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Anotace 

 Má práce má za úkol zmapovat všechny důležité aspekty činnosti kongregace Bejt 

Simcha. První část mé práce zahrnuje popis reformního judaismu, nastínění jeho vzniku 

v Evropě a Spojených státech amerických a uvedení důležitých dokumentů týkajících se 

formování tohoto hnutí. Dále se snažím popsat na základě poskytnutých informací vznik, 

vývoj a formování Bejt Simcha. V několika kapitolách, které následují, píšu o fungování 

kongregace společně s jejím obsáhlým programem, a to nejen edukativním, ale i 

vydavatelským. Závěrem popisuji náboženské praktikování a získávání finančních 

prostředků, které napomáhají Bejt Simcha ke komunitní činnosti. 

 

 

Annotation 

            My work should trace all aspects of activities of Bejt Simcha. The first part 

includes the description of Reform Judaism, its origins in Europe and USA and also some 

important documents concerning the development of this movement. Further on I try, on 

the basis of various information, to describe the origin and development of Bejt Simcha. In 

further chapters I also speak about the extensive programme of Bejt Simcha – both 

educative and editorial. I close by the description of religious practice of this congregation 

and about the financial funds that help Bejt Simcha function. 
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 Úvod 

 

 Téma bakalářské práce, které jsem si vybrala, je mi velice blízké. Sama jsem se 

narodila do židovské rodiny, která však nikdy nedodržovala dogmaticky všechny zásady 

judaismu. Myšlenka psát o vzniku a fungování kongregace Bejt Simcha se zrodila po 

absolvování semestrálního kurzu synagogální hudby s ThDr. Ivanem Kohoutem, Th.D. 

v jehož rámci jsme Bejt Simcha navštívili. 

 Má práce se na začátku věnuje stručné historii reformního judaismu a popisu, co 

tento směr vlastně je, na čem se zakládá a jaké nese myšlenky a odkazy. Cílem nebylo 

popsat reformní hnutí detailně, ale pouze toto téma představit a přiblížit.  

V první kapitole popisuji vznik reformního hnutí v Německu, v Americe a hlavně 

v Čechách a na Moravě. S tím souvisí i můj výběr významných osobností a důležitých 

textů, které se k vývoji reformního judaismu vážou. 

 V další kapitole píšu o samotném vzniku kongregace Bejt Simcha, tato kapitola je 

výpovědí Sylvie Wittmanové, jelikož právě kolem ní se kongregace zakládala. Literární 

prameny v této oblasti mimo krátkých zpráv neexistují.  

 Kapitolou nejobsáhlejší je současné poslání a fungování Bejt Simcha. Zde popisuji 

všechny aspekty současného života kongregace, její společenství a poselství. V této práci 

nelze popsat veškeré fungování Bejt Simcha, jelikož její záběr je velice široký, jsou to, 

vedle náboženské praxe, také edukace dospělých i dětí či přednášky a vydavatelská 

činnost. V této kapitole jsou také přiblíženy stanovy, doplněné o výklad, interpretaci a 

další informace čerpané z časopisu Maskil. Měsíčník Maskil je vydáván pravidelně již od 

roku 2001 a věnuji mu poslední podkapitolu. 

 Nedílnou součástí této práce je i kapitola s názvem „Náboženská činnost“, ve které 

popisuji rozdíly reformního hnutí oproti hnutím více dogmatickým, v podkapitole je 

popsán i obsah modlitebního pořádku, který Bejt Simcha v roce 2008 vydala. 

 V závěru své bakalářské práce se zabývám způsobem financování tohoto 

neziskového sdružení.  

 Svou prací bych ráda přiblížila fungování reformní kongregace Bejt Simcha. 

Vysvětluji, že židovská společnost nemusí být vždy společností nepřístupnou a uzavřenou 

pro jedince nežidovského původu, naopak je současným a fungujícím důkazem otevřenosti 

a sympatií ke všem, kteří mají chuť se vzdělávat, a především někam patřit.  
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1. Reformní judaismus 

 

Reformní judaismus, jinak známý jako liberální, je hnutím reagujícím na moderní dobu 

a změnu, kterou s sebou nese pokrok, věda a ostatně vše, co svět modernizuje. Jak je 

výstižně napsáno v knize Svár bratří v domě izraelském: „Slovo reforma jako protiklad 

revoluce znamená v obecně přijímaném významu přetvoření stávajících poměrů, zlepšení 

bez použití násilí.“
1
 To je přesně to, oč se reformní judaismus snaží, tedy jít s dobou a 

uchopit tradice takovým způsobem, aby byly lidem bližší a srozumitelnější. Vznik 

reformního judaismus je reakcí na emancipaci a možnost Židů žít mimo ghetta. V kontextu 

emancipace bylo cílem reformního judaismu vytvářet podmínky k tomu, aby se Židé své 

židovské identity nevzdávali. Důležité je nelpět tolik na historii, ale přiblížit se více i 

okolnímu světu společně s vírou v jednoho Boha a studiem judaismu. Pro reformní 

judaismus není tolik závazné dodržování micvot, tedy přikázání. Záleží na každém 

věřícím, do jaké míry bude přikázání dodržovat. Největší důraz klade reformní judaismus 

na morální a etický kodex. Hlavním textem reformního judaismu je Pentateuch, který je 

zapsán Mojžíšem, ostatní texty pro něj nemají již takovou váhu, neboť jsou zapsány 

člověkem a nemusejí být vždy zcela správné. 

Reformní judaismus dal podklady ke vzniku ortodoxního a konzervativního judaismu. 

Reformní judaismus se dále oproti nejen těmto hnutím vyznačuje tím, jak důležitý je v něm 

individualismus. Naopak nepřikládá již takový význam společné obci. Přestává život 

v jiných zemích, než je Izrael, vnímat jako vyhnanství. Reformní Židé se modlí za 

Mesiášské království, ale nevnímají ho, jako příchod persony Mesiáše, který je vyvede 

z dané země, kde právě žijí a napomůže jim k návratu do Izraele.
2
 Reformní židé vnímají 

spíše mesiášskou éru, která by měl být nastolena ve společenství se všemi národy. Jako 

jedu ze svých hlavních povinností mají podílet se na tomto konání. Reformní Židé v době 

emancipace tak věřili, že nastolení nové doby bude zapříčiněno primárně samotnými Židy 

                                                 
1
 MUCH, Theodor a Karl PFEIFER. Svár bratří v domě izraelském: židovstvo mezi 

fundamentalismem 

a osvícenstvím. Praha: Themis, 2000, s. 35. ISBN 80-85821-88-5. 

2
 SCHUBERT, Kurt. Dějiny Židů. Praha: NS Svoboda, 2003, s. 91. Vědět a znát. ISBN 

8020510362.   
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pomocí intelektu a víry, že každý jedinec může přispět k „tikkun olam“ tedy „nápravě 

světa“.
3
  

Reformní judaismus nelze označit jako hnutí vytvořené jedním zakladatelem v daný 

rok a nelze ho zcela kategorizovat, protože, i když nese stejnou myšlenku, může se 

přejímání náboženských zvyků v rámci jednotlivých hnutí lišit. V encyclopaedii Judaica se 

píše: „Manifest reformního judaismu se liší místo od místa a podstupoval v průběhu času 

neustálé změny. Vždy ale sdílí prosazování legitimity změny v judaismu a popření věčné 

platnosti jakýchkoliv daných formulací židovské víry, nebo kodifikaci židovského práva. 

Mimo to, se zde ale nachází patrná jednomyslnost mezi reformními židy, a to buď 

v záležitostech víry, nebo v praktikování.“
4
  Utvářel se a vznikal hlavně v době, kdy židé 

mohli vystoupit z izolace ghett, začali se asimilovat a spatřili nutnost přizpůsobit se 

moderní době. 

Počátky reformního hnutí se dají dohledat již na konci 18. století, některé teorie 

dokonce uvádějí 17. století díky hnutí sabatianismu,
5
 což lze vnímat jako reformu vnitřní, 

nikoliv zapříčiněnou okolním světem. Tuto teorii představil Geršom Scholem
6
 a píše o ní 

v knize Major trends in Jewish mysticism.
7
 Tato teorie ovšem není autorem nikterak 

autenticky doložena tak, abychom ji mohli chápat, jako teorii nosnou. 

Hlavní vývoj datujeme do 19. století do Německa. Reformní hnutí navazuje na 

osvícenství, tedy převrat evropského myšlení a ostatně i změnu sociální, kulturní a 

                                                 
3
 GLICKMAN Elaine Rose, My jewish learning, The Messianic Concept in Reform Judaism, 

myjewishlearning.com[online]. ©2002–2017[cit.2017-02-03]. Dostupné z: 

learninhhttp://www.myjewishlearning.com/article/the-messianic-concept-in-reform-judaism/ 

4
 ROTH, Cecil. Encyclopaedia Judaica. Corr. ed. Jerusalem: Encyclopaedia Judaica [u.a.], 1996, s. 

23. ISBN 9650702423. 

5
 Sabatianismus bylo velice radikální hnutí vedené Šabtajem Cvi, dnes by se dalo toto hnutí označit 

za sektu. Toto hnutí mělo veliký úspěch, který pak přinesl krizi. Navazovala na něj hnutí i další 

například frankismus vedený Jákobem Franckem. Šabtaj Cvi se prohlásil za mesiáše a stanovil 

datum vykoupení na rok 1666.  

