická 
scéna mezi německou menšinou v Českoslo-
vensku. Sudetoněmecká vlastenecká fronta 
založená roku 1933 dosáhla pod názvem 
Sudetoněmecká strana velkého vítězství 
v parlamentních volbách roku 1935. Díky 
blízkosti k říšskoněmeckému nacismu se 
jí podařilo získat velké skupiny sudetských 
Němců. Důsledkem toho se DFC coby klub 
německojazyčných Židů ocital ve stále 
silnější izolaci a byl odkázán na zápasy s čes-
kými kluby. Když Sudetoněmecká strana 
v září 1938 vyvolala nepokoje hraničící 

s občanskou válkou, DFC ukončil provoz 
a krátce nato zanikl. Protektorátní úřady ho 
později oficiálně zrušily.

Nacisté v následujících letech pronásle-
dovali početné židovské členy DFC a mnohé 
z nich zavraždili. Několika málo osobám se 
podařilo utéct. Samuela Schillingera, hráče 
československého národního mužstva, 
nejprve spolu s rodinou odmítli přijmout 
na Kubě, podařilo se mu ale zorganizovat 
vycestování do Jižní Ameriky, odkud později 
odešel do USA. Dlouholetého kapitána DFC 
Paula Mahrera nacisté měsíce věznili a poté 
deportovali do Terezína, kde hrál v takzvané 
terezínské lize. Válku přežil a odešel do USA.

Po roce 1945 klub kvůli následkům holo-
kaustu a vysídlení Němců z Československa 
nemohl být obnoven. V následujících dese-
tiletích upadal vicemistr Německa z roku 
1903 do stále hlubšího zapomnění. Teprve 
v posledních letech výrazně vzrostl zájem 
o historii společností a sportu českých zemí. 
DFC byl tak trochu znovuobjeven.

Podnět k opětovnému založení DFC 
poskytla v roce 2014 německá „Initiative 
1903“, která již několik let různými akcemi 
připomíná mistrovství z roku 1903. V roce 
2015 byla na programu účast DFC. Bylo 
naplánováno přátelské utkání mezi Initiative 
a DFC. Kvůli tomu se dal dohromady tým, 
který sehrál první utkání klubu po 77 letech. 
Byl to nový začátek. Našli se nadšenci, kteří 
klub nakonec roku 2016 obnovili. DFC je 
dnes zapsaným spolkem, členem Fotbalové 
asociace ČR a věnuje se především dětem 
a mládeži.

Dnešní DFC vystupuje pod velkým jmé-
nem a činí tak naprosto vědomě. Chce být 
samozřejmě především fotbalovým klubem, 
který poskytuje fotbalový domov dětem, 
mládeži i dospělým různých národností. 
Také ale chce vědomě připomínat velký, 
starý DFC, jeden z nejvýznamnějších klubů 
kontinentální Evropy.

THOMAS OELLERMANN
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Stoletý robot
Česká sci-fi scéna – autorská, i ta rozsáhlejší 
fanouškovská – oslavila sté výročí existence slova 
robot kvalitní čtyřsetstránkovou antologií ROBOT 
100, kam editoři Richard Klíčník a Jaroslav Olša jr. 
zařadili třináct pozoruhodných textů, které speci-
álně pro tuto antologii napsali renomovaní autoři: 
jedenáct Čechů, jeden Slovák a jeden Angličan. 

V jejich povídkách se, jak znělo tvůrčí zadání, 
zrcadlí myšlenky Karla Čapka, který průkopnickou 
hrou R.U.R. vlastně zahájil éru české science 
fiction. Úvodní povídku knihy pod svým známým 
pseudonymem Chaim Cigan napsal vrchní zemský 
rabín Karol E. Sidon! A závěrečný text je pak z pera 
světově proslulého Brita Bena Aaronovitche, jehož 
rodina pocházela z Ruska. Doslov, v němž zmínil 
i úlohu bájného pražského golema jako inspirace 
scifistů pak pro knihu napsal věhlasný americký 
autor Robert Silverberg, který se narodil židovským 

rodičům v newyorském Brooklynu… Je snad žánr 
science fiction doménou židovských autorů? Mají 
k němu dokonce jakýsi podvědomý kladný vztah?
Dodejme, že dalšími spoluautory této výjimečné 
antologie jsou domácí spisovatelé Emil Hakl, Vilma 
Kadlečková, Pavel Kosatík, Jaroslav Mostecký, 
Ondřej Neff, Julie Nováková, František Novotný, Jitří 
W. Procházka, Petr Stančík, Jaroslav Veis a sloven-
ský autor Michal Hvorecký. Knihu vydalo Argo.

(ELF)

Stoleté výročí názvu robot
Roku 1941 použil Isaac Asimov (1920–1992) poprvé termín 
robotika a zformuloval její tři základní zákony. 

Narodil se v židovské rodině v SSSR jako Izák Judovič Ozimov. Rodina 
záhy emigrovala do USA a Asimov byl od roku 1928 americkým obča-
nem. Robotika našla svůj odraz v mnoha odvětvích lidské činnosti 
a minulý rok zahájilo brněnské technické muzeum výstavu Robot 
2020 (8. 12. 2020–1. 8. 2021), na jejíchž stránkách https://robot2020.cz/ 
nalezne čtenář řadu dalších informací. V literatuře podstatně ovliv-
nila tvorbu sci-fi nejen v Asimovově díle, ale i tvorbu mnoha dalších, 
jakými byli např. Raymond D. Bradbury (1920–2012), Arthur C. Clarke 
(1917–2008), kteří jsou z překladů dobře známí i českým čtenářům, ale 
i mnoha dalších.

Proč tedy stoleté výročí? Roku 1920 napsal Karel Čapek 
(1890–1938) divadelní hru R.U.R., která se stala brzy světově známou. 
Téhož roku v listopadu vyšla knižně, měla však odloženou premiéru 
v Národním divadle až 25. ledna 1921. Byla tak poprvé provedena 
ochotnickým divadelním spolkem z Hradce Králové 2. ledna téhož 
roku. Čapek chtěl původně použít pro popisované „umělé pracov-
níky“ termín laboři (z anglického labour), ale pak použil slovo robot. 
Karel se netajil tím, že to udělal na návrh svého bratra Josefa. Popsal 
to později na stránkách Lidových novin takto:

V jedné nestřežené chvíli napadla řečeného autora látka na tu hru. 
I běžel s tím zatepla na svého bratra Josefa, malíře, který zrovna 
stál u štafle a maloval po plátně, až to šustělo.
„Ty, Josef,“ začal autor, „já bych měl myšlenku na hru.“ 
„Jakou,“ bručel malíř (opravdu bručel, neboť držel přitom v ústech 
štětec). 
Autor mu to řekl tak stručně, jak to šlo. 
„Tak to napiš,“ děl malíř, aniž vyndal štětec z úst a přestal natírat 
plátno. Bylo to až urážlivě lhostejné. 
„Ale já nevím,“ řekl autor, „jak mám ty umělé dělníky nazvat. Řekl 
bych jim laboři, ale připadá mně to nějak papírové.“ 
„Tak jim řekni roboti,“ mumlal malíř se štětcem v ústech a maloval 
dál. A bylo to.
Název se ujal a ovlivnil celosvětově příslušnou terminologii. Inspi-

roval i Asimova, který hru R.U.R. znal, ale nelíbila se mu. Přispěl však 
velkou měrou k rozšíření termínu robot. Jeho zákony robotiky mají 
podobnou roli jako desatero pátera Knoxe pro psaní detektivek, jsou 
ale méně známé, proto je na závěr připomeňme: 
1. Robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby 
člověku bylo ublíženo. 
2. Robot musí uposlechnout příkazů člověka, kromě případů, kdy tyto 
příkazy jsou v rozporu s prvním zákonem. 
3. Robot musí chránit sám sebe před zničením, kromě případů, kdy 
tato ochrana je v rozporu s prvním nebo druhým zákonem.

