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ÚVODNÍK

Milí čtenáři,

číslo, které právě držíte v rukou, má 
spoustu milníků a prvenství. Je to první 
číslo v novém roce 5782, a zároveň první 
číslo, které jsme vytvořili jako redakce 
v novém složení. Poprvé zde také nena-
jdete Minikurz hebrejštiny. Rozhodli jsme 
se po čase místo toho věnovat prostor 
novým nápadům a textům. Ale nebojte, 
hebrejština se na stránkách Maskilu ještě 
objeví a věříme, že jí zůstanete věrni i vy 
a budete své znalosti prohlubovat třeba na 
některém z kurzů. Začátek školního roku 
je pro to ideální.

Nově také naši nabídku ke spolupráci 
přijal rabín ŽNO v Brně, Menaše Kliment, 
který nyní bude opakovaně přispívat do 
rubriky rabínského slova. Jeho text k nad-
cházejícím svátkům najdete na stranách 
2–3.

Vedle toho si můžete v tomto čísle 
třeba přečíst, jak si naši skautíci z oddílu 
Tuvia poradili na letním táboře, jaké je 
ekologické poselství judaismu nebo velice 
inspirativní rozhovor s Irit Amitai, která 
právě skončila svou misi v Praze na postu 
zástupkyně velvyslance Státu Izrael.

A na závěr jedno blahopřání. Časopis 
Maskil slaví kulatiny! Právě vstupujeme 
do 21. ročníku a můžeme tak s hrdostí 
říct, že Maskil vychází již celých 20 
let. Přesně před deseti lety si povídala 
tehdejší šéfredaktorka Maskilu Kateřina 
Weberová na vlnách Českého rozhlasu 
s Janem Jelínkem o perspektivě časopisu 
do dalších let a všichni si hlavně přáli, aby 
Maskil vycházel i nadále. Věřím, že sou-
časným milníkem se nám podařilo tyto 
touhy naplnit a díky obsahu, který všichni 
společně tvoříme, snad i úspěšně.

Také my si nyní přejeme, aby vám Mas-
kil mohl dělat radost a inspirovat vás ještě 
nejméně dalších deset let, už teď se těšíme 
na ty 30. narozeniny!

Mazl tov a šana tova nám všem!

RÁCHEL POLOHOVÁ  
šéfredaktorka

RABÍNSKÉ SLOVO

Nejen k Vysokým 
svátkům
Roš ha-šana, Jom kipur a Sukot jsou 
nejvíc nabitým svátečním obdobím 
židovského roku. Svým způsobem stojí 
v zrcadlovém odrazu k Pesachu a Šavuot. 
Obě období konstituují židovskou 
identitu a pozitivní program židovství. 

Spojení Pesachu a Šavuot jsou svědectvím 
o vzniku židovského národa a vzniku jeho 
duchovní tradice. Období vysokých svátků 
vykresluje proces Božího stvořitelského díla 
a ideální lidské společnosti. Bůh stvořil svět, 
v něm stvořil člověka, vstupuje do jednotli-
vých životů a očekává od lidské společnosti 
zodpovědnost, rozumně a udržitelně sdílený 
prostor a solidaritu.

Roš ha-šana a Den smíření
Na svátek Roš ha-šana si připomínáme stvo-
ření světa a prvních lidí, korunujeme Hospo-
dina králem světa, a to vše si připomínáme 
troubením na šofar. Slyšet šofar je hlavní 
micva celého svátku. Oproti Pesachu, kde 
Bůh přímo vstoupil do dějin a vyvedl izrael-
ský lid z otroctví, si zde připomínáme velkou 
a zásadní premisu víry a sice vlastní Boží 
stvoření. Stvořitelská síla podle židovské 
tradice prostupuje celým světem a dotýká 
se osudů a životů každého z nás. Roš ha-
-šana je svátek, kdy si připomínáme závažné 
záležitosti, ale především se účastníme 
veselé oslavy narozenin světa a korunovace 
Boha jeho králem. To je samo o sobě velmi 
zajímavé a jedná se o jedno z působivých 
míst židovské tradice, kde vidíme, že význam 
člověka ve stvoření není nějaká pasivní 
bytost, ale naopak aktivní partner Boha.

Jom kipur je především o odpuštění. 
Prosíme Hospodina, aby nám odpustil 
a zamýšlíme se nad tím, jak lépe využít dar 
života, jenž nám byl dán a který spravujeme. 
Opravdu jsme se chovali nejlépe, jak jsme 
dokázali a ze všech situací jsme maximálně 
spokojeni? To nejspíš není možné a není to 
v lidských silách. Máme se, ale stále znovu 
zamýšlet, jak můžeme zlepšit své chování 
k druhým a to, jak zacházíme sami se sebou, 
se svým okolím a ostatními.

Jom kipur je dnem smíření s Bohem. 
Během tohoto významného dne se straníme 
veškerých fyzických požitků. Nejíme a nepi-
jeme, nemyjeme se, nevoníme, nenosíme 
koženou obuv a vyhýbáme se intimnostem. 
Zkrátka stanou se z nás duchovní bytosti, 
skoro jako bychom byli andělé. Považuji za 
důležité zdůraznit, že židovství tento jakýsi 
„andělský stav“ nepovažuje nutně za ideál, ke 
kterému bychom se měli upínat. Na to podle 
mého názoru poukazuje už samotný fakt, že 
takový den je jen jeden v celém židovském 
roce. Ve zbytku roku se máme snažit dát 

duchovní rozměr běžným věcem praktic-
kého života (což je myslím třeba jeden ze 
závažných rozměrů kašrutu, ale to už příliš 
odbočuji od myšlenky tohoto textu).

Veškeré mezilidské záležitosti, které jsme 
potřebovali vyřešit a napravit, jsme měli 
stihnout do počátku Jom kipuru. Nejinten-
zivněji jsme na těchto věcech měli pracovat 
v deseti dnech nápravy, jež Jom kipuru 
předchází. Omluva je nejdůležitější součástí 
tšuva – nápravy (někdy se také překládá jako 
pokání, ale v židovské tradici se jedná o slovo 
popisující proces, kdy si člověk uvědomí, co 
dělá špatně, rozhodne se to nadále nedělat, 
a nakonec skutečně své chování uzpůsobí 
tomuto rozhodnutí). Odhodlat se k omluvě 
za to, co se člověku právě nezdařilo, je někdy 
velmi těžké, zvláště v situacích, kdy jsme pře-
svědčeni, že i ti druzí se nechovali správně 
a naše chování si tak nějak přivodili. Neméně 
důležitá je i schopnost omluvu druhých 
přijmout a odpustit. Do Jom kipuru bychom 
měli vstupovat ve chvíli, kdy se nám podaří 
urovnat mezilidské vztahy a problémy. Je 
jasné, že se to nemusí podařit zcela a nedo-
sáhli jsme úplné dokonalosti, máme se ale 
opravdu pokusit.

Jom kipur, den smíření, je krásným oka-
mžikem roku. Je to závažný a těžký den. Není 
snadné se postit a strávit celý den v modlitbě 
a rozjímání. Poselství tohoto svátku je 
ovšem neskonale pozitivní a plné naděje. 
Rok, co rok dostáváme šanci usmířit se 
Stvořitelem Světa a začít znovu. Skutečně se 
jedná o jedno z nejsilnějších poselství Tóry 
k člověku. Máme svobodnou vůli, můžeme, 
a dokonce se máme rozhodovat pro dobro, 
věřit v něj a přinášet svatost do světa, ve kte-
rém žijeme. Pokud se nám něco nedaří, tak to 
můžeme změnit. Nejsme odsouzeni k tomu, 
že musíme dělat něco, co nesouzní s naším 
nejlepším svědomím a vědomím. Nikdy není 
pozdě, vždy se můžeme rozhodnout znovu 
a lépe. A když může jeden člověk, tak mohou 
všichni lidé. Tóra nám dává vědět, že je dobro 
a že stojí za to o něj usilovat a to vždy.

Čas naší radosti
Po Jom kipur přichází svátek Sukot. Svým 
způsobem se tento svátek podobá Pesachu. 
Velmi jasně odkazuje na východ z Egypta, 
respektive putování pouští na cestě z Egypta 
do Izraele. Toto putování trvalo dlouho a židé 
byli zcela odkázáni na Boží milost. Jejich 
chatrné přístřešky, suky, by bez Boží milosti 
jen stěží poskytli reálnou ochranu po dobu 
čtyřiceti let putování nehostinnou pouští. 
Přesto bylo o židy dobře postaráno (přestože 
si samozřejmě mnozí často a velmi stěžovali 
a nostalgicky vzpomínali na doby minulé, 
kdy sice nebyli svobodní, ale měli vynikající 
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egyptskou cibuli, a ne nějakou nebeskou 
manu).

Podobně i naše životy jsou křehké 
a mohou se kdykoliv zhroutit. Na světě 
kromě Boha není žádná jistota, o kterou 
bychom se mohli definitivně opřít a která 
by nám dala bezpečí. Můžeme si postavit 
pevný dům, ale může přijít tornádo a zničit 
jej a podobných situací by se našlo nespočet. 
Na Sukot vycházíme ze svého komfortu 
a bezpečí a odevzdáváme se vědomě do Boží 
ochrany. Ve skutečnosti se mnoho nemění, 
jen tematizujeme nejistotu a chatrnost 
našich životů. Svátek Sukot se ale nazývá 
v modlitbách „čas naší radosti“. Uvědomění si 
chatrnosti našich životů a nejistoty budouc-
nosti nás nemá uvrhnout do pochybností 
a pesimismu, ale naopak nás vést k tomu, 
že si máme užívat v radosti toho, co právě 
je. Tento okamžik je čas naší radosti. Navíc 
Sukot zdůrazňuje důležitost sdílení sváteč-
ního času s ostatními. Dokonce i s těmi, kteří 
třeba zrovna nejsou z naší sociální skupiny 
nebo nám nejsou úplně nejbližší. O tom 
vypráví i známý midraš popisující význam 
čtyř druhů rostlin a ovoce v lulavu.

Sukot má ještě jeden méně známý rozměr. 
Během tohoto svátku se v jeruzalémském 
chrámu obětovalo sedmdesát obětí. Podle 
židovské tradice je na světě sedmdesát 
národů a jedním z vysvětlení počtu obětí na 
Sukot je, že na tento svátek si připomínáme 
i to, že jsme součástí světa, ve kterém žijeme. 
Oběti na Sukot vyjadřovaly vztah židovství 
k okolnímu světu a přání, aby i ostatní lidé 

žili v souladu a smíru s Bohem a aby se jim 
dařilo.

Radost z Tóry
Na úplný závěr svátků připadá Šmini aceret, 
což je svátek, u něhož není tak úplně jasně 
dáno, že by se vztahoval k nějaké události, 
či něco připomínal. Midraš popisuje, že po 
dlouhém svátečním období se jedná o den, 
kdy se Hospodin chce s námi rozloučit, 
protože nastává poměrně dlouhé období bez 
svátků. V midraši se uvádí, že to je jako když 
se král chce rozloučit po velké slávě se svým 
synem, jenž odjíždí na druhý konec králov-
ství. Rabíni ovšem na Šmini aceret vložili 
jinou oslavu a sice takovou, která se úžasně 
pojí s celým obdobím Vysokých svátků. 
Jedná se o Simchat Tóra – oslavu dočtení 
Tóry do konce a začátku nového cyklu týden-
ních čtení.

Celé toto období ukazuje představu 
Tóry a židovské tradice o tom, na čem stojí 
svět a lidská společnost a jaký je pozitivní 
program, jak společnost rozvíjet a udržovat. 
Od základní premisy, že Bůh je stvořitelem 
a vládcem světa, který vyžaduje, abychom 
se nějak chovali a za své chování byli zod-
povědní až k tomu, že při tom všem máme 
být pozitivní, veselí a sdílet svůj čas a úsilí 
s lidmi ze svého okolí. Rabíni k tomu ještě 
přidávají, že abychom o tomto všem vůbec 
věděli, tak bychom měli studovat Tóru 
a šířeji židovskou tradici.

Období vysokých svátků považuji za 
proklamaci ideální společnosti, jež je posta-
vená na vysokých morálních hodnotách, 
je odhodlaná chovat se zodpovědně, ale 
neupadá do pesimistických melancholií, 
a která své rozhodování staví na kvalifi-
kovaném a poučeném posuzování situací. 
Nezastupitelnou roli tu má vzdělanost a není 
náhodou, že židovské komunity vždy tak 
silně dbaly na to, aby zajistily dobré vzdělání 
dětem a studentům. Učení se Tóře, židovské 
moudrosti, je však celoživotní úkol a proces. 
Myslím, že dobré vzdělání a sebevzdělávání 
je základním pilířem onoho výše popsaného 
pozitivního programu.

RABÍN MENAŠE KLIMENT 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

Září–říjen 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

Vysoké svátky

Erev Roš ha-šana – pondělí 6. září od 19.00 
(Pinkasova synagoga)

Šacharit Roš ha-Šana – úterý 7. září od 10.30 
(Pinkasova synagoga)

Kol nidrej – středa 15. září od 18.30  
(Pinkasova synagoga)

Jizkor, čtení z Tóry a Ne‘ila – čtvrtek 16. září od 
17.30 (Pinkasova synagoga)

Sukot

Posezení v Suce – neděle 26. září od 15.00  
(dvůr synagogy v Děčíně) 
Rezervace je možná na kehila@bejtsimcha.cz 
nebo na tel: 603 393 558

Kabalat šabat

Každý pátek od 18:00 hod. (Židovská radnice – 
3. patro, Maiselova 18, Praha 1)
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Hledá se korektor/ka!
Baví vás práce s texty? Vyznáte se v pravidlech českého pravopisu a gramatice?  
Chcete být první, kdo si přečte nové články Maskilu? Tak neváhejte a pošlete nám životopis 
na e-mail redakce@maskil.cz
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ROZHOVOR

Irit Amitai:  
Diplomacie je 
jako přátelství
JE Daniel Meron, velvyslanec 
Státu Izrael v České republice, 
je osobnost známá a viditelná. 
Spolu s ním zde ale roky 
diplomatický tandem tvořila 
ještě žena – Irit Amitai, která 
působila jako jeho zástupkyně. 
Kdo je tato žena, jak se dostala 
k práci diplomatky a jak 
hodnotí svou zahraniční misi 
v době pandemie?