6
 Geršom Scholem (5.12. 1897–21.2. 1982) pocházel z Německa a byl izraelským filozofem a 

historikem. Vyučoval Kabalu a mysticismus o kterých napsal i mnoho svých děl. In: Wikipedia: the 

free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2016 [cit. 2017-03-03]. 

Dostupné z: https://pl.wikipedia.org/ 

7
 SCHOLEM, Gershom Gerhard. Major trends in Jewish mysticism. New York: Schocken Books, 

1995. ISBN 0-8052-1042-3. 
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politickou. Reformní judaismus je tedy historicky starším hnutím než judaismus ortodoxní. 

Židé se poprvé stali právoplatnými občany dané země a s tím přišla i nutnost se adaptovat. 

Mimo uzavřenou skupinu se mohli začít vzdělávat i v jiných oborech, než je náboženství, a 

přišla potřeba upravit dosavadní náboženství na více odpovídající modernizující se době. 

Z toho důvodu se začaly formovat různé druhy judaismu podle změn, které daná skupina 

byla ochotna podstoupit, a podle toho, jak moc byla flexibilní na danou dobu.
8
 

Reformní hnutí přichází po Haskale, která znamenala reformu židovského života a 

dá se tak označit právě za první ucelenou myšlenku reformy. Jak jsem již psala výše, nedá 

se vznik hnutí připisovat konkrétní osobě, ale má své významné osobnosti, které byly při 

jeho utváření a formování nedílnou součástí. 

Jednou z těchto důležitých osobností byl muž jménem Israel Jacobson, který, ač byl 

laikem, podílel se velkým dílem na zakládání a formování reformního hnutí. Israel 

Jacobson se narodil roku 1768 na území dnešního Německa a zemřel o šedesát let později 

v roce 1828. „Byl německým finančníkem a průkopníkem reformního judaismu“.
9
  

Vychováván byl v duchu ortodoxie, ale brzy se začal zajímat o myšlenky Mošeho 

Mendelssohna
10

. Michael Meyer ve své knize píše o I. Jacobsonovi: „Snažil se o zlepšení 

politické i ekonomické situace Židů, zatímco získával respekt pro židovské náboženství i 

mezi nežidy.“
11

 Těchto svých záměrů, nejen díky své vlivné a bohaté rodině, dosáhl. 

Nakonec se mu cíl získání více práv pro židy splnil a bratr Napoleona Bonaparte Jerome, 

který byl v otázce náboženství otevřený, v roce 1807 povolil svobodu víry. 

Jacobson se po těchto úspěších stal velice vlivným člověkem. Dále „Jacobson viděl 

nejlepší vyhlídky dosažení židovské emancipace v získávání odborné znalosti v rámci 

                                                 
8
 MELZOCHOVÁ Olga. Židovská civilizace: Judaismus jako náboženský systém. Praha: 

Univerzita Karlova, s. 56. ISBN 978-80-87127-80-3. 

9
 Jacobsn, Israel, German finacier and pioneer of Reform Judaism. ROTH, Cecil. Encyclopaedia 

Judaica. Corr. ed. Jerusalem: Encyclopaedia Judaica [u.a.], 1996, s. 1240. ISBN 9650702024. 

(překlad vlastní) 

10
 Moše Mendelssohn (1729–1786) založil v Berlíně Haskalu. Byl velkým reformátorem 

židovského života v Evropě, nebyl, avšak reformátorem judaismu. 

11
 Jacobson's efforts were bent to improving the situation of the Jews politically and economically 

while gainig respect for the Jewish religion among non-Jews.  MEYER, Michael A. Response to 

modernity: 

a history of the Reform Movement in Judaism. Detroit: Wayne State University Press, 1995, s. 31. 

(překlad vlastní) 
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sekulárního školství dětí.“
12

 A proto se rozhodl otevřít v roce 1801 v Seesenu
13

 školu. Tato 

škola byla nábožensky nedělená jak pro židovské, tak i pro křesťanské chlapce. Každý 

šabat se ve škole od roku 1809 konala bohoslužba, která byla vedena střídavě v hebrejštině 

i němčině a byla sestavena srozumitelně pro všechny zúčastněné. 17. července roku 1810 

byla dostavěna synagoga. „Jacobson nazval svou synagogu ,Templem‘ (chrámem)“.
14

 Od 

tohoto roku se konaly bohoslužby podle Jacobsonových ustanovení. Bohoslužby byly 

kratší, vedené vedle hebrejštiny i v lokálním jazyce a připojil se i sbor. V roce 1817 se 

rozhodlo, že se v Hamburku podle Jacobsonových myšlenek postaví další templ. Roku 

1818 se tak také stalo a tento templ byl první oficiální reformní synagogou. V roce 1819 

templ vydal první ucelenou a obsáhlou modlitební knihu, která byla napsána dvojjazyčně 

v hebrejštině a němčině. Hamburský templ byl vládou uzavřen, nicméně to byl jeden z 

velice důležitých základních kamenů reformního judaismu a jak míše Meyer: „Spor o 

Hamburský Tempel uzavírá první stádium vývoje reformního hnutí. Byly tak vyzdvihnuty 

první náboženské otázky a byla úspěšně dokončena první institucionalizace.“
15

 

Další významnou osobou byl Abraham Geiger. Narodil se roku 1810 ve Frankfurtu 

a zemřel v roce 1874. Meyer tvrdil: „Pokud někomu patří titul “zakladatel reformního 

hnutí“, pak právě Geigerovi. Ačkoli reformní myšlenky a liturgické inovace nepřišly s ním, 

byl to právě on, figura druhé generace, která, více než kdokoliv jiný, dávala dohromady 

prameny a uspořádala je do ideologie hnutí.“
16

 

                                                 
12

 Jacobson saw the best prospects for attaining Jewish emancipation in emphasizing vocational 

training in the seculareducation of Jewish children.  ROTH, Cecil. Encyclopaedia Judaica. Corr. 

ed. Jerusalem: Encyclopaedia Judaica [u.a.], 1996, s. 1240. ISBN 9650702024. (překlad vlastní)  

13
 Německé město ležící v Dolním Sasku. 

14
 „Jacobson called his synagogue a “temple“ MEYER, Michael A. Response to modernity: a 

history of the Reform Movement in Judaism. s. 42 (překlad vlastní) 

15
 „The Hamburg temple controversy thus concludes the first stage in the development of the 

Reform movement. Basic religious issues had been raised, the first successful institutionalization 

completed.“  MEYER, Michael A. Response to modernity: a history of the Reform Movement in 

Judaism. s. 61. (překlad vlastní) 

16
 „To Geiger, if anyone, belongs the title “founding father of the Reform movement.“ Although 

Reform ideas and liturgical innovations did not begin with him, it was he, a figure of the second 

generation, who more that anyone drew together the strands and wove them into an ideology for 

the movement.” MEYER, Michael A. Response to modernity: a history of the Reform Movement in 

Judaism. s. 89 (překlad vlastní) 
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Byl reformním rabínem, významným nejen pro to, že byl učenec WDJ
17
, ale také 

z toho důvodu, že v roce 1837 svolal první schůzi reformních rabínů ve Wiesbadenu.
18

 

V Roce 1843 se stal vrchním rabínem ve Vratislavi a dále byl rabínem ve Frankfurtu a 

v Berlíně. Byl zastáncem zkrácených bohoslužeb v němčině a byl velkým kritikem 

ortodoxie. Založil školu náboženských studií a studium hebrejské teologie. Zastával názor, 

že hlavní je dodržovat morální a etická nařízení a nechávat judaismus transformovat se 

s dobou. Byl jedním z badatelů, kteří se nebránili ani kritickému studiu Bible a 

Pentateuchu. Výsledky svého zkoumání publikoval ve sborníku „Wissenschaftliche 

Zeitschrift für jüdische Theologie“ (Vědecký sborník židovské teologie) u jehož zrodu stál. 

Spolu s ostatními se snažil dokázat, že judaismus se adaptoval na své okolí již dříve, a 

tvrdil, že je více než nutné vybrat jen ta pravidla, normy a obřady, které se nepopiratelně 

dají přizpůsobit moderní době.
19

 Za jeho života bylo v roce 1841 vydáno další modlitební 

uspořádání Hamburského templu. 

Poslední osobou podílející se na vzniku reformního hnutí, kterou zmíním, byl Isaac 

Mayer Wise. Důležitý byl hlavně pro formování amerického reformního judaismu, jehož 

původ patří do Rakouska-Uherska. Odtud se díky emigraci hnutí dostalo přes Velkou 

Británii až do Ameriky. Isaac M. Wise se narodil se v roce 1819 do židovské rodiny 

v české Lomničce a zemřel v roce 1900. Studoval Bibli a Talmud jak v Praze, tak i ve 

Vídni a v roce 1842 se stal rabínem. Emigroval do USA, a tak byl jedním z těch, kteří do 

Ameriky přivezli moderní myšlenky reformního hnutí. Tvořil součást druhé – americké 

skupiny, která toto hnutí formovala. V 19. století se tedy společně utvářela hnutí v Evropě 

a v Americe. Obě tato hnutí sice nesla stejnou prvotní myšlenku, ale v mnoha ohledech se 

mohla lišit. 