Další zajímavé informace a bohatý seznam relevantní literatury 
nalezne čtenář v článku autorů F. Šolce a L. Anděla otištěném v časo-
pise Automa č.4/2020.

JIŘÍ VESELÝ

Memento vita
Ráno sa zobudím a sadnem k svojmu PC. Jedna jobovka za 
druhou. A to sledujem spravodajstvo naozaj výberovo a iba 
v médiách, ktoré považujem za seriózne. 

Televíziu už nepozerám roky. Pozriem do diára, čo bude dnes za deň. 
Nevyzerá to zle – pracujem už iba na projektoch, ktoré ma bavia – 
jeden sa volá „Memento mori“ a druhý je o reflexii doby pandemic-
kej – a s ľuďmi, ktorých si vážim a mám rád. Keď vybavíme pracovné 
záležitosti reč skĺzne na politiku. Defilé joboviek pokračuje. 
K večeru je na programe záhradka v obľúbenej krčme. Juraj bol dnes 
zaočkovaný proti covidu a chce to osláviť. Hádajte, o čom sa budeme 
rozprávať? Medzitým štandardná prevádzka – rozbroje medzi vlast-
níkmi v baraku, kde žijem, bežné rodinné trable, financie, choroby, 
vek… A to si žijem na kúsku zeme, ktorý sa dá v kontexte našej doby 
označiť za oázu relatívnej prosperity a mieru.

Mysli Fedor na „Zlaté (a platinové) pravidlo“, a správaj sa tak, 
pripomínam si v duchu. Mysli na infekčnosť emócií, ktoré prijí-
maš a vysielaš do okolia. Pestuj v sebe pozitívne myslenie. Kvôli 
vnúčatám, kvalite vlastného života, súzvuku s blížnymi… Kašli na 
Zemanove, Babišove, Ficove, Matovičove, Trumpove… tlačovky, 
prestaň fajčiť a daj si ráno krátku rozcvičku. Vyraz si do parku.

Však si aj pár krát týždenne vyrazím. Mám to po ceste do 
Vystreleného oka. Zdravím po ceste neznámych, ktorí nebežia so 
sluchátkami na ušiach, neletia okolo mňa na kolečkových brusliach 
či bicykloch. Niekedy nadviažem komunikáciu. Najradšej s cudzo-
krajnými robotníkmi, ktorí nám zveľaďujú park na Vítkove a práve 
sa opierajú o lopaty. Napríklad minule: „To bude pre deti?“, pýtam 
sa jedného. „Áno, aj s dvomi lavičkami, tunelíkom a pieskoviskom“, 
odpovedá ukrajinským prízvukom a pokračuje: „Nespolupracujete 
vy s Českou televíziou?“ „Trochu“, hovorím. „A že je to o židovských 
cintorínoch?“, pokračuje. „Hej“, zaklamem a pokračujem ku scho-
dom, na ktorých si testujem upadajúcu kondíciu.

Doma odpratávam zo stola do knižnice buchle o nacistických 
lekároch a Alfédovi Rosenbergovi. Kladiem tam, opakovane, 
Bregmanovu „Ľudskosť“ a Ako čeliť náboženskému násiliu od 
Jonathana Sacksa. Podstatné však nie je to, čo čítam, ale to, čo 
robím. Budúca séria podcastov s Klárou Jurštákovou pre.týždeň 
sa asi bude volať „Memento vita“. Vlastne aj to „Memento mori“ 
je dobré – myslieť na smrť motivuje pri premýšľaní o živote. A nie 
je aj to premýšľanie nanič? Ako to povedal Jiddu Krishnamurti? 
„Život je to, čo sa odohráva medzi dvomi myšlienkami.“ Alebo: 
„Premrhal som svoj život – bol som bavič,“ čím myslel tisíce 
svojích filozofických prednášok a diskusií. A ešte čosi domácej 
proveniencie: „Podľa skutkov poznáte ich“.

Malý experiment: Ktorým z nasledujúcich pocitov dávate 
verbálne prednosť? Hnev, hamížnosť, závisť, nenávisť… empatia, 
altruizmus, láskavosť, súcit… A ktorými sa riadite v konkrétnych 
situáciách?

FEDOR GÁL 
Písané pro Denník N
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Květomluva: tajuplná řeč květin

Ať už mluvíte kterýmkoli 
jazykem, tím jedním 
se dorozumíte všude – 
květomluvou. Každá květinka 
nese svou skrytou symboliku. 
Chtěli byste někomu ve 
svém okolí vyznat lásku 
a náklonnost, ale neumíte 
se vyjádřit? Nechte mluvit 
květiny za vás!

V květomluvě hraje velkou roli mnoho 
faktorů: od počtu přes druh květiny až po 
způsob, kterým danou květinu předáte.

Počet a rozpočet
Za prvé, a to vám poví každá babička: roze-
znávejte lichý a sudý počet kytek.

Na smuteční události se dávají sudé počty. 
Naproti tomu na události slavnostní pak 
rozhodně liché, tedy pokud jste švorc, postačí 
i jedna květina, která působivě vynikne 
v okolní prázdnotě.

Zde by bylo předmětem diskuse, proč 
milenci posílají svým drahým polovičkám 
kytice padesáti růží. Vysvětlení je prosté. 
Není to ani tím, že milenkám je padesát, nebo 
že pánové neznají květomluvu (ačkoliv tyto 
případy také nevylučujeme). Je to tím, že při 
větším počtu květin se na to už tolik nehledí.

Chceme upozornit, že květiny jsou obecně 
drahá záležitost, jedna pořádná stojí od 50 
korun a víc, kytice od 300 korun. Tím více 
však dáváte najevo, jak moc si dané osoby 
vážíte.

Levnější, o to romantičtější je danou 
kytici natrhat. Tato varianta se ale moc 

necení na pohřbech a vůbec smutečních 
obřadech.

Při volbě kytice dobře uvažte, jaký druh 
rostliny vyberete.

Růže – zlatá klasika
Růží nemůžete v podstatě nic zkazit, dává se 
již po celé generace, sice je občas považována 
za klišé, i přes to je osvědčená a krásná. 
Rudou růží nejsnadněji vyznáte lásku, ale 
pozor, pokud nechcete volit rudou růži, jiné 
barvy jsou už větší oříšek.

Například žluté růže – žlutá je sice barva 
slunce a dalších žlutých věcí, ale květy této 
barvy, včetně žlutých růží, symbolizují žárli-
vost a nevěru, takže s tím si u nikoho znalého 
květomluvy příliš nešplhnete. Je to ale dobrý 
způsob, jak decentně naznačit odpor.

Bílá naznačuje nevinnost, případně nevy-
zrálost čili pokud máte v plánu divoký večer, 
bílým růžím se obloukem vyhněte.

Šeřík
Jste na začátku vztahu a přemýšlíte, jestli to 
vyjde? Šeřík je ideální rostlina pro vás. Značí 
vaši jemnou nejistotu a opatrný přístup 
k věci, což by druhá strana měla brát na 
vědomí. Má také nádherně omamnou vůni 
a najdete ho v každé větší zahradě. Hodí 
se tedy nůžky po ruce pro případ potřeby. 
Musíte si však vyhlédnout správnou dobu na 
své první pocity lásky, anžto keř kvete jen po 
krátkou dobu na přelomu dubna a května.