Asi nemohu začít ničím jiným než otázkou, 
kde jste vyrostla?
Pocházím z kibucu – a moc ráda o tom vyprá-
vím! Je to kibuc Sde Elijahu na severu Izraele 
na hranici s Jordánskem blízko známé arche-
ologické lokality Bejt Šean a leží -200 m n. 
m. Jde o hodně specifický kibuc. Byl založen 
mladými německými židy, takže je tam silný 
vliv této kultury, zároveň je to náboženský 
kibuc, a to spolu s komunistickým pojetím 
kibucu působí, že je to celé o tom, co se má, 
nesmí a musí dělat. Nebyla tam skutečně 
vůbec žádná osobní svoboda.

Když jste tedy vyrůstala v takovém pro-
středí, kdy a jak jste začala uvažovat o diplo-
matické kariéře?
K tomu jsem se dostala teprve před čtrnácti 
lety.

Jako všichni v Izraeli jsem odešla v osm-
nácti do armády, a když jsem skončila službu, 
vrátila jsem se do kibucu, kde jsem pracovala 
jako farmářka a řídila jsem traktor (smích). 
To mi bylo dvacet let. Náš kibuc byl sice 
o zemědělství, ale zároveň se kladl důraz na 
dobré vzdělání v německém a západoevrop-
ském duchu.

Já jsem od mládí tíhla k tomu být archi-
tektkou, tak jsem pak studovala architekturu 
a získala bakalářský diplom z umění. 
Nějakou dobu jsem pak strávila v Indii a bylo 
mi skoro třicet, když jsem po návratu našla 
práci snů ve firmě, která vyráběla papírenské 
zboží. Pracovala jsem zde jako manažerka 
oddělení, které mělo na starost designování 
přání, pohlednic a diářů a dalších věcí. Tu 
práci jsem skutečně milovala a mohla jsem 
v ní uplatnit svoje schopnosti a znalosti 
z architektury.

Jak dlouho jste tuto práci dělala?
Asi devět let. Pak jsem začala cítit, že už mě 
to nenaplňuje a že mi to nic víc nemůže dát 
a nemám se co nového naučit. Nestalo se 
nic převratného, ale moje nadšení pro věc 
se prostě vyčerpalo. Začala jsem se rozhlížet 
po něčem novém. Tehdy jsem už byla vdaná 
a měla dvě malé děti a můj manžel mi řekl: 
„Neboj se. Odejdi z práce a hledej, něco už se 
objeví.“ A v té době jsem narazila na inzerát 
kurzu kadetů Ministerstva zahraničních 
věcí. Zaujalo mě to a rozhodla jsem se tam 
poslat přihlášku. Vedle toho jsem poslala 
i několik dalších životopisů na různé 
manažerské pozice v oblasti výroby hraček, 
designu apod. Nakonec jsem ale nastoupila 
na tento kurz na MZV.

Je to poměrně náročný kurz. Trvá víc 
než rok a účastník prochází několika stupni 
výcviku a různými zkouškami. Během té 
doby jsem poznala, že pro tuto práci mám 
čím dál větší vášeň. Bylo mi tehdy skoro 
čtyřicet a byla jsem rozhodně nejstarším 
studentem ve skupině (smích).

Máte můj velký obdiv – pustit se ve čtyřiceti 
do něčeho zcela nového.
Já to tak ale nevidím. Nevnímám to, jako že 
jsem něco dokázala. Prostě se mi to stalo 
a přišlo to ke mně a potkalo mě to velice 
milým a příjemným způsobem a ve správný 
čas.

O čem podle vás je diplomacie?
Když mi tuto otázku kladou studenti a žáci 
například na besedách ve školách, říkám 
jim, že to je jako mít kamarády ve škole. 
Když máte přátele, snažíte se vaše přátelství 
udržet, a tak je zvete na akce, povídáte si 
s nimi a píšete si s nimi, pomáháte jim, 
když jsou v nesnázích, anebo bojujete proti 
společným nepřátelům. Diplomacie je prostě 
jako dobré přátelství. Jde o země a jednotlivé 
státy a strategická přátelství mezi nimi, 
ale prostředky, jak tato přátelství rozvíjet, 
jsou stále stejné. A pokud k tomu máte ještě 
lásku, ovlivňujete to vše velmi pozitivním 
způsobem a je mnohem snazší pak dosaho-
vat nějakých dohod a rozhodnutí. Dává to 
smysl?

Rozhodně. Je to nejinspirativnější popis 
diplomatické práce, který jsem kdy slyšela. 
Vaše působení v Praze nebyla vaše první 
zahraniční mise, jestli se nepletu.

Ne. Moje první cesta byla do Senegalu 
a v Dakaru jsem působila jako zástupce 
velvyslance. Ale o tom bych mohla vyprávět 
směle třeba celé dvě hodiny.

Každopádně mě zajímá, jak jste se dostala 
k misi v západní Africe.
Když člověk dokončí kurz na ministerstvu, 
obvykle je osloven, aby odjel na nějakou 
zahraniční misi. Mně byl nabídnut post 
v Senegalu, a tak jsme tam i s celou rodinou 
odjeli. Vůbec jsem na začátku nevěděla, 
co od toho čekat. Byla to pro mě vzdálená 
a cizí země v Africe, navíc muslimská země. 
Odjeli jsme ale otevření vstříc novému 
a neznámému, protože člověk nikdy neví, 
kde najde své štěstí. A byli jsme neuvěřitelně 
nadšeni. Misi jsem dokonce prodloužila, 
a tak jsme nakonec zůstali v Senegalu víc než 
pět let. Byl to úžasný čas. Senegalci jsou neu-
věřitelně pluralističtí a nejmírumilovnější 
lidé, které jsem kdy potkala. Spoustu svých 
postojů a pohledů na svět jsem během té 
doby změnila a mnoho jsem se toho naučila 
nejen o islámu, ale také jak milovat, jak při-
jímat. Zcela jsem přestala vnímat rozdílnou 
barvu pleti.

A jaké to bylo pro vaše děti odjet do tak cizí 
země?
Bylo jim tehdy čtyři a pět let a v Senegalu 
navštěvovaly americkou školu. Věřím, že to 
pro ně byla skvělá zkušenost a taky se toho 
mnoho naučily. Byl to úžasný čas pro celou 
rodinu, ale zároveň s tím chci zdůraznit, že 
když takto s nadšením mluvím o Senegalu, 
neznamená to, že nemilujeme stejně tak 
i Českou republiku a Čechy, naše mise tady 
byla skutečně skvělá! Zároveň to byl ale 
nelehký čas pro nás všechny, během pande-
mie.

Diplomatkou v Evropě

Druhá vaše mise tedy směřovala do Prahy. 
Máte k Česku nějaký zvláštní vztah nebo 
rodinnou vazbu?
Moje babička pocházela ze Slovenska, tedy 
tehdejšího Československa, z městečka Vra-
nov na východě.

V ložnici mých rodičů visel na zdi obraz, 
který bratr mé babičky namaloval, když 
navštívil Izrael. Je to obrázek Velké synagogy 
v Tel Avivu a nahoře jsou hebrejská písmena: 
 která jsou zkratkou slov z knihy – סמוט אטלס
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Žalmů verše 34,15 (Vyhýbej se zlu a konej 
dobro) a 73,1 (Jak je Bůh dobrý k Izraeli). Moji 
rodiče tomu dlouho nerozuměli, ale pak jim 
to někdo vysvětlil. Mají ten obrázek stále 
v ložnici a já jsem pak uviděla tatáž slova 
v Praze ve Staronové synagoze, tak to pro mě 
bylo velice silné.

Ale výběr na Prahu nepadl proto, že bych 
zde měla nějaké vazby. Prostě to byla další 
mise, kterou bylo potřeba naplnit. Přesto 
však je nutno dodat, že Praha má v Izraeli 
skvělou pověst a všichni mluví o tom, že je to 
skvělá pozice – a to jsem ještě nevěděla, jak 
skvělá je!

Nyní tedy po třech letech svého působení 
zde v Praze končíte. Proč?
Pro nás, ale především pro děti to byl 
nesnadný čas. Bylo téměř nemožné vidět 
se s rodinou a děti nemohly vidět své pra-
rodiče v Izraeli. Během opakovaných tzv. 
„lockdownů“ se děti nemohly už ani vídat 
s kamarády ve škole a zároveň jsme neměli 
žádnou možnost dostat se z města, když 
všichni odjížděli na chalupu na venkov apod. 
Být v karanténě v „cizí“ zemi je obrovský 

rozdíl oproti tomu být v karanténě ve svém 
domově. Tak jsme se nakonec rozhodli vyu-
žít této možnosti a misi o rok zkrátit. Možná 
děláme chybu, možná ne. To nyní nevím. Ale 
už jsme se rozhodli. Manžel s dětmi jsou už 
v Izraeli a já se chystám za pár dní za nimi. 
Ale cítím, jak těžké je odjet a že moje srdce je 
tady už doma.

Jste spokojená se svým působením v České 
republice?
Ano i ne. Především musím přiznat, že ten 
jeden rok navíc by byl dobrý. Je tady spousta 
věcí, které bychom ještě mohli dodělat 
a dokončit. Uplynulý rok byl ale zároveň 
hodně komplikovaný a trochu ztracený. 
Nemohli jsme uskutečnit spoustu akcí, kon-
ferencí a setkání, které byly v plánu. Nemohu 
tedy říct, že bych byla spokojená. Ztratili 
jsme toho kvůli pandemii spoustu.

Na druhé straně ale práce v Praze je 
o mnoho snazší než v jakékoli jiné zemi 
v Evropě. Všichni jsou tu přátelští a dveře 
máte všude otevřené. Jakmile se s někým 
chcete setkat, je to jen otázkou času a odpo-
věď je vždycky kladná, práce je přátelská 

a máte z toho dobrý pocit. Například moji 
kolegové v Irsku, ale i ve Francii nebo Lon-
dýně mají mnohem těžší pozici.

Co považujete za největší úspěch během své 
mise v Česku?
Myslím že projekt Cemach, kreativní soutěž 
v poznávání moderního Státu Izrael, která je 
určena pro studenty středních škol, je naším 
velkým úspěchem. Ten projekt nezaložil 
náš tým, běží tady už pár let. Ale to, že jsme 
jej mohli udržet a dále rozvíjet, i navzdory 
probíhající pandemie, považuji za velký 
úspěch. Práce se studenty na středních 
školách mi připadá velice smysluplná a napl-
ňuje mě to. Projekt Cemach je podle mého 
také známkou dobrých vzájemných vztahů 
našich zemí.

Co vás naučila tato mise a co dala vám 
osobně?
Mám vztah ke kráse a velice ji oceňuji. Proto 
si hodně všímám i svého okolí a Prahu sku-
tečně považuji za jedno z nejhezčích měst na 
světě. Vnímám nejen krásu těch míst, která 
obdivují turisté, ale celkovou architekturu 
i okolní přírodu. Často jsem chodila pěšky 
a užívala si pohled na okolí a vždy jsem 
z toho byla ohromená.

Můžete srovnat své zkušenosti z diploma-
tického působení v západní Africe a střední 
Evropě?
Jde o docela jiné světy a zcela odlišnou 
zkušenost. To je něco, co mě na diplomacii 
baví. Člověk dělá pořád stejnou práci, ale ona 
je pokaždé docela jiná a všechno je nové. Teď 
v Česku jsem se třeba také naučila mnoho 
o přátelství a inspirovalo mě, jak velmi silné je 
strategické partnerství mezi našimi zeměmi.

Spolu s vámi končí svou misi také pan 
velvyslanec Meron. Znala jste se s ním už 
dříve?
Znala jsem ho, ale ne moc dobře. Pracovat 
s panem velvyslancem Meronem bylo 
výborné a inspirativní. Oceňuji jeho práci 
a aktivity v mnoha ohledech. To, že pokračo-
val v nejrůznějších společných projektech 
a dále je rozvíjel, cestoval po republice, 
navštěvoval školy a kulturní akce nebo kon-
ference a vyrovnal se ve své práci i s obtížemi 
během pandemie. Celý náš diplomatický tým 
byl myslím skutečně skvělý.

Návrat domů?

Po vašem návratu ze Senegalu a před odle-
tem do České republiky jste strávila nějaký 
čas v Izraeli?
Ano. Tři roky.

A co vás tedy čeká teď? Práce v Izraeli nebo 
další mise?
Vždycky po návratu ze zahraniční diploma-
tické mise strávíte nějaký čas doma, abyste 
neztratili pouto a vztah se svou zemí. Takže 
pravděpodobně mě čeká nějaká pozice na 
ministerstvu. Je zde ale několik možností, 
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o nichž ještě rozhodne výbor. Nic konkrét-
ního tedy zatím nevím.

Těšíte se na návrat?
Je to směs různých pocitů. Samozřejmě se 
těším a návrat je vzrušující událost. Zároveň 
je mi smutno a líto, že odjíždím a opouštím 
to tady.

Opouštět nějaké místo a zemi po delší době 
je myslím stejně obtížné, jako bylo odjet 
před časem z domova a usadit se v „cizí 
zemi“.
Je to tak. Když si navíc to místo zamilujete, 
stane se skutečně jakýmsi vaším druhým 
domovem.

Dovedete si představit, že budete jako 
profesionální diplomat takto cestovat 
a opouštět vždy jednou za pár let další 
a další místa?

Je to obtížné. Ale je to zároveň velice vzrušu-
jící a jsou to vždy nová životní dobrodružství 
a zkušenosti. Myslím, že to také udržuje mysl 
flexibilní a mladou, když se pokaždé musíte 
vyrovnávat s novou situací a adaptovat se na 
nové prostředí.

Myslíte, že vám v tomhle pomáhá i vaše 
rodina? Tím, že máte svou rodinu, a tedy 
svůj domov, stále u sebe, tak je možná vše 
o něco jednodušší.
Svým způsobem je to rozhodně tak. Na druhé 
straně z toho, že máte rodinu a děti, vyplývá 
také spousta dalších problémů, které musíte 
společně řešit (stěhování, děti mění školu 
a prostředí atd.).

Je něco, co vám tady v Česku po celou dobu 
chybělo?
Jídlo. A samozřejmě přátelé a rodina. Těším 
se také na hebrejskou kulturu a hebrejštinu. 

A pak jakási izraelská vřelost a bezbřehá las-
kavost v běžném každodenním mezilidském 
kontaktu, který je v Izraeli takový bezpro-
střední. To mi v Česku a zdejší společnosti 
asi schází.