Největší židovskou komunitou v Americe v 19. století byl Charleston v Severní 

Karolíně. V roce 1750 zde byla založena pátá americká kongregace Beth Elohim a na 

konci 18. století postavena synagoga, která byla první americkou synagogou, kde byla 

užita hudba při bohoslužbách. S cílem zajistit porozumění liturgickým textům zde začali 

                                                 
17

 Wissenschaft des Judentums, společnost židovské kultury byla založena roku 1819.  Hnutí 

kriticky zkoumalo židovskou literaturu včetně rabínské, židovskou kulturu a měla za cíl hledat 

počátky židovské tradice  

18
 ROTH, Cecil. Encyclopaedia Judaica. Corr. ed. Jerusalem: Encyclopaedia Judaica [u.a.], 1996, 

s. 357. ISBN 9650701869. 

19
 PĚKNÝ, Tomáš̌. Historie Židů v Čechách a na Moravě.  Praha: Sefer, 1993, s. 236-237. ISBN 

80-85924-33-1. 
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vznikat bohoslužebné anglické překlady. V roce 1825 se skupina z Beth Elohim rozhodla 

založit „Reformed Society of Israelites“ v překladu „Reformní společnost izraelitů“. Tato 

společnost sepsala i vlastní modlitební knihu. Isaac M. Wise tam od roku 1850 působil 

jako rabín. 

Rabín Isaac M. Wise si uvědomil, že Amerika je místem, kde se lidé mohou volně 

vyjadřovat. Náboženství tam není kontrolované státem a vše se teprve formuje, na tomto 

formování se rozhodl podílet. Isaac M. Wise vždy prohlašoval: „Bůh odhalil Jeho vůli 

přímo Mojžíšovi a Mojžíš sám, ne pozdější pisatelé, složil prakticky všech 5 knih 

Mojžíšových.“
20

 Pentateuch byl pro něj nejdůležitějším textem a věnoval mu veškerou 

pozornost. Zákony a nařízení pro něj byly důležité, ale kladl velký důraz na nutnost dbát na 

to, že stejně, jako se mění svět a jeho pravidla, musí se adaptovat i judaismus na dnešní 

dobu. 

Stal se rabínem kongregace Beth El v New Yorku, kde zavedl například smíšený 

sbor nebo smíšené sezení pro muže i ženy. V roce 1854 se stal rabínem kongregace B’nej 

Ješurun v Cincinnati a několik měsíců po nastoupení do této funkce založil židovský 

týdeník „The Israelite“ později přejmenovaný na „The American Israelite“. V Cincinnati 

zůstal po zbytek svého života. V roce 1855 svolal významnou synodu, která měla vést celý 

americký reformní judaismus. Jeho význam pro vznik reformního judaismu tkví i v tom, že 

založil v roce 1873  Union of American Hebrew Congregations
21

 a o 2 roky později jeho 

součást Hebrew Union College (HUC)
22

 v Cincinnati v Ohiu, kde se vzdělávali reformní 

rabíni.
23

 HUC je nestarší americkou rabínskou školou působící až do současnosti. Tato 

škola nabízí studia, která následují po dosažení bakalářského titulu. Nabízí mnoho 

doktorandských programů nejen v USA, ale i v Jeruzalémě.
24

 

                                                 
20

 „God had directly revealed His will to Moses and that Moses himself, not later writers, had 

composed virtually all of the Pentateuch." MEYER, Michael A. Response to modernity: a history 

of the Reform Movement in Judaism. s. 241, (překlad vlastní) 

21
 Svaz amerických, hebrejských kongregací od roku 2003 Union for Reform Judaism, Unie 

reformního judaismu (URJ) 

22
 Hebrejský svaz vysokých škol 

23
 The Editors of Encyclopædia Britannica. Reform Judaism. Britannica.com [online]. ©2008 [cit. 

2017-02-03]. Dostupné z: https://www.britannica.com/topic/Reform-Judaism 

24
 ROTH, Cecil. Encyclopaedia Judaica. Corr. ed. Jerusalem: Encyclopaedia Judaica [u.a.], 1996. 

s.216-217. ISBN 965070194X. 

 

https://www.britannica.com/topic/Union-for-Reform-Judaism
https://www.britannica.com/topic/Hebrew-Union-College
https://www.britannica.com/topic/Reform-Judaism
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Samozřejmě se na utváření reformního hnutí podílela i řada dalších významných 

osobností. Vybrala jsem však záměrně právě tyto postavy pro nastínění problematiky a 

uvedení do tématu. Na reformní judaismus reaguje judaismus ortodoxní a konzervativní. 

V encyclopaedii Judaica je uvedeno: „Novo-ortodoxie a konzervativní judasimus začali 

z části jako odpověď na reformní Judaismus.“
25

  

Americký reformní judaismus lze považovat za liberálnější v porovnání s 

německým reformním judaismem, později nazývaným liberálním judaismem. Americký 

judaismus má i své vlastní uskupení zvyků sidur zvaný Minhag America, který byl 

publikován Isaacem M. Wisem. Americký judaismus jako první uskutečnil základní 

definice reformního hnutí známé jako Pittsburskou platformu a pozdější platformu 

Columbskou. Období vývoje těchto deklarací se nazývalo období klasické reformace a 

Američané se snažili, aby se judaismus stal rovnocenným náboženstvím. 

1.1 Reformní judaismus v Čechách a na Moravě 

Židé do Zemí koruny české začali přicházet ze zaslíbené země – Země izraelské ve 

12. století. Již krátce po příchodu začali být podrobováni většímu či menšímu 

náboženskému útlaku okolí. Tento útlak a omezení pocházely nejen od křesťanů, nýbrž i 

od panovníků. Se změnami panovníků se měnilo i to, do jaké míry byli židé utlačováni. 

Pozitivní změny pro judaismus nastaly až v 19. století. 

Reformní judaismus se v českých zemích vyvíjel stejně jako v Německu a Americe 

na přelomu 18. a 19. století. Po tolerančním patentu Josefa II. z 18. století se vše začalo 

transformovat k lepšímu. Byla to doba, kdy započala náboženská volnost. Židé již 

nemuseli nosit žluté označení, aby se jednoduše dali rozeznat od ostatních. Bylo jim 

povoleno studovat na univerzitách, otevírat si vlastní školy a dostali možnost volně 

pracovat v různých odvětvích. I když se v následujících letech podmínky opakovaně 

zpřísňovaly, nebo naopak uvolňovaly, segregace byla kolem roku 1849 odstraněna a Židé 

se tak stali rovnoprávnými občany. Začali žít mimo ghetta s ostatními občany na území 

Čech a Moravy. Roku 1859 Židé nabyli práva vlastnit půdu a nakonec v roce 1867 získali 

politickou samostatnost.
26

 Postupem času tedy Židé začali získávat základní osobní práva, 

jako byla například svoboda projevu, pohybu, vlastnictví, zaměstnání nebo vědeckého 

                                                 
25

 ROTH, Cecil. Encyclopaedia Judaica. Corr. ed. Jerusalem: Encyclopaedia Judaica [u.a.], 1996, 

s. 23. ISBN 9650702423. 

26
 KIEVAL, Hillel J. Formování českého židovstva: národnostní konflikt a židovská společnost v 

Čechách 1870-1918. Praha: Paseka, 2011, s. 14-15. ISBN 978-80-7432-174-0. 
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bádání.
27

 Ač nebyli všude vřele vítaní, asimilace židů byla započata, což, jak jsem psala již 

výše, je jeden z hlavních důvodů přeměny judaismu do liberálnější formy náboženství. 

Velký vliv na reformu měla Haskala a židovští osvícenci vystupující pod názvem 

maskilim
28

, kteří byli stoupenci Haskaly a bojovali proti uzavřenosti. Jejich pojetí víry 

bylo na danou dobu a místo velice moderní. Hovořili převážně jazykem místním, ale přesto 

byli velkými propagátory jazyka hebrejského. Německý vliv byl obrovský, avšak našli se i 

skupiny, které si stanovily za cíl sblížení Slovanů a Židů a propagaci českého jazyka a 

české kultury. Tyto skupiny tvořili převážně vzdělanci z kruhu novinářů nebo spisovatelů. 

Hillel J. Kieval píše, že přes všechny tyto snahy se do roku 1870 zejména mezi městskými 

Židy budovalo převážně židovsko-německé kulturní propojení, propagace německého 

jazyka a vzdělání. 

Prvním rabínem, který cestoval po českých zemích a kázání vedl zásadně v českém 

jazyce, byl Filip Bondy. Žil mezi lety 1830 a 1907, jeho hlavním úsilím bylo 

degermanizovat náboženské obřady a šířit judaismus primárně v českém jazyce, aby byl 

přístupný i pro Židy mimo velká města. Přibližně v roce 1875 měl stejný cíl i Spolek 

českých akademiků-židů (SČAŽ), který byl založen studenty a absolventy vysokých škol. 

V průběhu let se k tomuto spolku připojilo mnoho dalších členů. 

V roce 1883 bylo těmito členy spolku založeno nové uskupení Or – Tamid 
29

 

v překladu „věčné světlo“. Hlavním cílem tohoto uskupení bylo prosazovat modlitby 

v českém jazyce, a to byl také důvod, proč si do svého vedení zvolili rabína Filipa 

Bondyho. Od roku 1886 Or – Tamid pořádal pravidelné bohoslužby.  