Tulipány
Tulipány jsou dobrou alternativou, pokud 
hledáte něco méně běžného, a zároveň s nimi 
máte téměř jistý úspěch. Jako vždy, klasikou 
je červená barva, která symbolizuje lásku 
a vášeň. Tulipány mají také různé barevnější 

varianty, které se liší i vyšlechtěnými tvary. 
Zde je ovšem nutno upozornit, že si na ně 
každý nepotrpí, je tedy třeba vysondovat, zda 
se dotyčnému složitě ozdobné tulipány líbí.

Květomluvou se rozhodně nevyjadřují 
jenom pozitivní city, mech kupříkladu 
poukazuje na tvrdohlavost (o tom však vaše 
nepříjemná tetička nemusí mít ani tušení), 
jiřina na pýchu a begónie znamená ‘dej si 
pozor’.

Pár rad a tipů
Kytky dávejte do vody, jinak zvadnou.

Co ne
Kámen úrazu bývají umělé kytky, na první 
pohled se mohou zdát praktické, protože 
vydrží na věky. Možná je svítivě modrá 
gerbera líbivější než opravdová, o květech ale 
platí, stejně jako o lidech, pomíjivost a změna 
každému svědčí. Na opravdovou květinu 
vás neomrzí se dívat a těšit se z ní, kdežto 
neživá nás po pár letech omrzí. Navíc, pokud 
obdržíte krásnou kytici, kterou vám je líto 
vyhazovat, můžete si ji usušit a nechat jako 
vzpomínku, i to je lepší než ubohý plast.

Doufáme, že příště už s volbou květiny 
neminete. A to ať už v květinářství, nebo 
když si kvítí jdete natrhat na louku. Držíme 
palce a věříme, že kyticí a šarmem jistojistě 
zaperlíte.

VIKTORIE KŘÍSTKOVÁ, MARTA ŠIŠKOVÁ, 
VERONIKA KŘÍSTKOVÁ 
Foto: archiv JN
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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.

Jew’s News je magazín studentů gymnázia 
Lauderových škol v Praze. Tato dvoustrana vychází 
jako příloha měsíčníku Maskil laskavou péčí 
Bejt Simcha. Redakce: Albertina Čížková – 
šéfredaktorka, Filip Mészáros – zástupce 
šéfredaktorky a fotograf, Marta Šišková, 
Viktorie Křístková, Lída Dočekalová, Kosma Vačkář, 
Tamir Yaffe, Sebastián Jirkal, Hana Dymešová, 
Julie Gaydečková – redaktoři. 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

„Superlidé existují.  
Ale žádný z nich není 
superhrdina.“
Tak by se dal jednoduše popsat 
svět, který český spisovatel 
Pavel Bareš ztvárnil ve své 
knize Meta. Kdo by v dnešní 
době stál o hrdiny? Není 
lepší stát se nejznámějším 
youtuberem tím, že budete ve 
svých videích zapalovat věci 
lusknutím prstů?
Podle mého názoru ne, ale na ten by 
tzv. mety – superlidé – asi úplně nehleděli. 
Lenny, devatenáctiletá holka na vysoké 
a mimo jiné i meta, nechce být superhrdinka, 
youtuberka ani nějak jinak slavná, a přede-
vším nechce omezovat svoje práva, jak už 
vláda ustanovila. Proto se nezaregistruje 
a žije relativně poklidný život, kdy občas 
využije svých schopností upravovat svoje 
tělo a jde místo kámošky ke zkouškám. 
Zároveň žije v neustálém strachu, že ji 
někdo odhalí a ona bude 
muset do vězení. Pak se 
to zcela náhle obrátí proti 
ní, když jí její stalker, 
který má úplně stejnou 
superschopnost jako ona, 
začne zvát na rande pod 
výhrůžkou, že ji jinak 
nahlásí. Co si jen Lenka 
počne? To už si přečtěte 
sami.

Kniha na první pohled 
i s obálkou působí jako 
další sci-fi s hlavní 
postavou, která sice říká, 
že není superhrdina, ale 
na konci i tak zachrání 
svět. Proto mě docela 
překvapilo, když jsem ji 
dočetla a došlo mi, že to 
nebylo o superčlověkovi 
v podstatě vůbec nebo 
minimálně. Lenčiny 
superschopnosti byly 
spíš jen nějakým pro-
středkem, jak do knihy 
nacpat všechny možné 
stránky jednadvacátého 
století. Líbilo se mi, jak 
tam zapadala myšlenka 
doprovázející celý 
příběh – všichni hrajeme 
divadlo – s Lenny, která si 
mohla kdykoliv změnit 
hlas nebo třeba barvu očí.

Musím ocenit, jak se autor dokázal vžít 
do ženy a napsat to celé jen z jejího pohledu 
(a ještě k tomu velmi dobře). Kdyby Lenny 
mluvila víc spisovně nebo používala méně 
anglicismů, už by to byla úplně jiná postava. 
Stalker byl také skvěle vykreslený, neustále 
se vtíral a opakoval, že jsou si souzeni 
a Lenka mu neunikne. A fascinovalo mě, 
v jaké monstrum se na konci proměnil, 
až jsem se ho skutečně bála. Chvíli jsem 
tou situací byla vážně zdeptaná, a pak tam 
nastoupila Lenčina spolubydlící Debie se 
svými kachničkami, díky kterým jsem se 
rozesmála. Nakonec přišel závěr ve chvíli, 
kdy jsem ho vůbec nečekala, přestože jsem 
viděla, že se zbývající stránky tenčí. Lenny 
mě příjemně překvapila a Debie nezklamala.

Doporučuji všem, kteří zvládnou netra-
diční pojetí superhrdinů:-)

JULIE GAYDEČKOVÁ



12  maskil המשכיל

IZRAEL

Operace Strážce hradeb: 
klid až do další války

Na Blízkém východě se 
odehrálo další dějství 
neukončeného konfliktu

Na Blízkém východě proběhlo další kolo 
konfliktu mezi Izraelem a islamistickou 
teroristickou organizaci Hamás. Na první 
pohled se toto střetnutí nijak zvlášť nelišilo 
od předchozích. Nejprve proběhlo několik 
dnů nepokojů a potyček, ve kterých bublala 
naštvanost jeruzalémských Arabů, že občan-
skoprávní spor o neplacení nájmu dopadl 
v neprospěch neplatičů spolu s rozčarová-
ním z odkladu palestinských voleb, k tomu se 
přidala napjatá atmosféra konce ramadánu, 
jehož oslavy letos komplikovala nejrůznější 
opatření, frustrace z ekonomického propadu 
a k tomu se přiblížil Den Jeruzaléma, kdy 
si izraelské politické kruhy napravo od 
politického středu nenechají ujít příležitost 
ukázat arabským obyvatelům Jeruzaléma, 
kdo je tu pánem. To vše posloužilo Hamásu 
jako vítaná záminka k prudké eskalaci násilí, 
na kterou izraelská armáda podle očekávání 
zareagovala nasazením svých bojových pro-
středků. Mezinárodní společenství rovněž 
nezklamalo a zachovalo se zcela předvída-
telně, když některé státy odsoudily konání 
Izraele a jeho obranu jako nepřiměřenou. 
Tradiční spojenci naopak zdůraznili jeho 
právo na sebeobranu a všichni politici svorně 
vyzývali obě strany k deeskalaci. Konflikt 
nakonec skončil vyhlášením příměří, které 
obě strany interpretovaly jako své vítězství.

Nezklamali ani podporovatelé Palestiny 
a antisemité, kteří se svorně scházeli 

k demonstracím v evropských městech 
(Praha nebyla výjimkou) a propagovali při 
tom hrdinný boj mezinárodně uznané terori-
stické organizace, případně provolávali hesla 
požadující zničení Izraele (ani v tom Praha 
nebyla výjimkou).