A až se vrátíte do Izraele, bude se vám stýs-
kat po něčem v České republice?
Po spoustě věcí! Především po lidech. Někteří 
Izraelci říkají, že není snadné navázat tady 
kontakt tak rychle, ale já se v tom cítím 
velice komfortně a něco v místních lidech 
mi připomíná moje zkušenosti, které znám 
ze svého kibucu a cítím, že vím, jak se s lidmi 
bavit a navázat kontakty a přátelství.

Bude mi scházet krása této země a tohoto 
města, Prahy, a také zdejší podnebí. Mám 
ráda každé roční období a každé počasí 
v Česku! Vy nemáte čtyři roční období, ale 
každý víkend je tady jiné roční období. Každý 
den se může objevit jiná květina, vykvete 
jiný strom a obloha se tady neustále mění. 
To v Izraeli nemáme. A samozřejmě bude mi 
scházet taky můj tým a kolegové a spolupra-
covníci na českém ministerstvu. Měli jsme 
opravdu skvělé vztahy a naše jednání byla 
úžasná.

Jak se s odjezdem vyrovnává vaše rodina? 
Co děti?
To je také směsice pocitů. Na jednu stranu to 
teď pro ně nebylo snadné během pandemie, 
a proto jsme se taky rozhodli odjet. Na 
druhou stranu jim bude spousta věcí také 
scházet. Třeba můj syn hrál fotbal a pravi-
delně trénoval – takže se mu bude stýskat po 
tréninku a jeho týmu. Bylo to neuvěřitelné, 
jak se sehráli. Nikdo v tom týmu nemluvil 
moc dobře anglicky a on neuměl ani slovo 
česky.

Co je první věc, kterou uděláte po návratu 
do Izraele?
Půjdu navštívit své rodiče. A hned poté půjdu 
navštívit své čtyři sourozence. Chybí mi 
strašně moc!

Je něco, co byste ráda na závěr vzkázala 
židovské komunitě v České republice?
Ano. Chtěla bych této příležitosti využít 
k tomu, abych popřála všem členům všech 
židovských obcí a komunit v Česku šana 
tova – zdraví a hojnost v nadcházejícím roce.

PTALA SE RÁCHEL POLOHOVÁ

ROZHOVOR
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TRADICE

Požehnání desáté

Požehnaný jsi, Hospodine, 
Bože náš, králi všehomíra, jenž 
jsi mi dal vše, co potřebuji.

Toho pondělního večera byl u Herinků 
doma každý sám. Odpoledne se podařilo 
dohodnout, jak napravit újmu, kterou 
Jáchym Herink se svými spolužáky způsobil 
spolužačce Stoupové. Cestou domů si jeho 
máma Jitka začala uvědomovat, jakým 
způsobem se nechtěně podílela na tom, 
co Jáchym udělal, a začal se jí pomalu ale 
jistě rozpadat zářivý obraz jejího krásného 
prosluněného dětství. Jirkovi už bylo pár dní 
jasné, že v jeho vlastním dětství bylo něco 
dost těžce v nepořádku. Každý si po krůčcích 
začínal připouštět, jaké těžké břímě nosí 
na duši. Avšak jeden druhému nebyli dost 
dobře schopni poskytnout pomoc, protože 
jim v tom tato břemena bránila. Tak se každý 
uzavřeli sám do sebe, protože nic lepšího 
zatím neuměli.

Jirka zapnul televizi a díval se na utkání 
v košíkové. Sledoval, jak tam dva silné týmy 
soupeřily ve vyrovnaném zápase, takže hra 
byla čím dál napínavější. A on z toho měl čím 
dál slabší požitek. Víc a víc se propadal do 
sebe.

Jitka se pustila do dělání večeře, protože 
to byla jedna z mála věcí, kterou si v tu chvíli 
byla jistá, že je opravdu správná. Jíst přece 
budou chtít určitě všichni – žaludek je třeba 
něčím zaplnit. Doufala, že se díky tomu 
aspoň trochu sebere. Doufala marně. Spíš ze 

zoufalství než ze zájmu zavolala do obýváku:
„Jirko, co budeš chtít k jídlu?“
Žádná odpověď. Musela otázku třikrát 

opakovat. Pak se jí dostalo odpovědi, že je to 
úplně jedno. Že kdyby mu přistálo na talíři 
lejno, bude mu to nechutnat úplně stejně.

Pak už kromě televize nebylo slyšet žádný 
zvuk. Jirka bez zájmu čučel do bedny a zabí-
jel čas. Jitka bezcílně přecházela po kuchyni. 
Takhle to dál nejde. Něco udělat musí. 
Musí! Musí… Ale co? V hlavě měla tak velký 
zmatek, že to zároveň působilo dojmem 
pustoty a prázdna. Pomaloučku se tam ale 
začal hlásit ke slovu nápad. Nápad… Nebyl 
to jen další zoufalý pokus? Ne, to opravdu 
není to nejlepší, co bys mohla udělat, ozval 
se její vnitřní oponent. S bratrem jsi přece 
nemluvila přes dvacet let. Jak se mu můžeš 
po takové době ozvat? Tím spíš, že poslední 
setkání skončilo velkou rozepří a neshodou. 
Tehdy měli ostrou výměnu názorů ohledně 
rodičů. Ona cítila povinnost je stůj co stůj 
hájit, on cítil potřebu nenechat na nich nit 
suchou. Jenže dnes v podvečer se věci změ-
nily. V jejím postoji k rodičům se objevila trh-
lina, která se zvolna zvětšovala. S kým lepším 
by si o tom měla zkusit popovídat než právě 
s bratrem? Její přecházení po kuchyni se 
stalo přecházením tygra v kleci. Stále váhala, 
stále si netroufala. Co když si mezitím změnil 
číslo? To by byla spása! Anebo taky ještě větší 
beznaděj…

Vtom zaslechla, jak zazvonil mobil 
Jirkovi. Ten se podíval na displej a nevěřícně 
zvedl obočí. Miloš? Ten blázen do jógy, který 

se párkrát rozhodl rozebírat Jirkův přístup 
k židovství, i když je sám gój? Naposledy se 
s ním viděl před půl rokem, když spolu hráli 
squash. Ve sportu to byl dobrý soupeř. Ale 
pak šli ještě chvíli posedět a v baru se spolu 
tak nepohodli, že Jirka odešel značně roz-
laděný. A teď má tu chucpe se znovu ozvat. 
Navíc v tak blbou chvíli. Ale co už – teď už na 
ničem nesejde. Tak se Jirka rozhodl hovor 
vzít.

Po úvodních frázích se Miloš omluvil, 
že to při posledním setkání vzal za špatný 
konec, a pozval Jirku na skleničku. Jirka byl 
mile překvapen. Miloš působil trochu jiným 
dojmem než naposledy. Zřejmě je nyní doba 
na napravování chyb, zřejmě je tohle to, co 
teď právě potřebuje. Pozvání přijal.

Po té, co si Jitka vše vyslechla, její 
váhavost se změnila v rozhodnutí. Vyťukala 
bratrovo číslo. Jeden oznamovací tón, 
další… Jitka nevěděla, jestli si přát, aby to 
bratr zvedl, nebo pravý opak. Napětí rostlo 
a úměrně tomu klesalo její odhodlání.

„Ahoj, Jitko,“ ozvalo se, když už to téměř 
nečekala.

Div jí nevyskočilo srdce z hrudi. Propána, 
co mu teď bude blekotat?

„Ahoj, Vláďo, já jsem teď v takovém div-
ném období, vlastně nevím, co mě to popadlo 
se ti ozvat, když jsme spolu tak dlouho 
nemluvili, já nevím, kde začít, promiň, že 
jsem byla tak nepříjemná, když jsme spolu 
mluvili naposledy, já, já mám v hlavě úplný 
zmatek, teda co tu teď na tebe chrlím…“

„Jíťo, za nic se neomlouvej, prostě teď zase 
potřebuješ svého staršího bráchu.“

Kde je těch dvacet let, co spolu nebyli 
v kontaktu? Jako by se naposledy viděli 
včera. Tak to Jitka cítila. Jak mohl tak snadno 
odvalit jeden těžký balvan z jejího srdce? On 
se snad na ni nikdy nehněval? Zato ona na 
něj jo. A to bylo jádrem jejího ostychu.

„Mohla… mohla bych za tebou přijet 
o víkendu?“

„Nemusíš, pozítří mám náhodou cestu do 
Prahy. Jedu tam na třídenní školení. Třeba 
bychom spolu mohli zajít na večeři.“

Jitka se musela opřít o kuchyňskou linku. 
Nemohla tomu uvěřit. To bylo přesně to, co 
potřebovala. S návrhem souhlasila.

Ten samý večer, kdy se Jitka sešla s Vlá-
ďou, se Jirka sešel s Milošem. Jejich dcera 
Jana se šla učit ke kamarádce a Jáchym 
byl po dlouhé době večer doma úplně sám. 
Cítil, že z něj spadlo napětí, které zažíval 
v přítomnosti ostatních z rodiny. Taková 
úleva! Moci to takhle mít napořád… Tak moc 
to potřeboval.

JAN DAVID REITSCHLÄGER
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VZPOMÍNKA

Pamatuj na toto 
Roš ha-šana

Bylo pozdní odpoledne, 
středa 13. září 1939, a já jsem 
nasedl na tramvaj číslo 5, jak 
jsem dělával často během 
posledních tří let, a jel jsem 
z mého domu na Dolní ulici č. 5 
na zastávku Divadelní v ulici 
Koliště, kde jsem jako obvykle 
vyskočil z tramvaje ještě dřív, 
než se úplně zastavila.

Tehdy mívaly tramvaje v Brně, městě v býva-
lém Československu, které nyní nacisté 
přejmenovali na Protektorát Čechy a Morava, 
dveře otevřené. Pro dvanáctiletého kluka, 
jako jsem byl já, to byla otázka hrdosti neče-
kat na něco tak přízemního jako je zastavení 
tramvaje, a tak jsem seskakoval. Kromě toho 
bych se stejně musel vracet asi o tři domy 
nazpět, takže čím dříve jsem vyskočil, tím 
méně jsem musel jít zpět.

Došel jsem tedy k velkému činžovnímu 
domu, za kterým se nacházel náš “malý 
chrám”. Říkalo se mu “malý chrám”, ale 

ve skutečnosti to nebyla malá synagoga, 
usadilo by se v ní na 500 věřících – Brno ale 
mívalo i “velký chrám”, který nacisté vypálili 
poté, co 15. března 1939 vtrhli do naší země. 
Prošel jsem hlavní chodbou budovy na zadní 
nádvoří a dorazil k naší synagoze a jejímu 
vchodu. Hlavní vstup byl pro muže a vedl do 
přízemí. Boční dveře byly pro ženy a vedly na 
galerii, která obklopovala přízemní prostor 
ze tří stran. Já jsem nevstoupil do žádných 
z těchto dveří a místo toho jsem zabočil 
doprava a pak doleva a šel po straně budovy 
až k zadnímu vchodu. Vstoupil jsem tam a šel 
do sborovny, abych se připojil ke svým spo-
lečníkům ze sboru, čtyřem mužům a dalším 
pěti chlapcům, kteří si už oblékali róby, tality 
a kipy v přípravě na večerní bohoslužbu. Do 
sboru jsem se přihlásil, když mi bylo devět, 
a byl jsem přijat. Poslední tři roky jsem zpíval 
soprán a v roce 1939 jsem se stal hlavním 
sopranistou, který zpíval všechny sólové 
party.

Toto však nebyla obvyklá páteční večerní 
nebo sobotní ranní bohoslužba, kdy se sbor 
pravidelně každý týden účastnil obřadů. 
Dnes večer jsme se připravovali pomoci 
kantorovi a shromáždění při oslavě Roš 

ha-šana, zahájení prvního dne nového roku 
v židovském kalendáři. Předpokládali jsme, 
že kantor Leo Ast je spolu s rabínem již 
v malé místnosti na opačné straně budovy 
a také se připravují na bohoslužbu.

Kantor Ast byl malý, laskavý a mírný muž 
s příjemným hlasem, který s námi během 
týdne nacvičoval na tento důležitý večer. 
Společně jsme již měli na následující duben 
naplánovanou moji bar micvu. K této udá-
losti ale bohužel nikdy nedošlo.

Bylo mi řečeno, že podle židovské tradice 
od 70 let věku začínáme počítat své roky 
znovu. A tak jsem 70 let čekal, až jsem ve 
svých 83 letech, po boku své manželky, 
obklopen našimi dětmi, vnoučaty, mnoha 
přáteli, a dokonce i návštěvou z Izraele, vyšel 
na bimu v Chrámu Emanuela z Pascack 
Valley ve Woodcliff Lake, v New Jersey, abych 
četl ze svitku Tóry, recitoval svou haftaru 
a měl opravdu srdcervoucí a smysluplnou 
bar micvu.

Ale to jsem odbočil, vraťme se do roku 
1939…

Věděl jsem, že brzy začnou přicházet lidé 
a zaplní lavice synagogy. Shromáždění vždy 
bývalo veliké, nebývalo pochyb o tom, že se 

Brněnská tramvaj
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zaplní všechny lavice a lidé budou dokonce 
postávat ještě vzadu a na galerii. Tento večer 
jsme si ale nebyli jistí, kdo se bude moci 
zúčastnit a kdo skutečně přijde.

V každém případě to nebylo běžné Roš ha-
-šana. I na tomto jinak jedinečném, svatém 
dni bylo mnoho ojedinělého. Bylo to již šest 
měsíců, co Němci vtrhli do Československa 
a nastalo mnoho změn. Židovské bohoslužby 
byly prozatím ve dvou ze tří našich synagog 
stále povoleny. Tehdy jsme ještě nevěděli, 
že za pár měsíců bude náš “malý chrám” 
zavřen a modlitby zbožných židů už v něm 
nikdo nikdy neuslyší. Po válce se z něj stal 
sklad nábytku, poté byl stržen a nahradila ho 
lékařská klinika. Malý nevýrazný plastový 
nápis na zdi nyní svědčí o tom, kde kdysi 
stávala tato velká synagoga.