Or – Tamid se společně s SČAŽ dali za cíl sestavit vlastní modlitební knihu. Vydali 

společně s autorem Augustem Steinem česko-hebrejskou modlitební knihu. Modlitební 

pořádky vydali i za pomoci Hynka Krause. Ten je autorem nejen česko-hebrejského 

siduru, ale i modlitební knihy pro ženy. Posledním velice důležitým autorem byl kantor 

Mořic Kraus, učitel judaismu, překladatel a propagátor českého jazyka, který přeložil 

modlitby a vydal první česko-hebrejskou pesachovou Hagadu, což jsou modlitby pro první 

dva večery Pesachu.
30

 

                                                 
27

 PĚKNÝ, Tomáš. Historie Židů v Čechách a na Moravě. s. 125 

28
 Maskilim z hebrejského slova כִּיל  ,maskil“ v překladu do češtiny znamená inteligentní„ ַמשְׂ

vzdělaný, osvícený 

29
 Iniciativa Or Tamid je nyní znovuobnovená a hlásí se k rozvoji progresivního judaismu. 

30
 KIEVAL, Hillel J. Formování českého židovstva: národnostní konflikt a židovská společnost v 

Čechách 1870-1918. s. 63–64  
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Především z těchto důvodů byla tato uskupení důležitým mezníkem formování 

českého hnutí reformního judaismu.  

Na tyto reformátorské skupiny potom navazovaly skupiny další, které měly za cíl 

šíření školství, tvoření židovských škol či vytváření periodik. Důležitou součástí formování 

reformního judaismu u nás bylo i postavení Španělské synagogy. Tato synagoga byla 

jedním z hlavních míst setkávání reformních Židů. Španělská synagoga se nachází na 

Josefově a je nejmladší synagogou pražského Židovského města. Byla postavena v roce 

1868 na místě nejstarší modlitebny z 12. století, která byla kvůli výstavbě Španělské 

synagogy stržena. Tato modlitebna se nazývala Stará škola, v němčině „Altschul“, a byla 

na místě původního ghetta. Ve Staré škole se v roce 1837 konaly první pokusy o vytvoření 

nové synagogální bohoslužby. Stará škola byla od svého postavení mnohokrát 

rekonstruována a přestavována. Co se Španělské synagogy týká, poslední rekonstrukce 

proběhla v roce 1994 a od té doby se v ní konají pravidelné bohoslužby. Další důležitou 

synagogou pro reformní judaismus byla synagoga Vinohradská, která se nacházela 

v Sázavské ulici v Praze. Ta byla postavena roku 1896, během druhé světové války byla 

bombardována a v roce 1951 byla stržena. Byla jednou z největších synagog a zároveň 

synagogou reformní.
31

 

Předválečná židovská společnost v Českých zemích byla z velké části reformní a 

dalo by se říci, že za udržení judaismu u nás vděčíme právě reformnímu hnutí. Bylo totiž 

schopné se adaptovat, přežít a začít fungovat i s příchodem nové doby. 

Dnešní reformní judaismus je již o něco konzervativnější než v jeho začátcích. 

Stoupenci tohoto hnutí se přiklání k určitému, danou kongregací zvolenému, rámci 

etických a náboženských aktivit tak, aby byli schopni fungovat. Nesou s sebou myšlenku 

neustálých změn judaismu, které pochází již z historie. Reformní judaismus je vnímám 

jako přirozený návrat k židovským kořenům. Dnešní reformní židé mají, jako jeden 

z hlavních cílů dosáhnutí tikkun olam, jak jsem již zmiňovala na začátku této kapitoly, 

tedy nápravu světa za pomocí jich samých. 

 

 

 

                                                 
31

 Vinohradská synagoga In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 

Wikimedia Foundation, 2016 [cit. 2017-08-03]. Dostupné z: https://pl.wikipedia.org/ 
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1.1.1 Pittsburská platforma, Columbská platforma 

 

Pittsburská platforma 

Roku 1885 ve dnech 16.–19. listopadu se u příležitosti Pittsburské konference 

v Pensylvánii sešli přední reformní rabíni ze Spojených států amerických a uvedli 

v platnost jeden ze zásadních textů pro americký reformní judaismus. Závěry této 

konference nabyly platnost pouze v Americe. Konference byla svolána nejen již 

jmenovaným Isaacem M. Wisem, dále i Kaufmanem Kohlerem, který byl také přední 

postavou reformního judaismu. 

Pittsburská platforma obsahovala hlavní zásady reformního judaismu a až do roku 1937 

nebyla nahrazena ani obnovena. V roce 1937 však byla ustanovena Columbská platforma, 

které se budeme věnovat v poslední části první kapitoly. 

Platforma obsahuje osm zásad či ustanovení reformního judaismu, v nichž je 

shrnuta celá myšlenka tohoto hnutí. Je zde kladen velký důraz na moderní pojetí judaismu 

a dodržování hlavně těch zvyklostí a práv, které se dají adaptovat na nynější život a 

vysvětlit rozumovou úvahou. 

V prvním ustanovení je popsáno, že Boží přítomnost v člověku a jakékoliv 

uchopení víry v Boha je tímto hnutím akceptováno, avšak judaismus je vnímán jako 

nejlepší způsob vnímání Boha. V dalších třech stanovách je uvedeno chápání Bible, 

Desatera a zákonů. Toto všechno je samozřejmě reformním judaismem akceptováno, bere 

se však v potaz měnící se doba a s ní související modernizace. Reformní judaismu je 

etickým monoteismem s těmito základy v židovské tradici. To znamená, že se snaží o 

moderní uchopení těchto základních prvků judaismu, a tudíž se liší i v dodržování a 

praktikování náboženských rituálů od jiných židovských hnutí. V pátém ustanovení je 

velice důležitý prvek této platformy a to: „Nepovažujeme se již za národ, ale za 

náboženskou komunitu, a proto neočekáváme ani návrat do Palestiny, ani obnovení obětní 

bohoslužby pod vedením synů Aronových, ani znovunastolení žádných (sic! jakýchkoliv, 

pozn. aut). zákonů vztahujících se k židovskému státu.“
32

 Zde můžeme vidět zřetelný 

rozdíl, a tudíž i odklon od vnímání židovského národa jako národa vyvoleného, ač tomu 

tak v minulosti bylo. Židovská víra však byla brána jako víra vyvolená vždy. Na to 

navazuje sedmé ustanovení, které vyvrací i návrat člověka zpět do Edenu. V poslední řadě 

                                                 
32

 Přeloženo v časopise MASKIL [online]. 2005, roč. 4, č. Av 5765 [cit. 2017-01-03]. Dostupné z: 

http://www.maskil.cz/5765/12.pdf 
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popisuje kladný vztah k dalším abrahámovským náboženstvím
33

 při šíření monoteismu a 

klade velký důraz na rozum a opětovně důraz na modernizaci. 

 

Columbská platforma 

V roce 1937 došlo na kongresu reformních rabínů v důsledku politických změn 

k ustanovení nové platformy. Vzhledem k době
34

, kdy se tato platforma vytvářela, bylo již 

jasné, že závěry Pittsburské platformy nejsou aktuální, neboť Židé byli jako národ bráni a 

také proto byli jako národ perzekuováni. Tato platforma byla velice důležitá a jednalo se o 

určitý návrat k starým tradicím. Vzhledem k tomu, že Pittsburská platforma byla úplně 

prvním dokumentem tohoto typu v rámci reformního judaismu, byla radikálnější. 

Radikalita myšlenek tehdejších „zakladatelů“ se v průběhu let zmírnila, a i když myšlenky 

zůstaly stále reformní, neodkláněly se již do takové míry od tradice. Tato platforma je 

rozdělena do tří hlavních proudů a devíti menších podproudů. 

 Judaismus a jeho základy: Povaha judaismu, Bůh, Člověk, Tóra, Izrael 

Člověk je brán jako boží stvoření s nesmrtelnou duší sloužící jedinému Bohu a 

dodržující Tóru jak psanou, tak i ústní. Klade se tu velký důraz nejen na tyto základní 

spirituální principy, ale též i na kulturní či sociální vývoj, stejně jako na vědu. Stát Izrael je 

popisován jako: „Judaismus je duší a Izrael tělem“
35

 Plně je akceptován život lidí 

nežidovského vyznání v tomto státě, pokud jsou loajální k samotnému judaismu. Za 

dosažení mesianismu je považován soulad se všemi lidmi, spravedlnost, pravda a mír na 

zemi. 

 Etika: etika a náboženství, společenské právo, mír 

Důraz na milování bližního svého, respektování a pomoc všem lidským bytostem 

nehledě na původ, národnost, věk či sociální zařazení. 

 Náboženská praxe: Náboženský život 

Důležitost modlitby jak soukromé v rodině, tak i v synagoze. Je nutné dodržovat šabat 

a ostatní svátky spolu se zpěvem, ceremoniemi, uměním, hebrejštinou a dalšími prvky, 

které jsou nedílnou součástí náboženství a udržují ho při životě. 

                                                 
33

 judaismus, křesťanství a islám 

34
 období 2. Světové války (1939–1945) 

35
 „Judaism is the soul of which Israel is the body The American-Israeli Cooperative Enterprise. 

The Columbus Platform 1937. Jewishvirtuallibrary.org [online]. ©2017 [cit. 2017-03-03]. 

Dostupné z: http://www.jewishvirtuallibrary.org/the-columbus-platform-1937 (překlad vlastní) 
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Jak je na stránkách Bejt Simcha uvedeno, řídí se zásadami ustanovenými právě na 

této konferenci.  