Kdo vyhrál?
Jak už to na blízkém východě bývá, vět-
šinou prohrál ten, kdo nejvíc vyhlašuje 
své vítězství. Na body Hamás samozřejmě 
žádného vítězství nedosáhl. V počtu mrtvých 
i množství materiálních škod se jednalo 
o naprosto zbytečný konflikt, který přinesl 
obyvatelům pásma Gazy pouze další dávku 

utrpení. Hamásu se nepodařilo dosáhnout 
žádného pokroku ve statu quo. Alespoň na 
první pohled. Na druhý pohled už je situace 
trochu komplikovanější. Hamás ukázal, že 
sedm let po skončení operace Ochranné 
ostří, během které se Izraeli podařilo 
Hamásu zasadit tvrdý úder, je opět při síle 
a při chuti. Podařilo se mu znovu vybudovat 
potřebnou infrastrukturu a nashromáždit 
impozantní arzenál raket nejrůznějších ráží, 
kvality a především doletu. Během patnácti 
dnů Hamás vypálil na Izrael 4 360 raket, 
z nichž 680 spadlo ještě v pásmu Gazy (pro 
srovnání: během Ochranného ostří vypálil 
Hamás 3 360 raket během padesáti dnů). 
Hamásu se nepodařilo obranný systém Iron 
dome (železná kopule) zahltit (90–95 % ze 
1 428 raket mířících na obydlené oblasti se 
podařilo zachytit), ale množství střel, stejně 
jako podíl raket, které mířily na metropolitní 
oblast Tel Avivu (17 %), bylo bezprecedentní 

a ukazuje, že pokud bude Hamás moci své 
kapacity dále tímto tempem nerušeně budo-
vat a vylepšovat, bude v blízké budoucnosti 
představovat pro dosud téměř všemocný 
Iron dome velmi vážný problém. Kromě toho 
každé sestřelení jedné palestinské rakety 
vyjde na desítky tisíc dolarů.

Izraelská reakce se tentokrát obešla bez 
pozemní invaze – ta je koneckonců většinou 
brána až jako poslední možnost. Boje v husté 
zástavbě Gazy jsou pro každou armádu noční 
můrou, zvláště pak ve chvíli, kdy izraelskou 
vládu přijde draho každý padlý izraelský 
voják i arabský civilista. Ačkoli podle 
izraelské strany utrpěl Hamás těžké ztráty, 
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pesimistické odhady již nyní hovoří o tom, 
že se jedná o konflikt, který je možná pouze 
předehrou a testováním sil před rozsáhlejší 
konfrontací. Levantinský papiňák píská, ale 
do výbuchu je ještě daleko.

Stav je nadále takový, že Hamás nemá 
kapacity ke zničení Izraele, ale dokáže Izra-
elcům život pořádně znepříjemnit, zvláště 
pokud to bude pro jeho pohlaváry znamenat, 
že se udrží na svých postech a nebudou sme-
teni toutéž arabskou ulicí, která je vynesla 
k moci. Kromě toho může skrze nejrůznější 
propalestinské rádoby lidskoprávní skupiny 
a iniciativy vyvíjet nátlak diplomatický, 
který pro Izrael znamená skutečné nebez-
pečí a existenční ohrožení.

Izrael vojenské kapacity má, ale za zničení 
Hamásu by zaplatil cenu, která mu nyní 
nejspíš přijde přemrštěná, a to jak co do lid-
ských, tak především co do diplomatických 
a politických ztrát, které by takovou rozsáh-
lou operací jistě utrpěl. Ukončení konfliktu 

skrze likvidaci Hamásu je tak v nedohlednu – 
jedině snad, že by se o svržení Hamásu posta-
rali gazanští Arabové sami, což je ovšem 
představa z říše snů.

Hamásu se zcela jistě povedlo na svou 
stranu strhnout pozornost a prezentovat se 
opět jako „ta jediná organizace, která proti 
Izraeli něco dělá.“ Výrazně mu v tom jeho 

snahu ulehčil Mahmúd Abbás, který odložil 
na neurčito všeobecné volby kvůli tomu, že 
se nemohou konat v Jeruzalémě (přičemž ví, 
že volby do Palestinské samosprávy v Jeruza-
lémě nikdy nepřicházely a nepřicházejí pro 
Izrael v úvahu). Na Západním břehu vypukly 
demonstrace, jejichž účastníci obviňovali 
Abbáse, že se jen snaží udržet ze všech sil 

u moci, neboť v případě konání voleb by 
je prohrál na celé čáře. Ve Fatahu panuje 
schizma poté, co Marwán Barghútí a Náser 
al-Qudwa postavili vlastní kandidátky proti 
Abbásovi. Politicky se samozřejmě snaží 
nejvíce z celé situace získat Hamás, který už 
Abbásovo jednání označil za „puč“, což vzhle-
dem k chování Hamásu v Gaze připomíná 
situaci, kdy zloděj křičí „Chyťte zloděje!“.

Pro izraelskou veřejnost nebylo překvape-
ním ani tak chování Hamásu, který se snažil 
využít příležitosti, jako spíše nepokoje, které 
vypukly v některých izraelských městech 
mezi izraelskými Araby a Židy. Jedná se prav-
děpodobně o nejzávažnější aspekt celé krize, 
který ukazuje na velmi vážné problémy 
uvnitř izraelské společnosti. O komplikova-

ném vztahu izraelských Arabů vůči Izraeli 
byla napsána a uveřejněna řada studií a ana-
lýz. Napětí mezi oběma stranami bylo hma-
tatelné již dlouho, během druhé libanonské 
války se v Izraeli objevovaly spekulace o tom, 
zdali by izraelští Arabové zůstali v případě 
ohrožení Izraele loajální svému státu, nebo 
by se postavili proti němu. Nepokoje, ke kte-
rým došlo v Lodu a v dalších městech, jsou 
výstrahou a výzvou izraelské společnosti, 
aby se tomuto problému začala vážně věno-
vat dřív, než bude pozdě. Ať se to někomu 
líbí nebo ne, Arabové tvoří 21 % izraelské 
populace. Přitom jen část z nich se cítí být do 
této společnosti plně integrována a považuje 
se na prvním místě za Izraelce a teprve poté 
za Araby, muslimy, křesťany atd., a to i přesto, 
že si většina z nich uvědomuje, že se (zvláště 
pak za současného stavu věcí) mají v Izraeli 
lépe, než by se měli v kterékoli arabské zemi. 
Jedná se každopádně o složitý problém, na 
který neexistují jednoduchá a snadná řešení, 
která někteří izraelští populisté sypou 
z rukávu. Jestli se ale Izrael nechce ocitnout 
na cestě ke svému Mnichovu, bude muset 
tento problém řešit.

JIŘÍ BLAŽEK



14  maskil המשכיל

ROZHOVOR

Vášeň pro pohyb
S izraelskou tanečnicí 
a choreografkou Sharon 
Vazanna nejen o zrušeném 
představení Monster a o tom, 
co jí dal uplynulý rok života 
v pandemii.

Kde jste se narodila a vyrostla?
Narodila jsem se v Holandsku. Moje 
maminka pochází z Holandska a táta je 
z Maroka. Přestěhovali jsme se do Izraele, 
když mi byly tři roky, takže jsem vyrostla 
tady. V osmnácti jsem pak ale odešla studo-

vat do Holandska a nějakou dobu tedy žila 
i tam.