I kvůli dalším věcem byl tento večer 
zvláštní. Poprvé za mých 12 let života se 
mnou na tento svátek nebyli moji rodiče. 
Můj otec byl zatčen nacisty a nyní byl držen 
ve Spielbergově věznici v Brně. Odtud ho 
nacisté brzy pošlou do koncentračního 
tábora Dachau v Německu. Moje matka 
odjela do USA asi o rok dříve, aby si obnovila 
americké občanství. Na zpáteční cestě se 
nedostala dál než do Curychu ve Švýcarsku, 
kde zůstala. Můj starší bratr Harold už 
s námi také nebyl. Byl v Chicagu. Na mě 
a mého mladší bratra nyní dohlíželi starší 
strýcové, Jakob a David. Později se jednoho 
dne, v srpnu roku 1940, společně s osmiletým 
Stevenem sami vydáme válkou zničenou 
Evropou do Švýcarska, kde se konečně po 

osmnácti měsících odloučení setkáme s naší 
matkou.

Toho večera, na svátek Roš ha-šana, se 
naši strýcové rozhodli, že se necítí příliš 
dobře na to, aby mohli do synagogy přijít, 
a tak zůstali se svými manželkami doma. 
Já jsem byl ale upřímně řečeno tolik zane-
prázdněn tím, co se tam toho večera dělo, že 
jsem si ani nevšiml, jestli tam někdo z našich 
rodinných příslušníků seděl. Kdysi bychom 
s mým otcem a jeho dvanácti sourozenci 
snadno zaplnili jednu řadu sedadel. Ten 
večer tam možná nikdo z nich nebyl – jen já.

Všude kolem bylo tolik napětí. Vše bylo 
tak jiné oproti předchozím rokům a já jsem si 

během bohoslužby uvědomil, že by to mohla 
být má poslední bohoslužba v Brně. Měl jsem 
bohužel pravdu.

Byla tu ještě jedna věc, díky které bylo 
toto Roš ha-šana výjimečné. Židovský 
letopočet dosáhl roku 5700. Slavili jsme tedy 
nejen začátek nového roku, ale také začátek 
nového století! Dosáhli jsme významného 
milníku v židovské historii. Skutečnost, že 
jsem žil v okamžiku, kdy jsme v židovském 
kalendáři začínali nové století, na mě 
udělala velký dojem. Byli jsme v předvečer 
nejděsivějšího období židovské historie – 
holokaustu – přesto pro mě byl rok 5700 
důkazem, že jsme tu byli už nějakou dobu, 
a znamením, že přežijeme ještě mnoho 
století. Pro mě, jakožto dvanáctiletého 
chlapce, to bylo určitým zdrojem hrdosti. Jen 
se podívejte, myslel jsem si, křesťané dosáhli 
jen roku 1939 a my jsme je překonali o více 
než 3700 let!

Nehledě na to, do čeho nás svět uvrhl, 
navzdory pogromům, křížovým výpravám, 
antisemitismu, zloby a závisti našich sou-
sedů, jsme přežili, vytrvali, jsme tu, a spolu 
s námi je tu i 5700 let naší historie.

V té době jsem si ještě neuvědomoval, 
jakým strašným výzvám budeme čelit a co 
budeme muset přežít v příštích pěti letech. 
Ale jako zázrakem jsme přežili!

CHARLES TICHO 
Přeložila Anna Bendová 
Foto: archiv autora

“Malý chrám” v Brně
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DĚTI A MLÁDEŽ

Nesnesitelná lehkost bytí skautského 
táborového léta

Léto bývá plné nových 
zkušeností, setkání 
a objevování. Ovšem ten, kdo 
propadl skautingu, může jet 
na kraj světa, slézt hory a doly, 
ochutnat exotické chutě 
a vůně, ale letní skautský 
tábor bude přesto mít mezi 
prázdninovými zážitky vždy 
exkluzivní a nezastupitelné 
místo.

Jedete-li tak jako my s židovský oddílem 
Tuvia na letní skautské táboření, užijete si 
každou vteřinu od začátku tábora až do jeho 
konce. Čeká vás spousta všedně nevšedních 
chvil a ulepené a spálené radosti z práce 
a skautění.

Všechno začne hned první den tím, že si 
děti vybalují svých „pár švestek“ z batůžků 

a kufříků do stanů. Zlaté skautské pravidlo 
říká, že ať už je tábor jakkoliv dlouhý, 
všechno, co potřebujete, by se mělo vejít 
do jedné banánové krabice. Pokud se to 
tam nevejde, tak to prostě nepotřebujete. 
Většina malých skautů, vlčat a světlušek si 
s minimalismem dovedeným do krajnosti 
bez problémů poradí. Navíc svých pár pono-
žek, tričko a medvídka umí obdivuhodně 
naskládat na pár centimetrů čtverečních 
své poloviny stanu a udržovat v takovém 
pořádku, že své pevné místo mají nejen boty, 
ale i takové maličkosti jako hřeben nebo 
gumička do vlasů.

Na táboře se vůbec často projeví skryté 
poklady duše a umu malých skautů. Děti 
někdy doma vypadají, že si neumí samy 
udělat ani šťávu s vodou. Na táboře ale jako 
by mávl kouzelným proutkem a děti se pro-
mění v malé všeuměly. Na louce odpojené 
od všech sítí, nákupních center a rodičů 
či babiček totiž není nic zadarmo – co si 
nedoneseš, neuvaříš, nevypereš, nevy-

čistíš, nenajdeš v lese nebo nevyrobíš, to 
nemáš. Takže nouze naučí každého housti 
a najednou jde vlastně cokoliv. Nejenže děti 
dokážou, po nějaké době marných pokusů 
a objevování slepých nebo zakrvácených 
uliček, naštípat dříví, napumpovat vodu 
nebo zašít roztržené triko, ale dokonce, když 
před ně dáte tři kila krůtího masa, hromadu 
zeleniny a trochu papriky, soli a pepře, 
dokáží vyrobit za odpoledne skvělý košer 
guláš na ohni, za který by se nemusel stydět 
ani Hugo Hromas.

Tábor ale přináší i spoustu bolístek a stra-
chů. Často se koncentrují do specifických 
období letního táboření a zkušení již vědí, 
že takzvané „krizovky“ se objevují většinou 
3., 8. a 13. táborový den. Je obecně známo, 
že v těchto bodech výpravy přichází únava, 
frustrace a je dobré být v tyto dny v mnoha 
ohledech na pozoru. Na začátku tábora bývá 
3. den obzvláště náročný. Většinou se projeví 
tím, že se někdo pohádá, popere, zraní nebo 
se rozbrečí, že chce domů, k mamince, potře-
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buje mobil nebo doma pořád pije Fantu a na 
táboře to bez ní nevydrží. Je to taková zrádná 
věc. V těch deseti minutách (ve skutečnosti 
velmi krátkého) pláče to vypadá, že je konec 
světa a pokud maminka nepřijde nejpozději 
před 5 minutami, malé vlče či světluška „to 
určitě nevydrží“. Pak je deset minut pryč, pláč 
ukončí buď jídlo, pavouk, tma, další hra nebo 
to, že dané dítě potřebuje na latrínu, a je po 
problému. Děti totiž instinktivně vědí, že na 
táboře je to super a že maminku vlastně ve 
skutečnosti vůbec nechtějí. Je jim chvilku 
nějak divně, protože si všechno musí udělat 
samy, sem tam je úmorné vedro, někdy zase 
zima a mokro a k tomu komáři a zavánějící 
ponožky a k obědu nejhorší věc na světě – 
květák. Ona slavná všemi chtěná „maminka“ 
je touha po tom, aby vše zase bylo komfortní 
a předvídatelné. Což je, jak praví kultovka 
Samotáři, „fajn, ale někdy to zase není tak 
moc fajn“ a časem se všichni naučí, že dráž-
divá hranice komfortu je vlastně úplně ze 
všeho nejvíc nejlepší.

Po první krizovce naštěstí většinou 
přichází „tábornické flow“, jinak také známé 
jako „dneska dobře šlapou“. Je to vysněný 
okamžik skautské nirvány přicházející 
nezřídka po 3. kritickém dni. Je to moment, 
kdy děti tělem i duší propadnou táborovému 
životnímu stylu a začnou mít někdy až vyši-
nutózní bažení po stále větších dávkách.

Ráno se probouzejí a předhánějí se, kdo 
měl při noční cestě na latrínu lepší výhled na 
hvězdy, kdo kam spadnul nebo co srandov-
ního se v noci stalo. Na nástupu juchají nad 
přidělenými drakonickými úkoly, dožadují 
se dalších etapovek celotáborovky a chtějí 
vědět „kdy zase přijde děda“ a „jestli dneska 
jdeme na Prašinu“, touží plnit bobříka sle-
poty, mlčení a hladu najednou a pořád strkají 
hlavu do kuchyně a hulákají: „Můžu něco 
krájet? Chcete pomoct?“

A pak už to jede a střídají se už jen samé 
libůstky, které voní lesem, jsou upocené 
a ošlehané od kopřiv nebo popálené od ohně, 
prohřáté od slunce, ochlazené ranní rosou. 

Dny rychle ubíhají, protože na táboře čas 
nikdy nestojí, ale plyne rychlostí naštípa-
ných polínek, namazaných chlebů, nasbí-
raných borůvek, ušlápnutých kilometrů, 
zalepených a zabetadinovaných škrábanců 
a řezanců, vypáleného petroleje při večerním 
hraní na kytaru a splněných odborek nebo 
bobříků.

Na konci všechno završí slibový oheň, 
u kterého malí nováčci skládají vlčácké 
a světluškovské sliby a před všemi se 
zavazují k odhodlání být pravdomluvným, 
statečným člověkem, připraveným pomáhat 
druhým. Starší se pak vážnějším slibem 
zavazují být odpovědnými a čestnými skauty. 
Všichni vzpomínají na všechny radosti 
i strasti uběhlého tábora, navzájem si děkují 
za společně strávený čas a konkrétní činy, 
které jeden pro druhého udělali.

Ze slibového ohně se pak rozcházejí do 
stanů, ve kterých jsou už připravené všechny 
vyuzené svršky a spodky zabalené zpět do 
batohů a krabic a čekají na to, až je doma 
otevře maminka a místo valchy je vypere 
na 60 stupňů v pračce. Ale to všechno může 
naštěstí ještě pár hodin počkat a je ještě 
poslední šance podívat se na nebe zasypané 
hvězdami a zaposlouchat se do šumění 
potoka a ševelení nočního lesa. Pak zavřít oči 
a ještě chvíli si zažít nesnesitelnou lehkost 
táborového bytí a říct si – neboj, tak zase za 
rok!

TEREZA GAFNA VÁŇOVÁ 
Foto: Richard Bejr

Tábor skautského oddílu Tuvia se letos konal v první 
polovině července na jednom ze skautských tábořišť 
v Novohradských horách v jižních Čechách.

Šana tova!
Tak zní název nové publikace – připravovaného 
zpěvníčku, který vás již brzy provede všemi 
svátky židovského roku. Celý tým nyní pilně 
pracuje na finální úpravě a vydání zpěvníku a vy 
se toho můžete stát součástí! Pomozte nám 
a projekt podpořte na platformě Donio Plus. 
Knížku si tak zároveň předobjednáte a zajistíte 
si, že budete první, kdo ji bude držet v ruce.

Sbírka probíhá do 25. 9. Za všechny dary moc 
děkujeme!

Více informací na: https://www.donio.cz/
sanatova a www.sanatova.cz
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TRADICE

Ekologické poselství judaismu 
pro 21. století

Příběh stvoření začíná od 
přírody. Nejdříve B-h tvoří 
nebesa, vody, zemi, rostliny, 
zvířata. Člověk přichází až jako 
poslední. Znamená to, že je 
takovou“třešničkou na dortu”, 
anebo spíše, že je až posledním 
kouskem skládačky? 

Vztah člověka a přírody není jednoduchý 
a v dnešní době je stále založený převážně na 
využívání přírodních zdrojů bez ohledu na 
důsledky. Je takové zacházení prohřeškem 
proti náboženství, nebo k němu naopak 
člověka navádí?

Ačkoli se dnes mluví spíše o klimatické 
krizi, v souladu s terminologií primárních 
zdrojů budu používat termín ekologická 
krize. Jde však o stejnou věc. Lidská činnost 
způsobila a dále působí nevídaně rychlé 
oteplování planety, vymírání živočišných 
druhů, zamoření ovzduší toxickými látkami, 
výskyt mikroplastů ve vodě a mnoho dal-
šího. O lidském vlivu na přírodu se veřejná 
debata začala vést poměrně nedávno, před 
několika desítkami let. Je to ale zase již příliš 

dlouhá doba na to, že jsme se dočkali jen pár 
pozitivních změn. Pro řešení krize je třeba 
mobilizovat všechny systémy společnosti – 
politiku, ekonomiku, vzdělávání – a ano, 
i náboženství.

A B-h řekl: člověk stojí nad přírodou
Obsahuje židovství nějakou micvu, která by 
nám nakazovala chránit životní prostředí? 
Ano i ne. Podobně jako v sekulárním světě 
nebyl vztah člověka k přírodě v judaismu 
významně debatovaným tématem. Na světlo 
se dostává vlastně až v reakci na debatu, 
která začala v šedesátých letech dvacátého 
století v sekulárním veřejném prostoru.

Tehdy vyšla esej Lynna White Jr., The 
Historical Roots of Our Ecologic Crisis. 
White v ní argumentuje, že ekologickou krizi 
nevyřešíme dalším technologickým pokro-
kem, ale potřebujeme přehodnotit celkový 
vztah k přírodě. Kritizuje vztah antropo-
centrických náboženství k ní (specificky 
křesťanství, nicméně to je dáno spíše jeho 
historickým rozšířením). Judeo-křesťanský 
B-h dává člověku Zemi k užitku, na základě 
verše Genesis 1:28: A B-h [Adama a Evu] 
požehnal a B-h jim řekl:“Milujte se a množte se 
a zaplňte Zemi a podrobte si ji a vládněte nad 

rybami moře a ptáky nebes a každou živou 
věcí, která se pohybuje po Zemi.“

Tato hierarchie byla radikálním obratem 
od pohanského způsobu myšlení. Zatímco 
ve světě pohanského myšlení byl strom 
neodmyslitelně spojen s božstvem, které se 
muselo udobřit, chtěli-li pohané pokácet 
strom, křesťan či žid mohl přijít a strom jen 
pokácet. Příroda tu v takovém myšlenkovém 
systému je proto, aby plnila lidské potřeby.