Na tyto dvě platformy navazuje třetí ustanovení, které bylo v roce 1999 sepsáno 

reformními rabíny. Moderní prohlášení o zásadách. „Toto Prohlášení o zásadách přebírá 

základní principy judaismu – Boha, Tóru a Izrael. Stejně jako přiznává diverzitu reformní 

židovské víry a jejího praktikování. Pobízí však reformní Židy, aby se zapojili do dialogu 

s prameny naší tradice odpovídajícímu naší zkušenosti a víře.“
36

 Tak uzavírá linii 

ustanovování reformního judaismu rabíny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36

 „This "Statement of Principles" affirms the central tenets of Judaism – God, Torah and Israel – 

even as it acknowledges the diversity of Reform Jewish beliefs and practices. It also invites all 

Reform Jews to engage in a dialogue with the sources of our tradition, responding out of our 

knowledge, our experience and our faith.” The American-Israeli Cooperative Enterprise. Modern 

Statement of Principles. Jewishvirtuallibrary.org [online]. ©1999 [cit. 2017-03-03]. Dostupné z: 

http://www.jewishvirtuallibrary.org/reform-judaism-modern-statement-of-principles-1999 (překlad 

vlastní) 
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2. Vznik Bejt Simcha 

 

Na začátek této kapitoly bych ráda uvedla, že o samotném vzniku Bejt Simcha nejsou 

doposud napsané žádné souvislé či kompletní literární zdroje. Tato kapitola, která musí být 

nedílnou součástí celé mé práce, se zakládá primárně na výpovědích Sylvie Witmmannové, 

neboť právě kolem ní se kongregace utvářela a po dlouhá léta byla její předsedkyní. Sylvie 

Witmannová se narodila 27. července roku 1956 v Liberci do židovské rodiny. 

V době mládí Sylvie Wittmannové byla židovská obec v Praze odlišná od té, jak ji 

známe v nynější době. Dalo by se říci, že byla obcí velice liberální a otevřenou. Mohli ji 

navštěvovat bez rozdílu Židé i konvertité. Nebylo podstatné, zda má jedinec matku či otce 

židovského původu a stanovení židovství podle halachy
37

 nehrálo příliš podstatnou roli. Po 

pádu komunismu v roce 1989 se stal v roce 1992 pražským rabínem Karol Sidon
38

 a ten 

usiloval o navrácení se k ortodoxnímu judaismu a o jeho obnovu. To bylo jedním 

z důvodů, který v pozdějším sledu událostí vedl k vytvoření samostatné kongregace Bejt 

Simcha. 

S myšlenkou ortodoxie se Sylvie Wittamnnová nikdy neztotožňovala, a proto se 

snažila přijít s něčím, kde by nebyl na přísné ortodoxní dodržování kladen hlavní důraz. 

Jejím hlavním posláním bylo, aby všichni lidé kolem ní byli šťastni z toho, že jsou Židé, a 

aby přijali mezi sebe i ostatní, kteří židovskou krev nemají. 

Kolem Sylvie Wittmannové se tedy začala formovat skupina lidí, která měla zájem 

o judaismus a jimž nezáleželo na tom, zda jsou podle halachy Židy, či nikoliv. Jejich zájem 

o toto náboženství byl dostačujícím důvodem, aby se společně s ní mohli účastnit 

přátelských přednášek a debat. Tato skupina se scházela na Židovské obci ve druhém nebo 

třetím patře a debatovala na různá témata. Přijímala i mnoho návštěv, jednou z nich byla 

například Joan Friedman, která byla první kanadskou rabínkou a v Praze v té době 

pracovala na své doktorandské práci. Dalším návštěvníkem byl například rabín Herschel 

Gluck, který je britským rabínem a jako první vytvořil Židovsko-muslimské fórum. 

Přijíždělo i mnoho dalších, kteří velice rádi Prahu navštívili a předávali své znalosti a 

životní příběhy ostatním. Sylvie Wittmannová mi na úplném začátku našeho rozhovoru 
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 halachické židovství se dědí materlineárně, tudíž každý, kdo má židovskou matku, je sám Židem. 
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 Karol Sidon, pojmenovaný Efrajim ben Alexander, se narodil 9. srpna 1942 v Praze. Je bývalým 

pražským rabínem a stále zastává funkci vrchního zemského rabína. 
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řekla: „Když něco dělám, tak to většinou dělám, protože se šíleně naštvu.“ Tato slova cituji, 

protože ani jí, ani jejím přívržencům totiž sled určitých nepříjemných událostí na obci již 

nevyhovoval, Židovskou obec úplně opustili a vydali se vlastní cestou. 

Přibližně během roku 1992 jeden ze členů skupiny kolem Sylvie Wittmannové 

navrhl, že by se měla utvořit samostatně fungující kongregace
39
, která by nesla myšlenku 

rekonstruktivního judaismu. Jak je prezentováno na webových stránkách hnutí: „Rabín 

Mordechaj Kaplan
40

 je zakladatelem rekonstruktivního hnutí chápajícího judaismus jako 

stále se vyvíjející náboženskou civilizaci Židů. Každá generace je zodpovědná za to, aby se 

tento vývoj setkával s potřebami současných Židů. Kaplan podporoval demokracii uvnitř 

synagogy a podporoval respekt k náboženským názorům jejích jednotlivých členů.“
41

 

Židovskou civilizaci viděl ve všech možných aspektech literatury, umění či jazyka. 

Hlavním cílem bylo shromažďovat se v synagogách za účelem modlitby, studia či jiných 

komunitních účelů. „Rekonstruktivní judaismus bývá obvykle označován za čtvrté 

americké náboženské́ židovské́ hnutí vedle judaismu ortodoxního, konzervativního a 

reformního.“
42

 Mnoho kongregací tohoto hnutí můžeme nalézt nejen v USA, ale například 

i v Holandsku nebo v Izraeli. Bejt Simcha se se svými myšlenkami, ač neoficiálně, 

k tomuto hnutí stále přiklání a myšlenky Mordechaje Kaplana jsou jí velice blízké. 

Problémem bylo, že v tehdejší, již České republice nikdo pojem rekonstruktivní 

judaismus neznal, zvolilo se tehdy už známější pojmenování judaismus reformní. V roce 
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 z latinského congregare – shromáždit, odvozeného od slov con – společně, a gre, stádo, hejno, 

zástup lidí 

40
 Mordechaj Menachem Kaplan byl litevským reformátorem judaismu, narodil se 11. června roku 

1881 a zemřel 8. listopadu roku 1983. Mordechaj Kaplan. In: Wikipedia: the free 

encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2016 [cit. 2017-08-03]. 
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1994 po všech právně potřebných náležitostech, které bylo nutno splnit – uznání státem a 

ministerstvem vnitra, byla Bejt Simcha zaregistrována jako občanské sdružení. 

Název Bejt Simcha byl vybrán velice jednoduše. Jak jsem již psala, hlavním cílem 

Sylvie Wittmannové bylo, aby měli lidé radost, s úsměvem a dobře naladěni se vzdělávali 

v tématu judaismu. Z těchto prostých důvodů se vybral název Bejt Simcha, tedy „Dům 

radosti“. Hlavním cílem bylo vytvořit nábožensky vzdělávací komunitní centrum, které 

nese myšlenku progresivního, reformního judaismu. 

V té době toto seskupení bylo velice skromné a čítalo 11, později asi 15 členů. Skupina, 

která se stále rozrůstala, byla spíše edukativně než religiózně založená. Hlavní náplní její 

činnosti byly přednášky lidí z celého světa. Přijížděli především rabíni a ti byli 

ubytováváni u Sylvie Wittmannové a ostatních členů doma, tím pádem tehdejší atmosféra 

zcela naplňovala svůj název “Bejt Simcha“. Primárním cílem byla tolerance, přijetí všech, 

kdo mají zájem se zúčastnit přednášek či se aktivně zapojit. Tato skupina lidí se snažila 

aktivně pomáhat s uchováváním židovských památek. Jednou týdně chodili její členové 

dobrovolně udržovat židovské hřbitovy. Dále pak například při devastujících povodních 

v roce 2013 pomáhali při obnově Památníku Terezín. 

V podstatě ve stejný čas, kdy vznikala Bejt Simcha, vznikala i Bejt Praha, jejíž byla Sylvie 

Wittmannová také součástí a která měla za cíl primárně vzdělávat americké zájemce o 

téma judaismu. „Bejt Praha byla založena Židy žijícími v Praze na podzim roku 1994 na 

dobrovolné bázi. Byla veřejně zaregistrována jako české občanské společenství v roce 

1995 a později toho roku se stala členem Federace židovských obcí v ČR. Je to pražská 

židovská otevřená komunita nabízející vzdělávací, kulturní, náboženské a jiné programy 

pro Židy, kteří žijí v Praze, nebo kteří jsou zde jen na návštěvě. Bejt Praha vítá všechny 

Židy, ať reformní, či ortodoxní, sekulární, či věřící. Programy jsou vedeny v češtině, 

angličtině a hebrejštině.“
43

 

 Po odchodu z Židovské obce se tato skupina, tehdy již Bejt Simcha, začala scházet 

v Uruguayské ulici v Praze 2. Dále se kongregace přestěhovala na Staré Město do 

Vězeňské ulice v Praze 1, ale po krátké době se vrátila zpět na pražské Vinohrady, 

tentokrát do Mánesovy 8. Posledním a zároveň stávajícím sídlem Bejt Simcha se staly 

suterénní prostory v Maiselově 4 v Praze 1. Bejt Simcha se mimo to sházela na rekreační 

chatě rodiny Wittmannových, kde se konalo nespočet přednášek nejen uznávaných rabínů. 