Proč jste nestudovala tanec na izraelské 
univerzitě, ale rozhodla jste se pro 
Holandsko?
Moje učitelka mě podporovala v tom, ať 
odejdu studovat někam do zahraničí. Volba 
padla nakonec na Holandsko a taneční 
akademii v Rotterdamu. Bylo to jednak kvůli 
jejímu programu, který byl pro mě vhodný 
a jednak proto, že vše bylo administrativně 
jednodušší s ohledem na to, že mám holand-
ské kořeny. Byla to skvělá příležitost a zpětně 
to hodnotím jako velice dobré rozhodnutí.

Magisterský obor jste pak ale studovala 
přece jen v Jeruzalémě.
To bylo ale mnohem později. Taneční aka-
demii v Rotterdam jsem ukončila s bakalář-
ským diplomem v roce 2004 a až v roce 2015 
jsem nastoupila na magisterské studium 
choreografie na taneční akademii v Jeruza-
lémě. Mezitím jsem hodně tančila a měla 
spoustu vystoupení. Do toho období spadá 
také moje působení v Cullberg Balet ve Švéd-
sku nebo třeba spolupráce s choreografkou 
Anouk Van Dijk v Amsterdamu a působení 
v Kibbutz Contamporary Dance Company. 
Tyto roky vlastně představují vrchol mojí 
sólové taneční kariéry.
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Jak jste se k tanci vůbec dostala? Vedli vás 
k tomu rodiče?
Moji rodiče nejsou umělci, pracují úplně 
v jiné profesi. Ale myslím, že u mě už v dět-
ství rozeznali nějakou vášeň pro pohyb, 
a když mi byly asi čtyři roky, přihlásili mě do 
baletu, a tak mi dali vlastně příležitost vyjád-
řit se skrze tělo a pohyb. Myslím, že právě to 
je to první – před jakoukoliv technikou a tré-
ninkem. Jsem ráda, že jsem měla to štěstí, 
že tuto vášeň pro vyjádření pohybem u mě 
rodiče rozeznali a otevřeli mi tak dveře.

Pamatujete si svoje úplně první vystoupení 
někdy z dětství?
Teda! To si asi už přesně nepamatuju. Ale co 
si z té doby pamatuju je, že v dětství člověk 

nemá vůbec trému a necítí žádný strach. 
Dítě si tolik neuvědomuje, že jde o předsta-
vení. Ale myslím, že když vyrosteme, tak 
tohle povědomí sílí. Roste také snaha být 
dobrým tanečníkem a povědomí o tom, co to 
znamená. A tak někdy pozvolna sílí i strach. 
Takže tenhle pocit si pamatuju – že v dětství 
byly moje vystoupení naprosto bezstarostné 
a pak postupně s věkem a zkušenostmi rostla 
i tréma a moje uvědomění si, že vzbuzuju 
nějaké očekávání u publika.

Tělo, komunikace, sebevyjádření…

Máte nějaké oblíbené místo, kde ráda vystu-
pujete? Ať už v Izraeli nebo jinde ve světě.
Předně je něco bláznivého na tom, vystu-
povat před publikem, které neznáte. Takže 
obecně je pro mě trochu děsivé a šílené 
tančit mimo Izrael, třeba před evropským 
publikem a před lidmi, kteří mě tolik neznají, 
neví nic o mém původu, neumí můj jazyk. 
Je to do jisté míry vzrušující, ale šílené. Na 
druhé straně je to velmi silný a zvláštní pocit 
vystupovat v zemi, kde jsem doma a kde 
jsem vyrostla. Obojí mi něco dává a každé 
konkrétní místo mi poskytuje svůj zvláštní 
aspekt. Nelze říct, že to nebo ono je lepší. 
Jsou to docela rozdílné zkušenosti.

Dovedete říct, co pro vás znamená tanec?
(přemýšlí) Sebevyjádření, tělo, svobodu, 
strukturu… Je to těžké vystihnout, existuje 
spousta asociací.

Na co během tance myslíte?
Snažím se komunikovat a pohybovat se mezi 
svým vnitřním světem, který se snažím jako 
choreografka vyjádřit, a tím, co se děje kolem 
mě. Hodně záleží na tom, co je předmětem 
toho představení, jaký je tým (pokud tam je) 
a celková atmosféra. Jde o to být v přítom-
ném okamžiku, ale zároveň se soustředit na 
to, co chci sdělit.

Mluvíte hodně o komunikaci a sebevy-
jádření. Chasidští rabíni říkají, že hudba 

dovede vyjádřit víc než tisíc slov a že jde 
tedy o jakousi lepší a vyšší formu komu-
nikace. Tohle tvrzení mi přijde zajímavé. 
Máte třeba podobný dojem u tance? 
Dovede pohyb někdy vyjádřit víc, než jen 
slova?
Myslím, že slova někdy dovedou být velmi 
přesná pro vyjádření toho, co cítíme. Ale 
samozřejmě jsou taky omezená a myslím, 
že síla tance je v tom, že jde o nonverbální 
umění, které umožňuje vyjádřit věci, které 
si možná ani neuvědomujeme. Pokud jde 
o tanec, myslím, že je zde také vždy dvojí 
smysl – někdo se snaží vyjádřit něco, co 
někdo jiný může vnímat a číst ze své osobní 
perspektivy, a podle toho, co se ho dotýká, 
úplně jinak. Myslím, že tento prostor pro sdě-
lení je v tanci mnohem širší, otevřenější a ne 
tolik omezen jako slovní komunikace.

Slova jsou ale také potřebná, i proto je 
někdy ve svých představeních využívám. 
Myslím, že vzájemný vztah mezi slovy 
a pohybem je komplexní.

Choreografie jako osobní příběh

Pojďme teď k vašemu představení Monster, 
s nímž jste měla vystoupit na festivalu 
v Trutnově. Jak vznikla tato choreografie 
a co ji inspirovalo?
K námětu mě inspirovalo těhotenství s prv-
ním synem a následný porod. Poprvé v životě 
jsem procházela zkušeností, kdy se mé tělo 
začalo měnit a já to nemohla (a ani nechtěla) 
jakkoli ovlivnit. Jako tanečnice jsem zvyklá 
pracovat se svým tělem a ovládat ho a najed-
nou se něco dělo mému tělu a já to nemohla 
ovládat. Byla to zcela jedinečná zkušenost 
proměny, která mě skutečně ovlivnila 
a přinutilo mě to začít přemýšlet o ženském 
těle a mnoha změnách, jimiž během života 
prochází a o tom, jak se to snažíme ovlivnit – 
ať už jako společnost, nebo my samy ženy 
osobně.

Toto téma jsme pak studovaly a probíraly 
se skupinou žen ve věku od 19 do 36 let, 
s nimiž jsem pracovala. Snažily jsme se 

Taneční představení Monster,  
s nímž měla Vazanna vystoupit  

v dubnu 2020 v České republice
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procházet svou vlastní historií života každé 
z nás a soustředit se na různá zranění, 
jizvy, popálení a nejrůznější fyzické změny 
a procesy a skrze tyto představy jsme začaly 
pracovat na tanci.

Jste autorkou mnoha dalších představení 
a choreografií. Pracujete hodně v týmu, 
ale stále vystupujete i sama. Co z toho vás 
nejvíc baví a tančíte raději sama nebo ve 
skupině?
Na to není snadná odpověď. Každá věc má 
něco do sebe. Myslím, že celý život se mohu 
učit, jak řídit a ukočírovat tu dynamiku 
skupiny a týmu jako choreografka. Skýtá to 
spoustu nádherných variabilních lidských 
i tanečních kvalit každého jednotlivce, které 
mohu využít, a to je velké plus práce ve sku-
pině. Ale je tam i spousta komplikovaných 
vztahů a interakcí, které musím jako choreo-
grafka umět zkoordinovat a při tom zároveň 
zůstat ještě součástí představení.