(ne)Ekologické micvy
Whiteův text vzbudil povyk. Ve vědeckém 
světě bylo radikálním odklonem přednést 
tezi, že ekologická krize je primárně filozo-
fický, a až poté vědecko-technický problém. 
Ani ostrá slova na adresu Bible nezůstala 
bez odezvy. Mnohým se nepozdával jak 
způsob zapojení teologického argumentu do 
ekologické debaty, tak tvrzení, že B-h vypsal 
člověku bianco šek na ničení přírody.

Odpovědí se stala kniha Judaism and 
Environmental Ethics: A Reader, sborník 
dvaceti čtyř článků argumentujících proti 
tezi, že za ekologickou krizi je zodpovědný 
biblický verš. V úvodu knihy tvrdí Martin 
D.Yaffe, že se autoři v zájmu vykreslení 
argumentu opouští standardy vědecké argu-
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mentace a vyčítá jim, že se obecně pouští do 
teritoria, kterému nerozumí. White a další 
si prý selektivně vybírají verše, které se jim 
hodí do argumentace a ignorují jiné. Ano, 
v prvním příběhu stvoření dává B-h člověku 
Zemi k panování. Ve druhém příběhu stvo-
ření v Genesis 2:15 se jejich vzájemné posta-
vení mění: Hospodin Bůh postavil člověka do 
zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil.

Člověku je tak dána role správce, což je 
odlišná pozice, která s sebou kromě výhod 
nese i závazky. To se v náboženském envi-
ronmentálním hnutí stává ústředním argu-
mentem. I rabínští středověcí komentátoři 
psali, že svět je dílo B-ží a člověku nepatří. Má 
za něj však zodpovědnost, a to se propisuje 
do etických hodnot.

Pro dokázání ekologického smýšlení 
judaismu si autoři oblíbili další princip: bal 
tašchit, příkaz neplýtvání, neničení. Tato 
micva se odvozuje z Deuteronomia 20:19: 
Když válčíš proti městu, které dlouhou dobu 
obléháš, abys ho získal, nesmíš ničit jeho 
stromy, vztáhnout proti nim sekyru. Smíš 
z nich jíst, ale nesmíš je porazit. Jsou však 
stromy lidé, aby se mohli před tebou schovat 
v obléhaném městě?

Verš nabízí poetickou interpretaci. Ani ve 
válce nezapomínáme na přírodu a nesmíme ji 
bezohledně ničit. Stromy se nemohou sebrat 
a odejít a lidé by je měli respektovat. Z tohoto 
verše se odvozuje obecné nařízení o neplýt-
vání zdroji. Například v Talmudu, traktátu 
Šabat 67b:14 se píše: Rav Zutra řekl:“Ten, kdo 
bezdůvodně přikryje olejovou lampu nebo 
odkryje petrolejovou lampu, porušuje zákaz:“-
Nenič”, neboť se tím spotřebovává palivo rych-
leji.” Jak však upozorňuje Reinhardt, hned 
za zákazem ničit ovocné stromy, v Deutero-
nomiu 20:20, následuje výslovné oprávnění 
některé stromy naopak ničit: Pouze stromy, 
které nenesou jídlo, mohou být zničeny; můžeš 
je porazit pro obléhání proti městu, které proti 
tobě válčí, dokud ho nedobudeš.

Myšlenka ochrany přírody se zde tak 
trochu bortí. Nejde o respekt vůči stromům 
či snad celému ekosystému, ale o zachování 
užitku pro člověka. Klíčový je v principu 
bal tašchit požadavek, že se daný zdroj má 
přetvořit na něco s hodnotou pro člověka. 
Teoreticky tomuto nařízení tak kácení 
a pálení Amazonie nevadí, protože je, dejme 
tomu, vytvářena ekonomická hodnota.

Má ekologie v židovství šanci?
Staví se tedy judaismus za ochranu přírody 
anebo za výsostné právo člověka přírodu 
využívat? Vlastně ani jedno. Jak upozorňují 
pozdější autoři (Reinhardt, Vogel a další), 
judaismus je ve vztahu vůči přírodě ambi-
valentní. Jeho primární starostí je člověk, 
nařízení se tak točí okolo něj. Příroda má roli 
životadárnou, ale také ničivou. Náboženský 
systém se ostře vymezuje proti pohanství, 
proto ani není divu, že přírodě nepřiznává 
vlastní práva.

Je to frustrující. Jakkoli chci vidět 
judaismus jako aktuální a schopný dobře 

radit, v palčivých otázkách dneška je trochu 
bezzubý. Jeho návody pro obdělávání půdy 
fungovaly dobře ve starověku, kdy tech-
nologie neměla moc způsobovat devastaci 
dnešních rozměrů. Nechat ležet pole ladem 
každý sedmý rok zní v současné situaci jako 
kapka v moři, a ne jako užitečný návod na 
řešení krize.

Není to však beznadějné. Musíme však 
změnit požadavek na to, co vlastně v nábo-
ženském učení chceme v tomto ohledu najít. 
Tahat z klobouku jednotlivé verše a argu-
mentovat jimi není produktivní a vlastně 
ani férové k textu a celkovému věroučnému 
systému. Dále než ke konstatování, že judais-
mus není v této otázce jednoznačný, se v této 
debatě nedostaneme. V praktickém důsledku 
je jedno, zda budeme přírodu chránit, 
protože má hodnotu sama o sobě nebo pro 
náš vlastní užitek – devastace se vrací jako 
bumerang a poškozuje lidské životy stejně 
jako ekosystémy. Pokud má člověk svět 
svěřený do správy, měl by se k tomuto úkolu 
postavit čelem.

Vidím tři možné cesty, jak nám židovství 
může v environmentálních otázkách 
pomoci:

Židovské environmentální organizace:
V židovském světě se setkáme s mnoha 
organizacemi, kterým na přírodě záleží a ve 
svých aktivitách se na ní orientují. Ať už jde 
o aktivismus, budování vztahu k přírodě 
skrze farmaření či náboženské směry. Téma 
ekologie také promlouvá do současné podoby 
některých svátků, jako třeba Tu bi-švat. 
Zmíněné organizace představují pouze malý 
výběr, existuje jich mnohem více.

Aktivismus:
Aytzim propojuje židovské aktivistické 
ekologické projekty, jako jsou například 
Jewcology nebo Jews of the Earth.  
http://aytzim.org/
Hazon je židovská ekologická organizace, 
produkuje množství edukačních materiálů 
(například hagadu pro tubišvatový seder). 
https://hazon.org/

Farmaření:
Urban Adamah se zaměřuje na posílení vztahu 
s přírodou a udržitelností skrze pěstování 
a péči o půdu. Provozují základnu v Berkeley 
v Kalifornii a pořádají akce pro všechny věkové 
kategorie. https://www.urbanadamah.org/

Integrace přírody do náboženství:
Wilderness Torah (Tóra z divočiny) propojuje 
židovství s úzkým vztahem k divoké přírodě. 
Pořádá například oslavu Pesachu v poušti. 
https://wildernesstorah.org/

Za prvé, judaismus nám dává etické 
nástroje, jak se stavět k novým výzvám. Záro-
veň nám klade za povinnost svět napravovat, 
dělat tzv. tikun olam. Reformní judaismus 
na to obzvlášť apeluje. Být dobrým člověkem 
neznamená jen jíst košer. Vkládáme víru 
v židovství (jako ostatně v každé nábožen-
ství), že nás učí být lepšími lidmi a dělat svět 
okolo sebe lepším.

Za druhé, židovství se orientuje na kon-
tinuitu. Odkazujeme se nejen ke generacím 
našich předků, ale k příštím. Spoléháme 
na to, že předáme svůj svět dětem a ty ho 
zase předají dál. K tomuto argumentu se 
obrací i současné ekologické hnutí. My, co 
jsme dnes na světě, jsme již do ekologické 
devastace přišli, ale zhoršujeme ji a předáme 
našim dětem planetu ještě v horším stavu. 
Židovství existuje v reálném světě, a proto by 
se mělo zasazovat o to, abychom zanechali 
lepší odkaz budoucím generacím, než jaký 
byl zanechán nám.

A za třetí, jeden z leitmotivů židovského 
způsobu života je uměřenost v používání 
zdrojů. Na talíř nepatří vše, co je možné ulo-
vit, pole je správné nechat každých sedm let 
odpočinout, při pečení chaly kus oddělujeme 
a nevyužijeme. Nejde o trpitelské odříkání 
či pokání ale o udržitelný životní styl. Právě 
toto může být klíčem k židovskému vztahu 
k ekologii. Neždímáme vše do poslední 
kapky. Nemáme sice přímou micvu“Budeš 
chránit přírodu!”, ale umíme používat 
střídmost ke zdravému vztahu k sobě, B-hu 
i okolí – a právě tu momentálně životní pro-
středí nutně potřebuje.

HANA ŠIKOVÁ 
Autorka píše texty o udržitelnosti a pomalé módě pro 
on-line magazín Slowfemme. Text vznikl na základě 
podkladů pro její program v Moishe House Prague, 
jehož je rezidentkou.

Allen, E. L., & Artson, R. B. S. (2001). Judaism and envi-
ronmental ethics: A reader. Lexington Books.
Judaism. (n.d.). Yale Forum on Religion and Ecology. 
https://fore.yale.edu/World-Religions/Judaism
Nelson, M. P. (2016). The Long Reach of Lynn White 
Jr.’s“The Historical Roots of Our Ecologic Crisis.” 
Nature Portfolio Ecology & Evolution Community. 
https://natureecoevocommunity.nature.com/
posts/14041-the-long-reach-of-lynn-white-jr-s-the-
-historical-roots-of-our-ecologic-crisis
Pavlát, L. (2007). Bal tašchit – Nezničíš! Český 
rozhlas – Šalom Alejchem. https://regiony.rozhlas.cz/
bal-taschit-neznicis−8008127
Reinhardt, J. (2014). An Ethics of Sustainability and 
Jewish Law?. De Ethica, 1(1), 17–35.
Tenorio, R. (2017). The 12 Jews who are leading the 
green movement | The. Times of Israel. https://www.
timesofisrael.com/the−12-jews-who-are-leading-the-
-green-movement/
Vogel, D. (2001). How green is Judaism? Exploring 
Jewish environmental ethics. Business Ethics Quar-
terly, 349–363.
White, L. (1967). The historical roots of our ecologic 
crisis. Science, 155(3767), 1203–1207.

Pro citace biblických zdrojů byly použity překlady 
Českého ekumenického překladu (bible.net).
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HISTORIE

Kapitoly z hádanek 
Starého židovského 
hřbitova v Teplicích
Rabín Naftali Hirz Emden a amsterdamské dílo 
Mesilas ješarim
Židovské osídlení Teplic patří 
k jedněm k nejstarobylejším 
v Čechách. Židé jsou 
zmiňováni jako usedlá 
komunita ve městě, patřící v té 
době k teplickému klášteru 
benediktinské řehole, již 
k roku 1414. Doložené starší 
židovské osídlení tak najdeme 
v Čechách již snad jen v Praze 
a několika málo tehdy teprve 
se rodících sídlištích. 

Židé přicházeli jako kupci a usazovali se 
v tehdejším středověkém městečku, kudy 
procházela významná obchodní stezka mezi 
Čechami a Saskem. Co činí teplickou kehilu 
výjimečnou však je, kromě jiného, také fakt, 
že Židé nebyli z města nikdy vypovězeni – až 
do roku 1938. Teplice tak mají nepřetržité 
židovské osídlení celých šest set let!

Nebudu se zde věnovat detailnímu popisu 
historie, bývalého ghetta či teplických 
synagog. K tomu laskavého čtenáře odkážu 
k dnes již poměrně dobře zpracovaným 
pracem, jako například knize „600 let Židů 
v Teplicích“. Chabým záměrem tohoto článku 
je totiž tak trochu (znovu) načnout bádání 
o teplických židovských hřbitovech. To bylo 
sice započato v duchu tehdejšího Wissen-
schaft des Judentums, kriticky vědeckého 
bádání o židovství, již v 19. století, tak jako 
všechno ho ale brutálně přervaly dvě totality. 
Nejen obrazně, ale doslova materiálně. My se 
tak dnes musíme smířit s tím, že drtivá vět-
šina hmotných památek na starší židovské 
dějiny lázeňského města nenávratně zmizela 
v ohni, popelu, vodě a pod rypadly bagrů, 
stejně jako těla našich mučedníků. Jsme tedy 
odkázání pouze na opisy.

Na území dnešního města se nacházela 
postupně minimálně tři známá židovská 
pohřebiště. Nejstarší židovský hřbitov 
neznámého staří, jistě však již existoval 
v 15. století, se nacházel (či možná stále 
nachází!) v Divadelní zahradě za Měst-
ským divadlem. Zanikl beze stopy během 

rozvoje města v 19. století. I když to „beze 
stopy“ zůstává dodnes otevřené a s velkým 
otazníkem. Druhý bejt olam je zmiňován již 
k r. 1669, kdy obec dostává do užívání nový 
pozemek za účelem zřízení hřbitova od teh-
dejšího majitele Teplic, knížete Hieronyma 
Claryho Aldringena. Ten je v té době zmiňo-
ván, že „se nalézá na širokém kopci“ (= „auf 
dem breiten Stein“). Znám byl spíše ale pod 
pozdějším označením „Judenberg“ neboli 
Židovský kopec. Ten byl používán až do roku 
1862, kdy byl otevřen ten současný Nový, 
který naše obec využívá k pohřbům dodnes. 
Tehdy ovšem ještě pod německým názvem 
Neuer Jüdischer Friedhof. Pojďme se však 
vrátit k tzv. Starému hřbitovu („Alter Jüdis-
cher Friedhof“) a k několika významným 
rabínským osobnostem zde odpočívajícím. 
Když byl uzavřen a přestalo se zde pohřbívat, 
byl precizně ohraničen a uzamčen. V té době 
čítal 929 náhrobků, mezi nimiž byla celá řada 
cenných barokních a renesančních stél, co 
však bylo ještě cennější, byly údaje na kaž-
dém jednotlivém kameni…

Nepočítáme-li de facto naprostou lidskou 
zkázu teplické židovské obce během 
holokaustu a následnou destrukci obou 
teplických synagog, další nenahraditelnou 

ztrátou, o níž se dnes ví daleko méně, je 
právě zánik teplického Starého židovského 
hřbitova v období nacistické okupace. V jeho 
bezprostřední blízkosti vznikly v 19. století 
dvě zásadní teplické dominanty: evangelický 
kostel sv. Bartoloměje a právě již zmiňovaná 
Velká synagoga, nebo spíše tzv. „Nový Templ“. 
Starý židovský hřbitov byl však založen 
mnohem dříve, a to přenesením tří starších 
náhrobků z „rušeného“ (tj. Nejstaršího) 
středověkého židovského hřbitova právě 
v pobělohorském období roku 1669.