 Paní Witmannová ze začátku přispěla finanční podporou své společnosti Wittmann 
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 Pražská židovská otevřená komunita. O nás. Bejt-praha.cz [online]. ©2008 [cit. 2017-13-03]. 
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Tours, kterou založila v roce 1990. „Wittmann Tours je nejzkušenější cestovní kancelář 

v průvodcovských službách po střední Evropě. Poskytuje programy v židovské Praze a celé 

České republice. Dále v Německu a Polsku.“
44

 

Další velkou finanční podporou Bejt Simcha při jejím založení poskytl WUPJ.
45

 V 

roce 1992 se Sylvie Wittmannová díky WUPJ vydala do mnoha měst ve Spojených státech 

amerických. Zde cestovala po reformních i po konzervativních synagogách. Získala tak 

mnoho kontaktů a poznala řadu zajímavých osobností. Tyto osoby poté uvedly své 

přednášky právě v Bejt Simcha. WUPJ dále do Prahy posílala mnoho rabínů a dalších 

přednášejících. 

Jak Sylvie Wittmannová sama říká: „Bejt Simcha byla vedle všech projektů a 

seskupení, které kolem mě vznikaly, mojí srdeční záležitostí.“ 
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3. Stanovy Bejt Simcha 

 

Stanovy Bejst Simcha
46

 jsou základním ustavujícím dokumentem a zajišťují 

existenci a fungování kongregace.  Stanovy se skládají z 11 článků a poslední stanovy Bejt 

Simcha byly přijaty na valné hromadě dne 18. května 2014. V průběhu fungování 

kongregace bylo přijato více stanov a stanovy se dle potřeby také měnily. 

V této kapitole popíšu, co jednotlivé články obsahují a předložím jejich interpretaci 

společně s konkrétními příklady fungování těchto stanov. 

První článek stanov obsahuje základní informace o Bejt Simcha, její název, sídlo a 

zakotvení v zákoně. Ve druhém článku jsou popsány cíle a poslání, přičemž hlavním cílem 

je podpora reformního judaismu a spolupráce s dalšími minoritami. Tyto cíle Bejt Simcha 

splňuje, protože její program podporuje reformní judaismus ve velké míře. Její spolupráce 

s Děčínskou či Libereckou obcí je také součástí úspěšného dodržování vytyčených cílů. 

Mimo tyto dva články si Bejt Simcha dala za další cíl, kterého se snaží již po dobu 

několika let dosáhnout, stát se právoplatnou židovskou obcí nesoucí myšlenku reformního 

judaismu. 

V dalším článku jsou popsána práva a povinnosti jednotlivých členů, které obsahují 

pět hlavních zásad a další doplňky. V tomto článku můžeme oproti předchozím stanovám 

nalézt změnu, a to v povinnosti třetí zásady článku F. „Rozvíjet svoje znalosti židovské 

tradice“
47

, tedy ustavičně studovat judaismus. Tento článek obsahuje téma konverze, která 

je nutná, pokud podle halachických předpisů není zájemce o členství Židem. Tyto 

konverze přes Bejt Simcha jsou možné a konvertovat přes Bejt Simcha je dle rabínského 

soudu
48

 zcela legitimní. Tento proces probíhá za pomoci rabína Tomáše Kučery a 

rabínského soudu v Londýně. Jako poslední je v tomto článku uveden tento případ: Pokud 

někdo Židem není a ani nemá zájem o to jím být, může se stát součástí Klubu přátel Bejt 

Simcha: „Jehož členy mohou být všichni, kdo mají zájem o dění v tomto sdružení a podle 

stanov nesplňují podmínky řádného členství.“
49

 Přičemž povinnost placení členských 
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příspěvků z třetího dodatku byla uvedena do stávající podoby v roce 2004
50
. Kateřina 

Weberová do výroční zprávy napsala: „Další novinkou je to, že mezi povinnosti členů bylo 

zahrnuto i placení příspěvků. V dosavadních Stanovách se členské příspěvky vůbec 

nezmiňovaly, a byly tedy víceméně dobrovolné.“
51

 

 Dalších pět článků popisuje orgány Bejt Simcha, jimiž jsou valná hromada, 

představenstvo, předseda a místopředseda a revizní komise. 

Článek IV. obsahuje informace o nejvyšším orgánu Bejt Simcha, a to valné 

hromadě. Valná hromada se schází vždy jednou za rok, většinou v dubnu nebo v květnu, 

aby zrekapitulovala uplynulý rok. Diskutuje se zde nejen o bohoslužbách či oslavách 

svátků, ale i o nových programech či dotacích. Výroční zpráva za uplynulý rok, kde jsou 

tyto skutečnosti sepsány, je otištěna v časopise Maskil, aby se i čtenáři mohli informovat o 

tom, co se v Bejt Simcha dělo. 

Výroční zprávy obsahují informace o náboženské činnosti, tedy o bohoslužbách a o 

oslavách svátků, o návštěvách, které do Prahy dorazily, ať už na bohoslužby, nebo i za 

jiným účelem. Dalšími částmi výroční zprávy jsou vzdělávací či publikační činnosti a na 

závěr například shrnutí, co se událo na reformním šabatonu nebo další výhledy do 

budoucna. Tato témata se mohou lišit. V posledních letech bývají výroční zprávy 

uspořádány chronologicky podle měsíců. Ve výroční zprávě nechybí poděkování členům a 

organizacím pomáhajícím s chodem Bejt Simcha či s jejím financováním. Jsou zde také 

uvedeny změny týkající se například odchodu členů z Bejt Simcha. 

Chod valné hromady ustanovuje jednací a volební řád pro valnou hromadu Bejt 

Simcha, který je zveřejněn na internetu.
52

 Jednací řád má devět článků a to: Svolávání a 

jednání valné hromady, Program, Volnost projevu, Rozhodování, Hlasování, Volby, 

Veřejné volby, Tajné volby, Zápis o volbách, Zápis z valné hromady. Tento jednací řád byl 
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začleněn do závěrečných ustanovení: „Představenstvo BS schválilo na svém zasedání dne 

27. listopadu 2009 návrh tohoto jednacího řádu valné hromady BS.“
53

 

První veřejně přístupné informace z valné hromady máme z výroční zprávy za rok 

2003–leden 2004
54

. Tato valná hromada se konala v Mánesu a zúčastnili se jí členové Bejt 

Simcha. Valná hromada schválila důležité změny stanov, k nimž patřilo například již výše 

uvedené zavedení poplatků. Dále valná hromada ze svých řad volila nové představenstvo, 

a to pak volilo předsedu a místopředsedy. Tehdejší předseda Julius Müller informoval o 

dosavadním fungování kongregace. Přesněji mluvil o bohoslužbách, o chanukové oslavě či 

o zastavení činnosti liturgického sboru, tedy výuky liturgie. Jednou z dalších důležitých 

částí programu této valné hromady byl nový projekt workshopů
55
, kde se učilo, jak se 

připravit na židovské svátky. Workshopy byly například na téma Chanuka, Roš Chodeš, či 

Tu bi-švat. Na podporu těchto workrshopů byla úspěšně podána grantová přihláška, aby za 

podpory JHF
56

 mohla tato série pokračovat. 

Jak se můžeme dočíst v následující zprávě o činnosti za rok 2004
57
, která byla 

přednesena na valné hromadě 26. ledna 2005, tato série dvanácti workrshopů byla úspěšně 

dokončena. Jak píše tehdejší předseda Julius Müller: „Po celý rok jsme organizovali 

úspěšnou sérii dvanácti workshopů, které vedle členů Bejt Simcha přilákaly rovněž členy 

jiných židovských komunit. Série tak posloužila rovněž jako „outreach
58

“ program, někteří 

z návštěvníků workshopů se posléze stali členy Bejt Simcha.“
59

 Kromě toho zde předseda 

popisuje, kolik významných rabínů a dalších hostů Prah navštívilo a, co je velice důležité, 
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informuje o tom, že v roce 2004 byla vydána rozšířená verze siduru pro šabatové 

bohoslužby a poutní svátky. V roce 2006 se valná hromada konala 1. února a předsedkyně 

Věra Razáková zde uvedla každoroční zprávu o činnosti
60

. S rozdílem několika dní se po 

roce konala další valná hromada, kde ve výroční zprávě
61

 bylo popsáno chronologicky 

podle měsíců, co se v daném roce událo. Mimo oslav svátků a konání bohoslužeb se 

zahraničními hosty se konaly mnohé kulturní akce, přednášky, workshopy a stejně 

významná výuka hebrejštiny. V roce 2008 a 2009 se opět konaly valné hromady a důležité 

je mimo jiné zmínit účast představenstva v průběhu roku na několika mezinárodních 

akcích. „V březnu 2007 to bylo 33. mezinárodní setkání kongregací WUPJ
62

 „Connections 

2007“ v Jeruzalémě, v květnu 2007 oslava svátku šavuot na pozvání Bejt Varšava a v 

prosinci oslava svátku Chanuka opět ve Varšavě.“
63

 V roce 2008 se Ivan Kohout zúčastnil 

třetí konference EJCC
64

 v Bukurešti a Sylvie Wittmannová tehdejší předsedkyně Bejt 

Simcha se zúčastnila jeruzalémského semináře ARZENU
65

. Na samém konci roku 2009 

„...se konala v zasedací síni židovské obce valná hromada členů o. s. Bejt Simcha. Valná 

hromada jednomyslně schválila Zprávu o činnosti a Zprávu o hospodaření v roce 2009.“
66