Na druhou stranu, tančit sama je vždy 
jedinečná šance být sama se sebou jako 
s osobností, jako s tanečnicí. Je to mnohem 
intimnější. Takže myslím, že obojí má své 
specifické výzvy a jedinečné výhody.

Takže milujete a potřebujete obojí?
Ano. Hodně ve své tvorbě pracuji s osobním 
příběhem a historií a mnoho představení 
vychází z osobního života. Dokonce i ve sku-
pině potřebuji vyjádřit tuto osobní historii.

Pokud jde o vaši skupinovou práci, jak si 
vybíráte kolegy tanečníky do týmu?
Snažím se vytvořit skupinu z lidí různých 
kvalit, kteří dohromady tvoří pestrý mno-
hobarevný celek. Vedle toho se samozřejmě 
zaměřuji na techniku vyjádření a pohybu, ale 
v neposlední řadě i na jedinečnost a zároveň 
schopnost spolupráce a interakce s dalšími 
tanečníky, dalšími těly. Velmi důležitý je pro 

mě každý tanečník a jeho tělo jako fyzická 
hmota.

Tanečnice v karanténě

Nemůžeme se nedotknout současné situace 
a probíhající pandemie. Běžně cestujete se 
svými představeními po celém světě. Kromě 
toho, že jste svou práci musela omezit 
a zahraniční turné nepřipadaly vůbec 
v úvahu, jak ještě jinak vás tato nesnadná 
doba zasáhla a ovlivnila?
Byla to samozřejmě úplně bezprecedentní 
situace. Nejen já a můj tým, ale všichni lidé 
po celém světě jsme procházeli naprosto 
novou skutečností. Nikdy v životě se mi dřív 
nestalo, že bych musela zrušit představení. 
Bylo to těžké a děsivé, ale vědomí, že jsme 
v tom všichni společně, lidské porozumění 
a pochopení a fakt, že všichni teď zakoušíme 
něco, co jsme nikdy nezažili, bylo zároveň 
povzbuzující.

Tato doba mi také ale poskytla dostatek 
času a prostoru uvažovat, kdo jsem a jak 
mohu a chci reagovat na svůj život během 
uplynulého roku. Během pandemie se mi 
také narodilo druhé dítě, holčička. Takže pro 
rodinu to byl vlastně i velký dar – možnost 
být spolu doma v této době. Bylo to také asi 
poprvé v životě, kdy jsem se opravdu zasta-
vila, protože to ani jinak nešlo. Cítila jsem 
tak příležitost pro nové myšlenky a nápady 
a nové pojetí mé práce. I to byl tedy dar.

Inspirovala vás pandemie a s ní spojené 
zkušenosti uplynulého roku nějak ve vaší 
práci?
Myslím, že je skutečně možné brát jako dar, 
když se najednou musíte zastavit. Máte tak 
možnost se soustředit na různé procesy, 
a to i ty pracovní, a uvažovat nad tím, co 
chcete třeba změnit. Dostala jsem myslím 
jedinečnou šanci podívat se na svůj život 

v uplynulých asi třiceti čtyřech letech z nové 
perspektivy a nějakým způsobem ho reflek-
tovat. A myslím, že některé věci skutečně 
nyní změním, díky poznáním, k nimž jsem 
dospěla.

Kdy jste měla poslední představení před 
vypuknutím pandemie?
To bylo v Tel Avivu počátkem března loň-
ského roku, přesně čtyři dny před tím, než 
jsem měla odletět do České republiky s před-
stavením Monster.

V posledních týdnech se divadla v Izraeli 
začínají znovu postupně a pozvolna oteví-
rat. Těšíte se na tanec, nebo jste nyní po roce 
mimo pódium nervózní?
Určitě nechci skočit hned do vody, jak se říká. 
Já a můj tým teď začínáme plánovat zkoušky 
a představení. Během pandemie bylo naše 
zkoušení v týmu omezené a velmi nepravi-
delné. Pracovali jsme na některých věcech, ale 
nedělali jsme nic nového, a stejně jako moje 
výuka, tak i naše setkání probíhaly hlavně na 
Zoomu. Moc se tedy teď těším už jen na to, že 
se budeme zase setkávat osobně a pracovat 
společně na něčem novém ve studiu.

Přemýšlím nyní nad tím, jak reflektovat 
svůj uplynulý rok života a snažím se dostat 
skupinu zase do režimu pravidelného tré-
ninku.

Plánujete také znovu představení v České 
republice?
Ano, máme v plánu přijet se skupinou 
v dubnu 2022. Snad tentokrát vše klapne 
a podaří se to podle našich představ a my 
konečně přijedeme!

PTALA SE RÁCHEL POLOHOVÁ 
Tento rozhovor je součástí série rozhovorů s izraelský-
mi osobnostmi, které kvůli epidemiologické situaci 
v uplynulém roce nemohly navštívit Českou republiku.

Sharon Vazanna (*1982) se narodila v Holand-
sku a vyrostla v Izraeli. Vystudovala taneční 
akademii v holandském Rotterdamu a později 
choreografii na jeruzalémské taneční akademii. 
Pracovala se světovými umělci a tanečníky, 
jako jsou například Mats Ek, Anouk Van Dijk, 
Idan Sharabi, Idan Cohen a tančila v Cullberg 
Ballet ve Švédsku nebo v izraelském Kibbutz 
Contemporary Dance Company. Založila také 
vlastní taneční skupinu Body in Dance, s níž 
vystupuje po celém světě a za svou uměleckou 
činnost dostala řadu ocenění (mezi nimi napří-
klad Cenu Ministerstva kultury za umělecký 
tanec pro mladé choreografy).
Vedle toho vyučuje tanec profesionální 
tanečníky a také středoškolské studenty na 
umělecké škole Telma Jelin v Givatajim.
Má syna (4 roky) a dceru (8 měsíců) a žije 
s rodinou v kibucu Choršim v Izraeli.
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Představenstvo 
Bejt Simcha, z.s. 

vyhlašuje  
výběrové řízení na pozici 

redaktora/redaktorky 
Maskilu.

Zájemci zasílejte krátký 
životopis a motivační 

dopis na e-mail  
kehila@bejtsimcha.cz



tamuz 5781 • červen – červenec 2021 17

OSOBNOST

Amber Adler
O stereotypech spojených 
s ortodoxními ženami se toho 
dá dočíst hodně, zajímavé ale 
je potkat ženu, která tyhle 
stereotypy rozbíjí.
S Amber Adler jsem se potkala loni v dubnu, 
kdy jsme v New York City zažívali ten 
nejtěžší lockdown, ztichlé město a už od 
února nedostupné roušky a desinfekční 
prostředky. A právě díky rouškám jsem se 
potkala s Amber. Amber totiž sehnala roušky 
a spolu se svými dvěma dětmi vyrazila do 
ulic a začala je rozdávat lidem. Musím říct, 
že vidět ortodoxní židovku s dvěma dětmi 
s vlajícími cicit a jarmulkami, jak zastavuje 
lidi a ptá se, jestli nechtějí roušku, bylo 
překvapivé nejen pro mě, ale i pro lidi, které 
Amber zastavovala. Ty ruské bábušky v její 
čtvrti totiž naprosto nechápaly, že jim někdo 
nabízí roušky zdarma, a ještě jim ukazuje, 
jak je správně nosit, a taky varuje, že „…ne, 
prát v pračce by se tyhle jednorázové roušky 
rozhodně neměly.“

Tohle první setkání vedlo k mému 
fotografickému projektu o Amber a také 
k přátelství s touto fascinující ženou. Amber 
totiž rozbíjí všechny škatulky, do kterých 
jsou ortodoxní ženy tak často zařazované. 
Je to matka samoživitelka, aguna, politická 
aktivistka a nyní také první ortodoxní žena 
kandidující dokonce do City Council v New 
York City.