Protože, jak již bylo zmíněno, dnes nelze 
už nic prakticky ověřit, musíme vycházet 
pouze z dochovaných opisných, a dokonce 
fotografických pramenů. Nejkoherentnější 
zápis o hřbitově a životě a díle některých 
rabínských osobností zde odpočívajících 
budeme tedy čerpat z opisů náhrobních 
kamenů, pořízených teplickým rabínem 
dr. Friedrichem Weihsem zc“l ještě před 
druhou světovou válkou. Weihs je posléze 
uveřejnil v monografii teplické židovské obce 
v dosud nepřekonaném předválečném sbor-
níku židovských obcí v Čechách a na Moravě 
Die Geschichte der Juden in Böhmen und 
Mähren vydaném roku 1934 Hugo Goldem 
v Brně. Tedy v době, kdy se Starý židovský 
hřbitov nacházel ještě stále v intaktním 
stavu.

Rabbi Weihs píše: „Ze seznamu Starého 
židovského hřbitova v Teplicích je znám 
nejstarší teplický rabín Šimon Spira, jenž byl 
zde pohřben r. 1655 [sic!]. (…) Rabín Spira (…) 
byl předchůdcem rabína Löbla Bauma, který 
r. 1654 – tedy krátce po Spirově smrti – se ujal 
rabínského úřadu.“ Weihs bohužel žádné 
další informace ani opisy nezmiňuje. Zda 
se jedná právě o dotyčné macevot, přene-
sené sem z Nejstaršího hřbitova, nevíme. 
Každopádně nástupcem r. Löbla Bauma byl 
další rabín, „pan rabbi Jákob, syn dajana rb. 
Mánese (Manise), který zemřel ve vysokém 
věku r. 1717. (…) Jeho žena Keile zemřela 1722,“ 
dodává Weihs.

K roku 1720 je nám známo další konkrétní 
jméno člověka, který zastával rabínský úřad 
v naší obci. Byl jím Nathan Utitz („nachvol-
ger des rb. Jakob Mánes“). Jeho hrob se 
nedochoval (stav před válkou), naproti 

Jedna z mnoha fotografií Starého hřbitova 
pořízených rb. Weishsem ve 30. letech 20. století
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tomu pod ev. č. 303 je uvedena „Rivka, dcera 
rabína Nathana Utitze, předsedy rabínského 
soudu, jež zemřela 3. elulu 1785.“ Kolem 
r. 1746 zde byl pohřben r. Abrahám Poppers, 
žák jednoho z nejslavnějších rabínů úsvitu 
osvícenství, gaona Jonathana Eybeschütze, 
který zároveň patří mezi nejslavnější rabíny 
z Českých zemí.

Dalším rabínem, kterým výčet pokračuje, 
byl jmenovec předchozího Popperse – Sim-
cha. Za zmínku stojí, že ten byl taktéž žákem 
slovutného rabína Eybeschütze z Prahy! 
O svém učiteli se prý zmiňoval vždy s největ-
ším respektem. Naskýtá se zde domněnka 
o spřízněnosti obou Poppersů. Mohli to být 
buď bratři, bratranci, strýc se synovcem – či 
prostě shoda jmen (ovšem velmi málo prav-
děpodobná). Bez dalšího, zjevně náročného 
bádání se budeme muset spokojit pouze 
s tímto konstatováním. V této době, tedy 
kolem r. 1738, měla obec už 73 zaregistrova-
ných rodin.

Rabbi Simcha Poppers zemřel kolem r. 1760. 
Na jeho náhrobku je psáno:

Rav Simcha ha-Kohen, ušlechtilý mezi 
batřími, přední mezi předními,
rabín bejt din v Praze a av bejt-din 
v Teplicích i okolí, proslulý rabín,
košík nosičů koření plničký vonných bylin. 
Dnem jeho smrti je den 25. švat

Následníkem Simchy Popperse byl rabín 
Naftali Hirz Emden. Opis jeho náhrobního 
kamene:

Sem uložili velkého orla,  
rabína a učence proslulého po všech 
krajinách, našeho učitele a rabbiho
Neftali Herze Emdena z rodiny Heilpern,
předsedu rabínského soudu naší obce 
a celého okolí, autora spisů  
Doreš Neftali a Šaar Neftali.
Neftali byl sycen přízní Panovníka! 
Jeho duše vyšla v čistotě
o Svatém Šabatu po modlitbě  
mincha 14. sivanu a pohřbili ho  
s velkými poctami následujícího dne,  
dne 15. sivanu roku *Ješarim tikanu 
(„Bezelstní budou vykoupeni“ = rok 1796)

Osobnost zcela nepochybně patřící k těm 
nejváženejším. Podle jedné teorie by se 
mohlo jednat o vnuka rabbiho Jákova 
Emdena, přezdívaného Ja’avec – jednoho 
z nejvýznamnějších rabínských velikánů 
raného novověku, plodného autora a všeo-
becně uznávaného rabína – a také nejzavilej-
šího nepřítele již zmiňovaného Jonathana 
Eybenschütze, kterého v rámci vnitropolitic-
kých sporů v pražském rabinátu, tehdejším 
světovém centru židovství, označil za here-
tika a tajného vyznavače šabatiánství. Otcem 
Jávece byla další rabínská „česká superstar“ 
Cvi Aškenázi, známý též jako Chacham 
Cvi, jenž se vypracoval ze svého (nejspíš) 
rodného domu ve Velkém Meziříčí na 
Moravě až na světový post vrchního rabína 
Amsterdamu! A právě zde bylo vytištěno dílo 

Mesilas ješarim („Stezka spravedlivých“) 
dalšího velikána 18. století, rabbi Mošeho 
Chajima Luzzata, řečeného Ramchal. Tento 
musar, neboli etická literatura, je snad 
nejdůležitějším židovským etickým textem 
přelomu středověku a novověku a dodnes se 
studuje na ješivách. Vilenský Gaon údajně 
prohlásil, že v prvních jedenácti kapitolách 
díla nenašel „byť jedno nadbytečné slovo“, 
a jak sám napsal, pokud by autor spisu byl 
tehdy ještě živ, neváhal by ani chvíli a hned 
by se za tímto člověkem vydal.

Na prví straně díla Stezky spravedlivých 
je pak jako jeden z hlavních recenzentů 
zmiňován právě jistý Neftali Hirz Emden! Je 
možné, že se jedná právě o bývalého teplic-
kého rabína, jenž jednak díky své učenosti, 
hlavně ale konexemi přes svoje předky, byl 
v čilém písemném styku s okruhem amster-
damských rabínských učenců?! Pokud ano, 
pak by se jednalo o jeden z nejsenzačnějších 

objevů v dějinách teplické obce! Daniel 
Polakovič z Židovského muzea se naproti 
tomu jednoznačně kloní k názoru, že se 
jedná o pouhou shodu jmen a „náš“ Emden 
neměl s Ja’avecem nic společného. Ať tak či 
tak, pojďme se na osobnost rabína Emdena 
podívat blíže:

Nejstarší známý rukopis Mesilas ješarim 
byl napsán v roce 1738, o něco později i tam-
též vydán tiskem. Wiehsem opsaný náhrobní 
nápis uvádí, že Naftali Hirz Emden zemřel 
roku 1796. Tedy o celých šedesát let později. 
Datum narození pak neznáme. Z jiného pra-
mene víme pouze to, že Emden k roku 1768 
zastává rabínský úřad v Údlicích (Eidlitz) 
a r. 1783 je jmenován krajským rabínem se 
sídlem právě v Teplicích. Je tedy možné, že 
„náš“ Emden je oním uvedeným recenzen-
tem? Pak by musel být v době tisku knihy 
(kolem roku 1740) minimálně již dospělým 
mužem, nejméně dvacetiletým. Dožil by se 
tedy poměrně úctyhodného věku, kolem 
osmdesáti let. Což není nemožné, ovšem 
nejspíš by to bylo nějakým způsobem nazna-
čeno v jeho epitafu. Ale také nemuselo.

Nicméně je až úsměvné domnívat se, že 
neznámý dvacetiletý mladíček, zastávající 
jakýsi duchovní úřad někde v zapadlém 
česko-saském pohraničí, by byl zmiňován 
na první straně mnohostránkové etické 
literatury předního rabínského myslitele 
v kosmopolitní metropoli. Proti zároveň 
hovoří i fakt, že prvostrana Mesilas ješarim 
sice zmiňuje „Neftali Hirz Levi Rofe (Rafael?) 
… syna Aleksandra Ziskind miEmden,“ ale 
informace o příslušnosti k levitskému rodu 
by se zcela jistě vyskytla i na náhrobku. 
A opět tomu tak není. Teorii o tom, že 
Emden z Mesilas ješarim a Emden z Teplic 
jsou jedna a ta samá osoba, je tedy nutno ve 
světle těchto zjištění s definitivní platností 
zcela rezolutně odmítnout. Jedná se o dva 
rozdílné rabíny, žijící ve velmi odlišných 
kruzích – jeden v kosmopolitním a světově 
se rozpínajícím Amsterdamu, zatímco ten 
druhý v tehdy relativně provinčním městě 
v Podkrušnohoří, nicméně i ten ve velmi 
vzdělané a věhlasné obci. Společné mají 
pouze to, že předkové obou nejspíše přišli ze 
severoněmeckého Emdenu.

I takové mohou být kapitoly z hádanek 
bádání o naší obci. Starý hřbitov, ale 
i mnoho jiných památek a odkazů, si stále 
drží takových tajemství stovky, ba tisíce. 
K některým dalším se, s Boží Pomocí, 
vrátíme v budoucnu. A dá-li Bůh, snad se 
nám i časem konečně povede dopracovat se 
k pietní úpravě celého místa bývalého Sta-
rého hřbitova, odpovídající jeho důstojnosti 
a významu.

DAVID KRAUS

Za pomoc při tvorbě tohoto článečku děkuji nejmilej-
ším přátelům Danu Polakovičovi, Achabu Haidlerovi 
a Tomáši Pulcovi.

První strana Mesilas ješarim
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LITERATURA S DAVIDOVOU HVĚZDOU

Proti proudu času
S dnešní trojicí knih nahlédneme do minulosti. Ostatně stálo by za malý průzkum, 
kolik procent z nově vydaných knih se židovskou tematikou se zabývá dobou minulou. 
Došli bychom k až nečekaně vysokým číslům… Je to samozřejmě dáno na jedné 
straně nesnadnou životní rolí mnoha generací Židů v Evropě, na druhé straně i něčím 
pozitivním – dlouhou a bohatou židovskou historií.

Co nám Lenka Reinerová nestihla říct
Nevelká knížka nazvaná s až dívčí plachostí 
Lenka nabízí na 170 stránkách osobitě 
podaný „nesoustavný životopis“ výrazné 
osobnosti naší literární scény, poslední české 
spisovatelky, která psala knihy ve svém 
rodném jazyce – němčině. Život Lenky Rei-
nerové obsáhl téměř celé století (1916–2008) 
a kdo jiný by jej mohl autentičtěji zazname-
nat než její dcera Anna Fodorová. Psychote-
rapeutka žijící od roku 1968 v Londýně nám 
na matku otevřeně prozradí leckteré osobní 
i rodinné tajemství týkající se příbuzných, 
překvapí svou otevřeností a přiblíží nám ji 
tak, že ji nejeden čtenář jistě bude obdivovat.

Paní Lenka, kterou si pamatujeme jako 
menší hubenou dámu, které to i v devadesáti 
skvěle myslelo, neměla lehký život – osud jí 
připravilo proměnlivé dvacáté století. Naro-
dila se do pražské židovské rodiny, chodila 
na německé gymnázium, a ačkoliv byla 
z měšťanského stavu, záhy se přidala k levici. 
Válku přežila v cizině, její nejbližší rodina 
už takové štěstí neměla a skončila svůj život 
v koncentračních táborech. V padesátých 
letech na paní Lenku čekalo vězení pro 
změnu komunistické, zažila sice také lágr 
v jižní Francii i v Africe, v Ruzyni to však bylo 
nejhorší… Dcera Anna, které tehdy bylo šest 
let, o ní rok a půl neměla žádné zprávy.

Do životních osudů pražské židovské 
spisovatelky se podepisovala doba jako do 
kroniky, své slovo řekly také nemoci. Anna 
Fedorová, jejímž otcem byl jugoslávský lékař, 
novinář a spisovatel Theodor Balk (vlastním 
jménem Dragutin Fodor), je v knize až 
nezvykle otevřená, přímočaré vyprávění 
nemá snahu cokoli skrývat nebo vylepšovat, 
jak bývá u životopisných knih poměrně 
běžné… Knihu vydal Labyrint.

Štěstí v neštěstí
V knize Se žlutou hvězdou v prázdném 
kupé, která nese podtitul Vzpomínky Lydie 
Tischlerové, nalezneme velmi věcný chro-
nologický záznam životního příběhu jedné 
z posledních žijících pamětnic osvětimského 
lágru. Zpracoval jej publicista Petr Vizina, 
knihu vydal Vyšehrad. Žena, která po válce 
odešla do Velké Británie, kde absolvovala psy-
choterapeutický výcvik u dcery Sigmunda 
Freuda, se celý profesní život věnovala 
dětské psychiatrii.

Podobných životních osudů, jaké prožila 
za války mladá dívka z Ostravy (narozená 
1929), bylo zaznamenáno samozřejmě 
vícero, zde ale často najdeme podrobný popis 
běhu událostí. Už v prologu nás zarazí věta: 
„Do Osvětimi jsem se přihlásila dobrovolně. 
Maminka i sestra byly totiž zařazené do trans-
portu. Věděla jsem a zároveň nevěděla, co mě 
v Osvětimi čeká. Sami sobě jsme zapírali, že 
tam jedeme proto, aby nás strčili do plynu. 
Lidé odtamtud museli posílat lístky, že se jim 
dobře daří.“

Se štěstím se sestry koncem války dostaly 
zpět do Terezína. Teprve mnohem později 
starší sestra Ruth Lydii prozradila, že do 
transportu směr Osvětim byla zařazena jen 
ona – jejich matka se tam přihlásila kvůli ní 
dobrovolně. Celý život si Ruth pak vyčítala, 
že zavinila matčinu smrt…

Autorka vzpomíná, že její rodiče spolu 
doma mluvili převážně německy, aby jim 
děti nerozuměli. Otec si navíc v češtině nebyl 
jistý. V židovské škole, kam děti chodily, se 
mluvilo česky. Představu o tehdejší době 
nám dokreslí řada detailních postřehů: 
„Dostala jsem se do Osvětimi pozdě, v době, 
kdy jim došel tetovací inkoust, a tak nemám 
na předloktí číslo, které bych dnes považovala 
za vyznamenání,“ říká pamětnice, jejíž 
kniha je osobním svědectvím, které má širší 
platnost. Škoda jen, že text nedoprovázejí 
kvalitnější fotografie.