 

Vedle každoročního jak stálého, tak i obměněného programu je důležitým milníkem této 

valné hromady informace o pokračující snaze získat Libeňskou synagogu do pronájmu a 

učinit z ní prostor schopný nabídnout jak náboženské, tak i kulturní zázemí. Předseda 

Milan Kalina ve výroční zprávě dále informuje, že je nutno připravit potřebné materiály a 

posunout se tak blíže k danému cíli synagogu získat pro účely Bejt Simcha. V následující 
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zprávě o činnosti za rok 2010
67
, která byla přednesena 6. prosince, je navázáno na téma 

Libeňské synagogy, tedy vytvoření sídla komunitního centra progresivního judaismu. Toto 

téma komunity se dále rozvíjí ve výkazu činnosti, a to konkrétně vytvořením společné 

progresivní platformy. Poslední a velice zásadní změnou, která nastala v roce 2010, bylo 

přesídlení z Mánesovy ulice do nových prostor v Maiselově 4 v Praze 1. Tato změna sídla 

byla více než nutná převážně kvůli technickým problémům. 

Dne 4. prosince 2011 se znovu po roce konala valná hromada a ve výroční zprávě
68

 

se již tradičně shrnula veškerá činnost Bejt Simcha. Následující rok se valná hromada 

konala 4. prosince, toto datum se však výjimečně ve zprávě o činnosti
69

 neobjevilo. Na 

začátku roku 2014, a to 26. ledna se na další valné hromadě usneslo, že se začne velice 

aktivně prosazovat snaha o vytvoření skupiny mladých lidí vedených myšlenkou 

reformního judaismu. Další valná hromada, která se konala 22. února 2015, se nesla ve 

stejném duchu jako předchozí schůze. Byla zde přednesena výroční zpráva
70

 jež 

obsahovala informace o rozmanitých aktivitách Bejt Simcha. Jak je zmíněno v této zprávě, 

v průběhu roku se pořádalo mnoho aktivit pro rodiny s dětmi, jednou z nich aktivit byla 

například chanuková bohoslužba a workshop pro děti či rodinný víkend v přírodě 

uskutečněný v listopadu. 

Zatím poslední vydanou výroční zprávou
71

 je zpráva za rok 2015, která je otištěna 

jako každý rok v měsíčníku Maskil. Nalezneme zde jako obvykle datum valné hromady, 

která tentokrát připadla na 22. února 2015. Doposud poslední valná hromada se 

uskutečnila 22. května 2016. 

V Článku VI. a VII. je ustanoveno představenstvo, předseda a místopředseda 

Představenstvo má funkční období dva roky a poté se vždy volí znovu. Počet členů 

představenstva se oproti předchozím stanovám nepatrně změnil. Dříve se mohlo 

představenstvo skládat ze sedmi, případně pěti členů volených valnou hromadou. Teď je 
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členů vždy pět. Pokud je potřeba mohou být dodatečně zvoleni náhradníci. Pravidla, jak 

musí být členové voleni, jsou jasně dána v jednacím a volebním řádu pro valnou hromadu 

ve čtyřech článcích o volbách, veřejných volbách, tajných volbách a zápisu z voleb. 

Představenstvo je voleno na valné hromadě, samotné představenstvo poté ze svých řad 

vybírá předsedu a místopředsedy. 

Ve výroční zprávě za rok 2003–leden 2004
72

 je rovněž zapsáno, kdo byl v ten rok 

zvolen. Předsedou se stal Julius Müller, první místopředsedkyní Věra Razáková, druhou 

místopředsedkyní Sylvie Wittmannová a členy Michal Foršt, Hana Háková, Dan Krámek a 

Martin Pěkný. Dle výroční zprávy za rok 2005
73

 se zvolilo představenstvo nové. „Na valné 

hromadě bylo zvoleno nové sedmičlenné představenstvo ve složení: Michal Foršt, Hana 

Hanáková, Ivan Kohout, Blanka Kutílková, Martin Pěkný, Věra Razáková, Sylvie 

Wittmannová.“
74

 

V roce 2007 byla potvrzena funkce Jakuba Bořkovce, který již dříve nahradil na 

této pozici Blanku Kutílkovou. Tato informace je dostupná v přehledu činnosti v roce 

2006
75
. Zcela nové představenstvo bylo potom voleno 18. ledna 2008, a to v této podobě: 

Sylvie Wittmannová (předsedkyně), Milan Kalina (první místopředseda), Jan Syka (druhý 

místopředseda), Pavel Eltai, Michal Foršt, Hana Hanáková, Ivan Kohout.
76

 Nové 

představenstvo bylo dále voleno na valné hromadě v roce 2009, a to ve složení: Milan 

Kalina (předseda), Michal Foršt (první místopředseda), Jan Syka (druhý místopředseda), 

ve své funkci byla potvrzena i koordinátorka o. s. Bejt Simcha Kateřina Weberová.
77

 

Zástupcem Bejt Simcha byl zvolen již jmenovaný Milan Kalina. V tomto roce bylo ve 

zprávě o činnosti také řečeno, že Sylvie Wittmannová již nadále z důvodů vytíženosti jak 

pracovní, tak osobní nebude pokračovat ve své funkci předsedkyně, a proto abdikovala. 
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„Představenstvo abdikaci přijalo a 7. září se konaly volby nového předsedy. Do této funkce 

byl jednomyslně zvolen stávající místopředseda Milan Kalina a do funkce prvního 

místopředsedy byl navržen a zvolen Michal Foršt.“
78

 

 Další představenstvo bylo zvoleno opět o rok později, a to v nové podobě: Milan 

Kalina (předseda), Ivan Kohout (první místopředseda), Věra Razáková (druhá 

místopředsedkyně), Jakub Bořkovec, Irena Dousková, Karel Goldmann, Vladimír 

Kostka.
79

 Toto představenstvo se, jak již bylo zmíněno zabývalo: „Vytvořením společné 

progresivní platformy se židovskými obcemi v Liberci a Děčíně, případně dalšími 

zainteresovanými obcemi. Cílem této platformy by byla vzájemná spolupráce a výpomoc, 

výměna informací, plánování a realizace společných akcí.“
80

 Členové nového 

představenstva také opět oživili cíl stát se plnohodnotnou židovskou obcí. V roce 2012 se 

ve výroční zprávě
81

 objevuje informace, že tato transformace ještě nebyla završena. Michal 

Spevák, který se po smrti Milana Kaliny v roce 2012 stal novým předsedou, informoval, že 

proces přeměny není nereálný a vyjádřil své naděje v jeho dovršení. 

Nicméně následující rok nebyl na poli tohoto snažení o nic úspěšnější než roky 

předešlé, jak uvádí předseda Michal Spevák ve výroční zprávě za rok 2013.
82

 Dále však 

říká, že i přes prozatímní neúspěch se bude dále snažit tohoto cíle dostát: „V následujících 

měsících tedy zvýšíme úsilí ke splnění podmínek revizní komise Federace židovských obcí. 

Povedeme kampaň, kdy budeme přesvědčovat vlastní členy o nutnosti podpořit vznik nové 

obce v Praze“
83

 V roce 2013 nastala změna ve funkci koordinátorky Bejt Simcha, kterou 

do té doby byla Kateřina Weberová. Ta však z mnoha důvodů již funkci časově 

nezvládala. Po řádném přijímacím řízení ji nahradila Olga Melzochová. Další změny 

v představenstvu Bejt Simcha se uskutečnily při doplňkových volbách v roce 2014. „Nově 
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byli zvoleni Irena Dousková a Jan Kindermann, kteří posílí dříve zvolené členy Michala 

Speváka (předseda), Ivana Kohouta (první místopředseda) a Jakuba Bořkovce.“
84

 

Předsedy Bejt Simcha byli v průběhu let Sylvie Wittmannová, Julius Müller, Věra 

Razáková, Milan Kalina a nyní Michal Spevák. Nynější představenstvo je tvořeno 

předsedou Michalem Spevákem, prvním místopředsedou Ivanem Kohoutem, druhou 

místopředsedkyní Rézi Weiniger a členy Jakubem Bořkovcem a Janem Kindermannem. 

Michal Spevák byl předsedou po dvě volební období, tedy čtyři roky, ale v dalších 

volbách již nebude kandidovat. Ohlédnutí se za jeho působením je dostupné ve formě 

rozhovoru v časopise Maskil.
85

 Zde je odkaz i na rozhovor z roku 2012
86

, kde Michal 

Spevák popisuje své vyhlídky a plány, které v rámci své funkce v Bejt Simcha měl. 

Posledním je Článek VIII. Revizní komise 

„Revizní komise je kontrolním orgánem Bejt Simcha.“
87

 Tvoří ji nejméně tři členové. Ani 

jeden z těchto členů nesmí zastávat funkci v představenstvu, nesmí být pokladníkem ani 

koordinátorem. Jedině tak se zajistí správné a nezaujaté fungování revizní komise. Její 

jednání jsou svolávána nejméně dvakrát ročně. O změně členů revizní komise máme 

dostupné záznamy též ve výročních zprávách v časopise Maskil. 