Sledovat Amber v jejím životě je něco 
naprosto neuvěřitelného. A nejpůsobivější je, 
že s sebou všude bere své dva kluky – ostatně 
jako matka samoživitelka nemá moc na 
vybranou. Volání po ženách ve volených 
pozicích je krásné, ale o tom, že to není jed-
noduché, o tom se už tolik nemluví. A když 
jste ještě k tomu svázaní silnými nábo-
ženskými zákony, ta zeď, kterou se snažíte 
přelézt je opravdu hodně vysoká a kluzká.

Nevím nakolik jsou lidé v Česku obezná-
meni s problematikou agunot, tzv. svázaných 
žen. Tady v USA je to problém, o kterém 
slyšíte jednou za čas, kdy se nějaký ten pří-
pad dostane k občanskému soudu a noviny 
o něm napíšou kratší nebo rozsáhlejší 
článek. Amber je také agunou. Její manžel už 
pět let neviděl svoje děti, neplatí jí výživné 
a get (rozvodový dokument, kterým dostane 
žena volnost a může se znovu vdát) využívá 
k vyjednávání podmínek, které jsou pro 
něj k rozvodu co nejpříznivější. Bohužel 
toto není jen případ Amber, ale také mnoha 
jiných žen.

Letos v zimě se v USA rozmohla dost 
zajímavá věc – ženy v ortodoxních kruzích 
začaly mluvit a protestovat. Ano, v Brooklynu 
protestují ortodoxní ženy za svá práva a jed-
nou z nich je i Amber. A nejen, že je jednou 
z těchto žen protestujících před synagogami, 

ale ona je i jednou ze samotných organizáto-
rek tohoto hnutí. Díky Amber jsem potkala 
Chavu, agunu čekající na get 10 let, nebo 
Charny, která čeká už přes 12 let.

To, že je Amber ženou rozbíjející stereo-
typy se samozřejmě nelíbí mnoha mužům 
v ortodoxní komunitě, a tak jako demokra-
tická kandidátka musí bojovat nejen za hlasy 
lidí ve svém okrsku, ale také s muži, kteří 
jí šikanují přes internet, sociální média, 
a dokonce pořádají protesty před jejím 
bytem. Tyto protesty jsou namířené proti ní 
jako matce a ženě, která nezná svoje místo ve 
společnosti.

Případ Amber je znásoben jejím 
vyznáním, ale je na něm vidět i to, s čím se 
musí potýkat všechny ženy, které nějakým 

způsobem jdou proti proudu. Dvacátého 
druhého června budou v New Yorku volby do 
zastupitelstva. Toto zastupitelstvo v podstatě 
rozhoduje o 8,5 milionu lidí, kteří v New York 
City žijí. Má Amber šanci vyhrát? Já doufám, 
že ano. Bylo by totiž skvělé vidět nejen první 
ortodoxní židovku jako zastupitelku, ale bylo 
by taky úžasné vidět zastupitelku, která je 
zároveň matkou samoživitelkou a agunou, 
zástupkyní žen, které jsou ve většinové spo-
lečnosti skoro neviditelné.

Jsem moc ráda, že jsem se s Amber mohla 
setkat a že mi ukázala svůj svět. Svět, kde je 
možné, aby ortodoxní žena spolupracovala 
s muslimy a byla politicky aktivní. Uvidíme, 
co na to řekne její volební okrsek v Brook-
lynu.

ANNA RATHKOPF 
Foto autorka  
(A. Rathkopf žije 14 let v newyorské čtvrti Brooklyn, 
s manželem a synem a živí se jako fotografka 
na volné noze.)
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HEBREJŠTINA

Minikurz hebrejštiny pro samouky II 
(9. lekce)
S minikurzem se před prázdninami rozloučíme originální 
povídkou izraelského autora Jonatana Gefena. Povídka není 
dlouhá, dobře se čte a porozumění novým slovíčkům vám 
usnadní slovníček vybraných výrazů a frází. Od věci není 
ani připomenout si časování slovesa být (v minulém čase), 
které najdete v přehledné tabulce. Pak se můžete s chutí 
pustit do čtení!

PŘIPRAVILA RÁCHEL POLOHOVÁ

Sloveso „být“ (min.č.)

Ženský rod Mužský rod Osoba

ָהִייִתי 1. (já)

ָהִיית ָהִייָת 2. (ty)

ָהְיָתה ָהָיה 3. (on, ona)

ָהִיינּו 1. (my)

ָהִייֶתן ָהִייֶתם 2. (vy)

ָהיּו 3. (oni/ony)

Příběh o zeleném muži

Bylo nebylo jednou v zeleném městě, bydlel jeden muž, zelený muž.

Ten zelený muž bydlel v zeleném domě se zelenými dveřmi 
a zelenými okny.

Měl zelenou ženu a dvě zelené děti.

V noci spal ve své zelené posteli a zdály se mu zelené sny.

Jednoho dne ten zelený muž vstal. Ráno bylo zelené a on si obul 
zelené boty, oblékl si zelenou košili a zelené kalhoty. Položil si na 
hlavu zelený klobouk a vyšel ven.

Ten zelený muž jel svým zeleným autem po zelené silnici.

Na jedné straně cesty viděl muž zelené moře a na druhé straně 
zelené květiny. Byl to krásný den.

A zelený muž byl šťastný a zpíval zelené písně a kouřil zelenou 
cigaretu se zeleným kouřem.

A v tu chvíli ten zelený muž vidí – na cestě stojí modrý muž!

Zelený muž zastavil své zelené auto

a ptá se modrého muže: „Ahoj, modrý muži, co tady děláš?“

„Já?“ řekl ten modrý muž, „já jsem z jiného příběhu.“

הסיפור על האיש הירוק
)יונתן גפן(

ָהיֹה ָהָיה פעם בעיר ירוקה, גר איש אחד, איש ירוק.

האיש הירוק גר בבית ירוק עם דלת ירוקה וחלונות ירוקים.

הייתה לו אישה ירוקה ושני ילדים ירוקים.

ן במיטה הירוקה שלו וָחַלם ֲחלֹומֹות ירוקים. בלילה הוא ָיׁשַ

 יום אחד האיש הירוק קם. הבוקר היה ירוק, הוא ָנַעל נעליים
 ירוקות,

 הוא ָלַבש חולצה ירוקה ומכנסיים ירוקים. הוא שם על הראש
כובע ירוק וָיַצא ַהחּוָצה.

האיש הירוק ָנַסע באוטו הירוק שלו בכביש ירוק.

ָרִחים ד אחד של הכביש ראה האיש ים ירוק ומהצד השני ּפְ  ִמּצַ
ירוקים. זה היה יום יפה.

יִרים ירוקים, וִעיֵשן סיגריה  והאיש הירוק היה שמח ושר ׁשִ
ן ירוק. ירוקה עם ָעָשׁ

ואז רואה האיש הירוק - על הכביש עומד איש כחול!

האיש הירוק ָעַצר את האוטו הירוק שלו

ושואל את האיש הכחול: "הי, איש כחול, מה אתה עושה פה?"

"אני?", אמר האיש הכחול, "אני מִסּפּור אחר."