Herzl, román v obrazech
Už od dob slavného Mause víme, že se 
komiks nemusí vyhýbat vážným tématům. 
Touto cestou šli i autoři komiksového 
románu Herzl, Evropský příběh – ilustrátor 
Alexander Pavlenko (Rus žijící v Německu, 
autor komiksů o Chagallovi či adaptace 
Meyrinkova Golema) a autor textu Camille de 
Toledo (francouzský spisovatel sefardského 
původu). Objemnou knihu vydalo Argo.

Výtvarné řešení příběhu je střídmé, 
v podstatě jde o černobílou verzi, i když tu 
bílou barvu nahrazuje žlutá. Ta zároveň 
evokuje barvu hvězdy z válečného označení 
Židů… Nejde o běžný komiks, kdy by postavy 
měli u úst bubliny s textem, jejich projevy 
tu neprovázejí výkřiky typu „Wow!“, jak bývá 
v komiksech zvykem. Text v obrázcích je 
vlastně rozkouskovaná próza s minimem 
přímé řeči.

Ačkoliv název slibuje, že půjde o životopis 
legendárního židovského vizionáře Theo-
dora Herzla, sledujeme tu osudy malého 
ruského uprchlíka Ilji Brodského, který díky 
hrůznému zážitku ztratil řeč, a jeho starší 
sestry Olgy, kteří se zachránili útěkem při 
pogromu na jejich židovskou vesnici u města 
Gomel. Strastiplnou cestou započatou v roce 
1882 se obě děti po šesti letech dostanou do 
Londýna, kde tehdy bují socialistické myš-
lenky na emancipaci nejnižších sociálních 
vrstev. Zároveň nabývá na ostřejších kontu-
rách Herzlova vize budoucího židovského 
státu… Veselé chvilky tu nečekejme, spíš více 
chmurné atmosféry, útěky i smrt sestry Olgy, 
která odjela do Ameriky, zatímco bratrovi 
se vrátila řeč a začal v Londýně pracovat 
jako fotograf. A Herzl? Ten je zde příslibem 
naděje pro příští generaci Židů, když se 
zaměřil na diplomatické jednání o získání 
území Palestiny pro svůj národ. Konfrontace 
vysokých ideálů a každodenní dřiny prostých 
lidí vytváří napětí, které vlastně v příběhu 
už nestihne vyvrcholit, dojít rozuzlení – je tu 
jen příslib vlastního státu, který se jednou 
naplní. Stalo se to až v roce 1948. Herzl ale 
zemřel už v roce 1904.

LUBOR FALTEISEK



Kdo je nová 
redaktorka 
Anna Bendová?

Co děláš a čím se zabýváš kromě redakce Maskilu?
Píšu, fotím, cestuji – to jsou mé tři největší vášně. Dále také hudba a vůbec 
umění obecně. Chtěla jsem si trochu prohloubit svůj zájem o židovství, 
historii a hebrejštinu, a tak ještě studuji Hebraistiku na FF UK. Mimoto také 
učím dějepis, pomáhám na akcích Židovského muzea a když mě nepotkáte 
na prohlídce židovského města, tak určitě na procházce s jezevčíkem. 
V podstatě jsem člověk, který pořád něco dělá. (Smích)

Vzpomeneš si na první text, který jsi kdy napsala nebo publikovala?
Psaní mě tak nějak provází celým mým životem. Co jsem se naučila číst, tak 
jsem četla, a co jsem pár knih přečetla, začala jsem psát – svoje příběhy, 
básničky, recenze na knížky. Při studiu žurnalistiky jsem se pak hodně 
zaměřila na kulturu, chodila jsem do divadla, na koncerty, na výstavy a psala 
o tom. Posledních pár let mě hodně baví dělat si zápisky z cest. Ale čím to 
všechno začalo? To už dneska těžko říct…

Co bys jako nová redaktorka chtěla Maskilu dát?
Vhled do prožívání židovství mladé generace, která, myslím, má hodně co 
říct. A kromě článků o všech již zmíněných věcech, které mě baví, snad 
můžu Maskil v budoucnu obohatit i o nějaké fotoreportáže.

Jakou knihu jsi naposledy četla?
Dovolená v Itálii mě přiměla přečíst si italského autora – vybrala jsem si 
román Horalka od Alberta Moravii. Je to známá klasika a vypráví o ženě, 
která se snaží ochránit svou dceru před hrůzami války. Beletrii ale vždycky 
prokládám i literaturou faktu a nyní mám rozečtené Svědectví o životě 
v KLDR od Niny Špitálníkové.

PTALA SE RÁCHEL POLOHOVÁ

tišri 5782 • září–říjen 2021 17

BEJT SIMCHA

Katko, děkujeme!
Už je to tak, s posledním číslem uplynulého židovského roku 
jsme se rozloučili v roli šéfredaktorky s Katkou Mikulcovou, 
která několik let vedla náš časopis Maskil.

Nebyl to odchod nečekaný, nýbrž dlouho plánovaný, a tedy i snad dobře 
zvládnutý. Katčiny důvody pro odchod jsou pochopitelné a snad pro 
ni i jistým polepšením. Na Maskil už by jí v nové práci čas nezbyl. Jako 
dobrý a odpovědný člověk nám dala dost času pro přípravu pro přechod 
na nové uspořádání. Katka vtiskla redakci nový styl i profesionální pří-
stup. Přinesla nové kontakty a mnoho nových nápadů i aktivní komu-
nikaci v rámci širší židovské pospolitosti, získala si důvěru i respekt 
u představitelů židovských komunit a institucí. Je toho hodně, za co jí 
časopis i naše židovská komunita Bejt Simcha je vděčná.

Funkci šéfredaktorky přebírá tedy Ráchel Polohová, která s Kat-
kou tvořila od počátku redakční tandem. Ráchel, jako nová šéfre-
daktorka, má tedy na co navázat a co vlastním způsobem v časopisu 
i rozvíjet. Je to velmi talentovaná, vzdělaná a motivovaná žena, která 
má velký potenciál přinést i nové podněty do společné práce. Novou 
redaktorkou se stala Anna Bendová, která již delší čas s časopisem 
spolupracovala a zná velmi dobře kompletní činnost redakce.

Přes všechna ta pozitivní očekávání do budoucna musím říct, že 
jsme si na Katku, za těch několik let velmi zvykli. Neměla to s námi 
někdy lehké, ale vždy jsme uměli najít pro sebe pochopení a také 
vzájemnou podporu. Doufám, že mezi nás i nadále bude chodit, že jí 
budeme nadále vídat a že nám také něco hezkého občas pro Maskil 
napíše. Bude nám v Maskilu chybět. Katko, moc děkujeme!

JAN KINDERMANN,  
předseda Bejt Simcha

Z OBCÍ

Ozdobme Tóru
V plzeňské obci se část členské 
základny schází k pravidelný pátečním 
b-hoslužbám. V uplynulém roce „doba 
covidová“ příliš nepřála jakýmkoliv 
aktivitám, přesto se v Plzni podařilo na 
svátky Šavuot, Roš ha-šana a Jom kipur 
sestavit minjan a číst z Tóry. 

Celkem plzeňská obec vlastní tři svitky Tóry, 
pocházejí z válečných svozů a jejich původ 
není přesně určen. 

Datace je známá pouze u největší Tóry, 
která i s nástavci měří něco málo přes jeden 
metr. Ve spodní části je dochován donační 
nápis, který je rozluštěn jen z části. Z nápisu 
vyplývá, že tento svitek byl darován panem 
Steinerem jako poděkování za narození syna. 
Zasvěcena pak byla na Roš chodeš tamuz 5650 
(16. června 1890 občanského letopočtu). Žádný 
z výše zmíněných svitku nemá předepsané 
doplňky jako povijan, pláštík, nástavce nebo 
korunu, štít a ukazovátko. Vznikla tak potřeba 
tyto Tóry patřičně a důstojně ozdobit.

Prvotní nápad byl svěřit tuto práci stu-
dentům ateliéru kovu a šperku místní umě-
leckoprůmyslové fakulty designu a umění 
Ladislava Sutnara Západočeské univerzity. 
Při podrobnějších konzultacích se však 

ukázalo, že zadání je řemeslně a technolo-
gicky pro samotné studenty příliš náročné 
a v podmínkách uzavřených škol prakticky 
nerealizovatelné. Nicméně, myšlenka, 
a hlavně prvotní kresby, už byly na světě. 
Skici koruny, štítu a ukazovátka ctí klasické 
tradiční schéma a inspirací pro ně bylo tvaro-
sloví a architektura Velké synagogy. Návrhy 
byly natolik okouzlující, že i přes zvýšenou 
finanční náročnost se obec rozhodla tento 
projekt realizovat a podpořit ho prostřed-
nictvím účelových darů od jednotlivých 
donátorů. Cílová částka je 500 000 Kč a v čase 
psaní tohoto článku (tedy 16. srpna 2021) se 
sešlo již 339 290 Kč.

Autorem zdobení na Tóru je významný 
český umělec a šperkař doc. M.A. Petr Vogel 
vedoucí ateliéru kovu a šperku výše zmíněné 
Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, 
který během své bohaté profesní kariéry 
vystavoval ve více než 90 expozicích a jeho 
díla jsou zastoupena ve sbírkách po celém 
světě. Spoluautorem a spolurealizátorem 
je český klenotník a šperkařský mistr Jiří 
Urban, který se řadí mezi nejlepší české 
zlatníky. Za svou dlouhou profesní kariéru 
vytvořil řadu významných děl, například 
pacifikál pro papeže Jana Pavla II. nebo 

soubor granátových šperků pro anglickou 
královnu. Mediálně nejznámější jsou jeho 
technologicky velmi náročné repliky koruno-
vačních klenotů, dále kopie koruny Svaté říše 
římské nebo kopie parléřovské monstrance 
ze Sedlce u Kutné Hory. Plzeňská Tóra tak 
získá důstojné atributy ve vysoké umělecké 
kvalitě, které k ní patří.

V případě zájmu můžete tento projekt 
podpořit. Budeme vděčni za malý i velký dar 
k uskutečnění tohoto cíle.

Účet pro účelové dary na šperky Židovské 
obce Plzeň je: 35–7957100237/0100

Variabilní symbol: 26
Do zprávy pro příjemce uveďte: Dar – 

jméno a příjmení
Pokud potřebujete vystavit potvr-

zení o daru, kontaktujte nás na 
e-mail: zoplzen@zoplzen.cz

ŽO PLZEŇ

Návrh štítu Tóry 
z ryzího stříbra 
inspirovaného 
průčelím Velké 
synagogy v Plzni
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Kulturní program září a říjen 2021
Židovské muzeum v Praze
Oddělení pro vzdělávání a kulturu Maiselova 
15, Praha 1
tel. 222325172, education@jewishmuseum.cz, 
www.jewishmuseum.cz

AUDITORIUM OVK ŽMP,  
Maiselova 15, 3. patro

 Babí Jar – genocida kyjev-
ských Židů za druhé světové 
války
V letošním roce uplyne 80 

let od masakru v Babím Jaru, při kterém 
nacisté v okupovaném Kyjevě během dvou 
dní 29. a 30. září 1941 zavraždili téměř 34 
tisíc kyjevských Židů. Do roku 1945 zde pak 
bylo zavražděno více než sto tisíc lidí růz-
ných národností, vyznání a společenského 
postavení. Přednáška ukrajinské historičky 
z Historického ústavu Akademie věd Ukra-
jiny Tetiany Pastušenkové představí historii 
lokality na pozadí dějin 20. století. Přednáška 
bude přenášena z Kyjeva se simultánním tlu-
močením a s možností následných dotazů. 
Po přednášce bude možné si prohlédnout 
výstavu v prostorách OVK. Akce se koná 
ve spolupráci s Velvyslanectvím Ukrajiny 
v České republice.
Vstup volný.

 Mezináboženské polemiky 
v Bagdádu 10. století
Teologicko-filozofické pojed-
nání Kniha zjevených pravd 

a rozumových argumentů, jehož autorem je 
židovský náboženský myslitel Saadja ben 
Josef (882–942), bylo ve své době revolučním 
činem. V rámci židovské nábožensko-právní 
literatury totiž představuje nový typ textu, 
který lze popsat jako první vědeckou mono-
grafii v židovském prostředí. Spis, jenž vznikl 
v kosmopolitním prostředí Bagdádu 10. sto-
letí, představí doc. Daniel Boušek z Katedry 
Blízkého východu FF UK a Dita Válová 
z Ústavu filosofie a religionistiky FF UK, kteří 
text přeložili a opatřili úvodní studií.
Vstup volný.

 Eskalace protižidovské poli-
tiky po nástupu Reinharda 
Heydricha do funkce zastupu-
jícího říšského protektora

Před 80 lety, na podzim roku 1941, došlo 
k několika přelomovým událostem, které 
ovlivnily dění v Protektorátu Čechy Morava 
na mnoho dalších let. Přednáškový cyklus 
historiček Židovského muzea v Praze Jany 
Šplíchalové a Radany Rutové tyto, nejen pro 
židovské obyvatele tragické, milníky připo-
mene. Přednáška je součástí cyklu Události 
roku 1941 ve vzpomínkách pamětníků a doku-
mentech ŽMP.
Vstup volný.

 Současný izraelský film: Široce 
otevřené oči
Pátá část filmového cyklu 
filmové historičky Alice 

Aronové se odehrává v ultraortodoxní 
židovské komunitě v jeruzalémské čtvrti 
Mea Shearim. Fascinující příběh o lásce, 
o hledání víry a identity Široce otevřené 
oči (Izrael, Německo, Francie 2009, 91 min) 
natočil talentovaný izraelský režisér Haim 
Tabakman, jehož debut byl roku 2009 
s úspěchem uveden v Cannes. Hlavní hrdina 
Aaron má prosperující řeznictví, spokojené 
manželství a čtyři děti. Po smrti svého otce 
hledá pomocníka do svého krámku. Ve chvíli, 
kdy se zde objeví hezký student Ezri, je jasné, 
že půjde o víc než o běžný pracovní vztah.
Vstup volný.