Slovníček

„Bylo nebylo…“ ָהיֹה ָהָיה

spal ן ָיׁשַ

snil (zdálo se mu) ָחַלם

sny ֲחלֹומֹות

obul ָנַעל

oblékl ָלַבש

vyšel ָיַצא

ven ַהחּוָצה

cestoval, jel ָנַסע

na straně (ze strany) ד ִמּצַ

květiny ָרִחים ּפְ

písně יִרים ׁשִ

kouřil ִעיֵשן

kouř ן ָעָשׁ

zastavil ָעַצר

příběh ִסּפּור
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KULTURA

Kulturní program červen 2021
ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE

Do červnového programu večerních pořadů 
Oddělení pro vzdělávání a kulturu ŽMP 
jsou opět zařazeny i akce, které bude možné 
navštívit i osobně, a to jak v Auditoru OVK 
(Maiselova 15, Praha 1), tak v Maiselově syna-
goze (Maiselova 10, Praha 1).

Akce se uskuteční pouze za příznivé 
epidemiologické situace a dle aktuálních 
opatření. Pro aktuální informace prosím 
sledujte naše webové stránky.

Pořady, které budou vysílány ONLINE 
jsou stále spojené pro pražskou a brněn-
skou pobočku OVK ŽMP. Máte-li zájem 
zúčastnit se některého z těchto pořadů 
online, 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 připojit k přednášce. V prů-
běhu přednášky bude možné klást dotazy 
formou on-line chatu, který je součástí 
aplikace.

 O židovství s lehkostí a humo-
rem
Beseda s tvůrci projektu Už 
tam budem, Mojžíši? Pavlínou 

Šulcovou, ředitelkou kulturně komunitního 
centra JCC Prague, a Davidem Kakalíkem, 
výtvarníkem, ilustrátorem a animátorem. 
Besedu bude moderovat Jan Fingerland.

Maiselova synagoga + ONLINE
Vstup volný

 Podmanivá barva dechu / Tri-
foglio
Koncert komorního dechového 
souboru Trifoglo ve spolupráci 

s předním fagotistou Jiřím Hudečkem. Na 
koncertu zazní díla 18., 19. a 20. století, jako 
např. W. A. Mozarta (1756–1791), Dariuse 
Milhauda (1872–1974) či Ervína Schulhoffa 
(1894–1942). Vstupenky je možné zakoupit 
v předprodeji v Maiselově synagoze, 
v Informačním a rezervačním centru muzea 
(Maiselova 15, Praha 1), v síti Ticket Art, Pra-
gue Ticket Office a na webových stránkách 
Židovského muzea v Praze.

Maiselova synagoga
Vstupné 230 Kč/ 150 Kč

 Jak jsem potkal Otu Pavla
Letos v červenci by spisovatel 
Ota Pavel oslavil 91. narozeniny. 
Třebaže s námi není už téměř 

půl století, jeho knížky jsou stále velmi 
oblíbené. O nelehkém životě Oty Pavla (1930–
1973) a o jeho nestárnoucích příbězích bude 
ředitel Pražského literárního domu David 
Stecher rozmlouvat se spisovatelem a pamět-
níkem Josefem Moníkem a se spisovatelkou 
a publicistkou Markétou Mališovou.

Maiselova synagoga + ONLINE
Vstup volný

 Osobnost Pavla Olivy
Pavel Oliva (1923–2021) byl 
jedním z nejvýznamnějších 
českých historiků antického 

starověku a jedním z mála domácích 
humanitních vědců, kteří se prosadili v celo-

světovém měřítku. Za 2. světové války přežil 
nacistické koncentrační tábory Terezín, 
Osvětim a Schwarzheide. Přednáška dlou-
holetého kolegy doc. Václava Marka z FF UK 
představí významné momenty jeho života 
a posoudí jeho zásadní podíl na českém 
bádání v oblasti dějin starověku a klasické 
filologie.

Auditorium OVK + ONLINE
Vstup volný

 Nedělní dílna pro rodiče 
s dětmi: Lvíček Arje rýsuje 
v poušti
Lvíčkovi Arjemu se v Izraeli 

moc zalíbilo a řekl si, že se tam na chvíli 
zdrží. Tentokrát však děti nebude provázet 
pod stíny stromů, ale horkem Negevské 
pouště. Na děti nebudou čekat jen kameny 
a písek, ale narazí tam na našeho krajana, 
brněnského rodáka Alfreda Neumanna, 
který ukáže neuvěřitelné možnosti architek-
tury. Pod jeho vedením děti zcela propadnete 
geometrii.

Dílna OVK
Prohlídka: Starý židovský hřbitov
Vstupné 70 KčSTŘEDA

16. 6. 
19.00

ČTVRTEK

17. 6. 
19.00

PONDĚLÍ

21. 6. 
19.00

STŘEDA

23. 6. 
18.00

NEDĚLE

13. 6. 
10.00

Příměstské tábory 
v Židovském muzeu 
v Praze
V červenci a srpnu 2021 se uskuteční dva 
příměstské tábory Židovského muzea 
v Praze. Děti každý den stráví nějaký 
čas kreativním vyráběním, něco nového 
se naučí, vyluští různé tajenky a šifry. 
Odpoledne vyrazí na výlety, do parku nebo 
na hřiště. 
Termíny příměstských táborů: 
12. 7. – 16. 7. 2021 
9. 8. – 13. 8. 2021

Pro více informací navštivte stránky 
Oddělení pro vzdělávání a kulturu ŽMP:
https://www.jewishmuseum.cz/program-
-a-vzdelavani/akce-pro-navstevniky/pro-
-rodice-s-detmi/
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Červen je měsíc, na který se asi všechny 
děti těší. Na začátku tohoto měsíce (1. 6.) 
mají svátek a na jeho konci už začínají letní 
prázdniny. Tak jsme se rozhodli že tentokrát 
písničku věnujeme především všem dětem 
a vybrali jsme jednu oblíbenou šabatovou, 
kterou zpívají nejen děti v předvečer šabatu.

Za autora textu této písně je považován 
Jicchak Kacnelson (1886–1944), který se 
narodil v Bělorusku, ale většinu svého života 

prožil v Polsku a zahynul během šoa v Osvě-
timi. Kacnelsonovým mateřským jazykem 
byla jidiš a přes to, že v Izraeli nikdy nežil, 
napsal i několik hebrejských textů. Melodii 
k písničce složil vilenský kantor a autor 
mnoha liturgických melodií Avraham Moše 
Bernštein (1866–1932).

Písnička Ha-jom jom šiši se původně 
objevila ve zpěvníku „Gan jeladim“ (Mateřská 
škola) v mnohem rozsáhlejší verzi. Během 

let získala několik podob a různě se vyvíjela 
ruku v ruce s tím, jak zlidověla až do dneš-
ních dní. Jako důsledek toho dnes existuje 
hned několik různých textových verzí 
a variant této písničky a můžeme se setkat 
i s drobnými melodickými obměnami.

PÍSNIČKA

Ha-jom jom šiši

Dnes je pátek, dnes je pátek.
zítra je šabat, zítra je šabat,
šabat – den odpočinku.

Dnes všichni pracují,
dnes všichni pracují.
Zítra je šabat, zítra je šabat,
svatý šabat.

י. ִ ּשׁ י, ַהּיֹום יֹום ׁשִ ִ ּשׁ ַהּיֹום יֹום ׁשִ
ת, ּבָ ת, ָמָחר ׁשַ ּבָ ָמָחר ׁשַ

ת ְמנּוָחה. ּבָ ׁשַ

ם עֹוְבִדים, ּלָ ַהּיֹום ּכֻ
ם עֹוְבִדים.  ּלָ ַהּיֹום ּכֻ

ת, ָבּ ת, ָמָחר ַשׁ ָבּ ָמָחר ַשׁ
ת ֹקֶדׁש. ָבּ ַשׁ