VÝSTAVA OVK:  
Babí Jar na pozadí dějin 20. století

Výstava vypráví příběh rokle Babí Jar 
v Kyjevě v průběhu minulého století. 
Původně malebná krajina se v roce 1941 stala 
jedním z největších popravišť v dějinách 
druhé světové války. Do jejího konce zde bylo 
zavražděno více než 100 tisíc lidí, z nichž dvě 
třetiny tvořili Židé. Autorem výstavy je his-
torik, spolupracovník Muzea historie města 
Kyjeva a zakladatel občanského sdružení 
Babí Jar Vitalij Nachmanovič. Projekt byl 
realizován s podporou Ukrajinského ústavu 
národní paměti v Kyjevě a kanadské nadace 
Ukrajinsko-židovské setkání. / Od 1. 9. do 
31. 9. 2021 Po–čt 12–16, pá 10–12, během večer-
ních programů a po domluvě.
Vstup volný.

 Mnichovská dohoda a druhá 
československá republika opti-
kou sionistického jišuvu 
v Palestině

Nově vydaná kniha Československý churban, 
která je postavena na analýze rozsáhlého 
souboru novinových článků vydaných 
v britské mandátní Palestině na podzim 
1938 a jaře 1939, podrobně mapuje reakce 
židovského tisku na mnichovskou dohodu, 
rozpad československé demokracie a počátek 
nacistické okupace českých zemí. O knize 
bude s jejím autorem Zbyňkem Tarantem 
z Katedry blízkovýchodních studií FF ZČU 
hovořit publicista Petr Brod. Vstup volný.

DÍLNA OVK ŽMP,  
Maiselova 15, přízemí

 Nedělní dílna pro rodiče 
s dětmi: Lvíček Arje vypráví 
o stvoření světa
Lvíček Arje dětem vysvětlí, jak 

se slaví židovský Nový rok (Roš hašana), 
a bude jim vyprávět o stvoření světa a prv-

ních lidech. Děti se naučí písničku a ochut-
nají tradiční sváteční pokrmy.
Prohlídka: Starý židovský hřbitov / Vstupné 
70 Kč

 Nedělní dílna pro rodiče 
s dětmi: Lvíček Arje slaví Šmini 
aceret a Simchat Tóra
Lvíček Arje v říjnové dílně 

provede děti hned dvěma svátky – Šmini 
aceret a Simchat Tóra. Děti se dozví, co je to 
svitek Tóry, jakým písmem je psán a spolu 
s lvíčkem si ho zkusí vytvořit. Nakonec si i se 
svitkem zatancují a zazpívají.
Prohlídka: Staronová synagoga /Vstupné 
70 Kč.

MAISELOVA SYNAGOGA,  
Maiselova 10

 Příběh českých svitků Tóry: 
Beseda s Jeffreym Ohrenstei-
nem
Tématem besedy s předsedou 

organizace Memorial Scrolls Trust (MST) 
z Londýna Jeffreym Ohrensteinem bude 
fascinující příběh 1564 českých svitků Tóry, 
které se v roce 1964 dostaly do Londýna 
a mnohé z nich dnes slouží v synagogách po 
celém světě. Beseda se koná při příležitosti 
stálého propůjčení jednoho ze svitků Tóry 
pražské progresivní židovské komunitě Ec 
chajim, která se po Židovské obci Olomouc 
stane teprve druhou českou židovskou 
komunitou, do které se vrací český svitek 
ze sbírky MST. Beseda bude následně tlu-
močena do českého jazyka. Moderuje rabín 
David Maxa.
Vstup volný.

 Simchat Muzika / Magdaléna 
Mašlaňová, Pavel Ciprys 
a Matěj Polášek
Koncert předních českých 

hudebníků, členů České filharmonie 
a orchestru Národního divadla, představí 
skladby Antonína Dvořáka (1841–1904), 
Bohuslava Martinů (1890–1959) a Gideona 
Kleina (1919–1945). Vstupenky na koncert 
možno zakoupit v předprodeji v Maiselově 
synagoze, v Informačním a rezervačním 
centru muzea (Maiselova 15, Praha 1), v síti 
Prague Ticket Office a na webových strán-
kách Židovského muzea v Praze.
Vstupné 230 Kč/ 150 Kč.

 Mír na Blízkém východě?
Od vzniku Izraele byly vztahy 
mezi židovským státem a arab-
skými zeměmi na Blízkém 

východě a severní Africe ve znamení kon-
fliktů, bojkotů a nedostatku diplomatického 
uznání. K bezpečnosti a stabilitě postupně 
přispěly mnohé mírové dohody se zeměmi 

PONDĚLÍ

13. 9. 
18.00

ÚTERÝ

14. 9. 
18.00

STŘEDA

22. 9. 
18.00

ČTVRTEK

23. 9. 
18.00

STŘEDA

6. 10. 
18.00

NEDĚLE

19. 9. 
10.00

NEDĚLE

10. 10. 
10.00

ČTVRTEK

30. 9. 
19.00

ČTVRTEK

7. 10. 
19.00

NEDĚLE

10. 10. 
16.00
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 19.30 Meetfactory
Rachot slaví s Dudu Tassou 
31 let
Rachot, který nám pravidelně 

přiváží izraelské hudebníky slaví 31 let své 
existence. A oslaví to ve vší parádě dvou-
denním festivalem v pražském Meetfactory. 
A hlavní hvězdou bude nikdo jiný než Dudu 
Tassa & The Kuwaitis.“Iraq’n’roll” aneb židov-
ský protějšek Rachida Tahy s kořeny v Bag-
dádu. I když Dudu Tassa je v Izraeli hvězdou 
první velikosti, projekt The Kuwaitis se 
mainstreamu vymyká a navíc je vzrušující 
expedicí do arabského světa.

 Divadlo U hasičů
Shai Maestro Quartet
Z vynucené covidové pauzy se 
izraelský skladatel a pianista 

Shai Maestro vynořil posílený a inspirovaný. 
Představí svoje možná dosud nejlepší album 

Human, natočené v rozšířené sestavě s trum-
petistou Philipem Dizackem.

 Studio Prám, Praha
Výstava Ruti De Vries
Umělecká práce Ruti de Vries 
nemůže být shrnuta jedinou 

definicí. Je sochařkou, malířkou, kolážistkou, 
švadlenou, grafickou designérkou a animá-
torkou. Zobrazuje lidská, hybridní a zvířa-
tům podobná stvoření skrze sochu, instalaci, 
koláž, šité objekty a kresby, přístupem, který 
osciluje mezi figurací a abstrakcí. Jádro jejího 
sochařského souboru tvoří rychlá, spontánní 
propojení surových materiálů a doplňků 
nakoupených v dolarových obchodech 
společně s harampádím nasbíraným z ulice 
a dovlečeným do jejího ateliéru.

10. 9. –
11. 9. 

ČTVRTEK

23. 9. 
19.30

14. 9. –
28. 9. 

PROGRAMY MOISHE HOUSE PRAGUE V ZÁŘÍ

Moishe House Prague vstupuje do nového 
židovského roku 5782 v plné síle. V září 
nabízíme pestrou paletu programů – od oslav 
vysokých svátků až po výpravu na bleší trh. 
Pokud máte zájem se připojit, napište nám 
na moishehouseprague@gmail.com nebo na 
Instagramu @moishehouseprague.

8. 9. Roš ha-šana workshop lásky k sobě
V Tóře se píše: „Miluj svého bližního jako sám 
sebe.“ Můžeme ale skutečně někoho milovat, 
pokud dostatečně nemilujeme sami sebe? 
Přijďte na workshop věnovaný sebelásce 
a tomu, jak si sobě můžeme dopřát všechno 
to, co tolik chceme od druhých.

16. 9. Jomkipurový oběd bez oběda
Ranní jomkipurová bohoslužba skončila a do 
zrušení půstu ještě daleko? Čas na oběd! Ale 
ne obyčejný. Místo jídla servírujeme jídlo pro 
duši: zamyšlení, pokání a témata k diskusi.

17. 9. Šabatová večeře
Aby se ale neřeklo, že se v Moishe House Pra-
gue špatně jí, hned po Jom kipuru chystáme 
tradiční šabatovou večeři. Vše je vegetarián-
ské, myslíme i na veganské možnosti.

19. 9. Bleší trh
Taky rádi objevujete poklady? Pojďte se 
s námi vypravit na bleší trh a najít nový 
hrnek, zrcadlo, knížku nebo nějakou úplnou 
bizarnost.

23. 9. Movie Night
Anebo místo obcházení trhů dáte raději před-
nost kultivované zábavě? Nebo béčkovým 
klasikám? Improvizovaná komise filmových 
kritiků se ještě neshodla na výběru, ale dou-
fáme, že nám věříte a zavítáte k nám.

28. 9. Simchat Tora
A na konec měsíce nabitého židovskými 
svátky, návratem do škol a zkoušek na 
poslední chvíli si půjdeme zatancovat s tou 
jedinou pravou – Tórou!

Moishe House Prague je komunita sdružující 
mladé židy ve věku 18–35 let. Akce organizují 
rezidenti bytu, ve kterém se odehrává většina 
komunitního života. Vítá účastníky napříč 
náboženskými denominacemi a buduje sil-
nou židovskou komunitu skrze neformální 
oslavy, setkání a výuku.

z této oblasti. O tom, jak dohody změnily 
Blízký východ, do jaké míry mohou přispět 
ke stabilitě a ekonomickému vývoji regionu 
a také jak mohou ovlivnit konflikt mezi Izra-
elci a Palestinci, budou hovořit diplomatičtí 
zástupci Státu Izrael v Praze, Marockého 
království v Praze a velvyslanectví Spojených 
arabských emirátů v Praze. Moderuje Irena 
Kalhousová. Diskuse je součástí Festivalu 
demokracie v rámci konference Forum 2000. 
V angličtině se simultánním tlumočením.
Vstup volný.

PAMÁTNÍK TICHA 
nádraží Bubny

 Ondřej Kundra: Vendulka – Fli-
ght to Freedom, uvedení anglic-
kého překladu knihy Vendulka, 
cesta za svobodou

Putovní výstava kolekce fotografií Jana 
Lukase je příběhem ikonického snímku. 
Slavný fotograf jej zachytil v předvečer 
nástupu do transportu v bytě jedné pražské 
židovské rodiny. Obraz holčičky Vendulky 
s deportačním číslem zaujal redaktora 
týdeníku Respekt Ondřeje Kundru. Desítky 
let po válce začal pátrat po jejím dalším 
osudu. Expozice Památníku ticha je dialogem 
knihy a dobových fotografií. Již nějakou 
dobu putuje světem také její anglická podoba 
a nyní k ní vychází také překlad knihy, jejž 
na nádraží Bubny slavnostně uvedeme do 
veřejného povědomí.

 David Vaughan / Tomáš a Mar-
tin Welsovi: „Sancta Familia“ + 
procházka Zdeňka Lukeše oko-
lím nádraží Bubny

Autorská prezentace knižní vzpomínky na 
rodinu Welsovu – domácí rodinné dramati-
zace všedního dne zasazené do atmosféry 
Prahy krátce před vypuknutím druhé světové 
války. Slavný architekt Rudolf Wels spojil 
svůj život s Prahou 7, kde vybudoval několik 
funkcionalistických domů. Odsud byl 
deportován s rodinou do Terezína. Všichni 
zahynuli při vyvraždění rodinného tábora 
v Osvětimi. Na autorské čtení naváže lite-
rární procházka, kterou doplní Zdeněk Lukeš 
svým odborným výkladem.

 Lenka Horňáková-Civade: 
Symfonie o novém světě
Autorská prezentace knihy 
navazující na příběh Vladimíra 

Vochoče, bývalého československého 
konzula v Marseille, kterému se na počátku 
druhé světové války podařilo zachránit 
stovky lidských životů.

 Invisible I. / Hannah
Autobiografické představení 
o nevšední herečce a zpěvačce 
Haně Frejkové jako archeologie 

osobní minulosti v režii Miřenky Čechové 
a produkci Tantehorse.

STŘEDA

22. 9. 
17.00

SOBOTA

25. 9. 
10.00–12.00

PONDĚLÍ

4. 10. 
17.00

STŘEDA

6. 10. 
17.30
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PÍSNIČKA

Ki be-simcha

Neznáme autora melodie této radostné písně, 
ale původ textu je v knize Izajáš. Konkrétně 
se jedná o verš 12 z 55. kapitoly a verše 3 a 6 
z kapitoly 12.
Úryvek z 55. kapitoly můžeme slyšet jako 
součást haftary třeba na Gedaljův půst, 
ale i v jiných postních dnech a v některých 

obcích také právě o svátcích Roš ha-šana 
nebo dokonce na Jom kipur.
Část z Izajáše 12,3 je zase zvykem dnes 
v synagogách přednášet jako součást 
připomínky tradice obřadu vodní úlitby, 
která je popsána v Mišně. Během Sukotu (ve 
dnech chol ha-moed) jsou přednášeny na 

tuto připomínku vybrané žalmy a mezi nimi 
zní obvykle právě slova z verše 12,3 proroka 
Izajáše. Text písně Ki be-simcha nám tak 
připomíná vlastně celé nadcházející sváteční 
období.

לֹום ּתּוָבלּון; ְמָחה ֵתֵצאּו ּוְבׁשָ י ְבשִׂ ּכִ

ה. ָבעֹות ִיְפְצחּו ִרּנָ ֶהָהִרים ְוַהּגְ

ַעְיֵני ַהְיׁשּוָעה. שֹׂון ִמּמַ שָׂ ם ַמִים ּבְ ַאְבּתֶ ּוׁשְ

ֶבת ִצּיֹון, י,יֹוׁשֶ ַצֲהִלי, ַצֲהִלי ָורֹּנִ

ֶבת ִצּיֹון, ַהְללּוָיּה, ַהְללּוָיּה. יֹוׁשֶ

Neboť v radosti vyjdete a v pokoji budete vedeni,

hory a pahorky propuknou v radost.

A vylejete radostně vodu z pramenů spásy.

Jásej, jásej a raduj se, ty, usazená na Sionu,

ty, usazená na Sionu, haleluja, haleluja.