Článek IX. informuje o jednání zástupce Bejt Simcha a jeho náhradníka v Radě 

Federace židovských obcí v ČR. Pod desátý článek spadá hospodaření Bejt Simcha, tedy 

její financování a informace o tom, že se jedná o neziskové sdružení. V posledním článku 

stanov jsou přechodná a závěrečná ustanovení, kdy je popsáno, za jakých podmínek může 

Bejt Simcha ukončit svou činnost. 
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4. Současné fungování Bejt Simcha 

 

„Bejt Simcha [Dům radosti] je reformní židovská komunita, jejíž aktivity myšlenkově 

vycházejí především ze závěrů tzv. „Columbus Platform“, kongresu reformních rabínů z 

roku 1937, který byl v mnoha ohledech návratem dobového reformního hnutí k tradiční 

podobě judaismu. Tóru považujeme za nevyčerpatelný pramen života židovského národa a 

společně se všemi kongregacemi židovského lidu stvrzujeme náš závazek Tóru studovat a 

uvádět do našich životů její příkazy.“
88

 

Od roku 2002 je Bejt Simcha přidruženým členem Federace židovských obcí v České 

republice.
89

 V nynější době se k reformnímu hnutí hlásí i Židovská liberální unie,
90

 

Děčínská židovská obec a Liberecká židovská obec. Bejt Simcha je součásti i evropské 

části Světové unie progresivního judaismu, tedy „The European union of the World 

Union“, která byla založena roku 1926.  

Bejt Simcha je náboženské kulturně-vzdělávací centrum s obsáhlým programem. Není 

tedy jen kongregací poskytující náboženskou praxi, ale i místem setkávání a vzdělávání. 

Má určitý stálý opakující se program, který obsahuje šabatové bohoslužby, celoroční 

oslavy svátků, kurzy hebrejského jazyka a úvodu do judaismu. Jedním z nejdůležitějších 

programů je program pro celou rodinu, dospělé i děti. 

 Mimo to nabízí i krátkodobé programy, kterými se budu zabývat v další kapitole. 

Součástí Bejt Simcha jsou stanovy spolu s jednacím řádem, o kterých jsem psala v předešlé 

kapitole. Součástí stanov jsou i nařízení týkající se představenstva a předsedy. Se 

současným předsedou Michalem Spevákem jsem udělala rozhovor a na jeho základě bych 

ráda poskytla několik informací. 

Michal Spevák se narodil do ateistické rodiny s židovskými kořeny z otcovy strany. 

Vždy se cítil být Židem, a i když konvertoval k judaismu až v padesáti letech, členem 
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mnoha neortodoxních skupin byl již dříve. Byl členem Židovské liberální unie, Masorti
91

 a 

nyní Bejt Simcha. Právě k reformnímu hnutí se hlásí kvůli skutečnosti, že ve svém životě 

přijímá i jiné identity než jen tu židovskou. Reformní judaismus poskytuje zázemí člověku, 

který chce někam patřit, praktikovat, ale zároveň vést i život odpovídající moderní době. 

V Bejt Simcha se roku 2012 po smrti Milana Kaliny stal Michal Spevák předsedou. Na 

chodu kongregace se však podílel již dříve, ať šlo o spoluvytváření časopisu Maskil, nebo 

o pomoc s řešením ekonomických otázek a účetnictví. Ve funkci předsedy bylo jeho 

povinností dodržovat práva a povinnost usnesené ve stanovách.  Mimo to má předseda 

především za cíl stmelovat společnost a nacházet společná řešení, jednat s donátory, 

obstarávat finance, jednat se školami a být vždy nápomocen. Mimo to musí předseda řešit i 

administrativní a právní záležitosti. Jednou z těchto záležitostí je mnoholetá snaha 

transformace Bejt Simcha v právoplatnou náboženskou obec. Tato přeměna je nutná 

z důvodu, že rabinát na Pražské židovské obci je striktně ortodoxní a myšlenky reformní 

nepřijímá. I přes to, že reformní hnutí plně neuznává, má Židovská obec v Praze s Bejt 

Simcha dobré vztahy. Tyto vztahy se ukazují například na ochotě Židovského muzea 

v Praze propůjčovat Bejt Simcha Svitky Ester nebo synagogu k oslavě svátků. 

Společně s transformací v židovskou obec má Bejt Simcha cíl, který si také vytkla 

již před několika lety, a to utvořit z Libeňské synagogy komunitní centrum. Na financování 

tohoto projektu se podílí nadace Ronalda Laudera, Magistrát hlavního města Prahy, 

Židovská obec v Praze, Praha 8 a Ministerstvo kultury České republiky. 

 Mimo snahy naplňovat tyto dlouhodobé cíle je předseda i člověkem, který 

napomáhá integraci skupiny a stále se snaží nacházet možná vylepšení. Závěrem Michal 

Spevák řekl, že ve vedení Bejt Simcha by měl být někdo, kdo má zájem kongregaci 

pomáhat, aktivně se podílet na jejím chodu a sjednocovat členy. Takovýmto člověkem se 

Michal Spevák již necítí, a proto by tuto pozici rád předal někomu, kdo přijde s novými 

myšlenkami a nápady. Michal Spevák uvedl, že možným kandidátem na příštího předsedu 

by mohl být Ivan Kohout, ale tato činnost je velice časově náročná a zároveň by neměla 

být příliš náboženská. 

 Veškeré náboženské aktivity v Bejt Simcha vede kantor Ivan Kohout za 

příležitostné pomoci rabína Tomáše Kučery, který je komunitním rabínem v Mnichově. 

                                                 
91

 Masorti Česká republika o.s. je konzervativní společnost sídlící v Praze 1 ve Štěpánské ulici 61. 

Je součástí mezinárodní organizace konzervativních komunit Masorti Olami.  

 



 34 

Ivan Kohout je prvním místopředsedou a zároveň chazanem
92

 Bejt Simcha, vede i 

liturgický kurz. V budoucnu, pokud to bude možné, by měl vést přípravy chazanů do 

židovských kongregací po celé České republice a vytvářet tak podmínky, které budou 

napomáhat v rozvoji liturgických aktivit. 
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5. Doprovodný program Bejt Simcha 

 

Bejt Simcha zaštiťuje mimo jiné i bohatou škálu doprovodného programu, který 

zahrnuje edukační činnost či programy jak naučné, tak i cestovní. Nedílnou součásti je též 

činnost vydavatelská, a to především vydávání vlastního siduru a vydávání měsíčníku 

Maskil. 

Pod všechny tyto činnosti pořádané Bejt Simcha spadají přednášky a diskuze na 

témata o neortodoxním judaismu, významných osobnostech, aktuálním dění či židovských 

dějinách. Další z mnoha činností je cyklus aktivit pro celou židovskou rodinu, který má za 

cíl sjednotit ji a v jejím rámci se společně vzdělávat. Pro zájemce židovského vyznání, ale i 

pro ostatní, nabízí Bejt Simcha semináře úvodu do judaismua. Každý týden jsou v Bejt 

Simcha pořádány kurzy hebrejštiny, a to od kurzů pro úplné začátečníky až po kurzy pro 

pokročilé studenty. 

Důležitým doprovodným programem je reformní šabaton, který se koná jednou za rok 

a obsahuje vždy po dobu tří dnů v červenci nebo v srpnu řadu seminářů a bohoslužeb. Celá 

tato akce je pořádána nejen Bejt Simcha, ale i Světovou unií progresivního judaismu. 

Důležitá je také podpora dané obce a jejího předsedy ve městě, kde se šabaton koná. První 

šabaton se konal 20.–22. července 2007 v Děčíně a zahájil tak každoroční tradici pořádání 

šabatonů a dnes má za sebou Bejt Simcha již desátý ročník. Ten se konal od 26. do 28. 

srpna 2016 v Třebíči. Na prvním šabatonu se 43 účastníků podílelo na ranních i večerních 

bohoslužbách pod vedením rabína a dále se mohli těšit z přednášek dalších rabínů či Sylvie 

Wittmannové na zajímavá témata. Dalším programem napříč všemi ročníky byla i výuka 

tance, studium náboženství, prohlídka měst, vyprávění jidiš příběhů, výuka vedení 

bohoslužeb či diskuze na aktuální světová témata. 

Mimo výše zmíněné programy lze s Bejt Simcha spojit i sportovní klub Hakoach. 

„Hakoach je největším sportovním klubem v České republice, sdružující především 

sportovně založené Židovky a Židy…Jde především o provázání sportu s židovskou 

komunitou, s tradicemi, s určitou kulturou, ale především jde o setkávání se u příležitosti 

židovských svátků či jiných akcí pořádaných naší komunitou.“
93
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5.1 Maskil 

Maskil je většinou 24stránkový měsíčník vydávaný v nákladu 600 kusů, který je 

rozesílán zdarma nejen do židovských obcí, ale i soukromým odběratelům za předpltané 

250 Kč ročně. Náklad se však v průběhu let měnil, například podle výroční zprávy z roku 

2009
94

 měl Maskil jen 20 stran a jeho náklad činil 800 kusů. „Vychází díky podpoře 

Ministerstva kultury ČR, Federaci židovských obcí v ČR, Nadačnímu fondu obětem 

holocaustu (NFOH) a Dutch Jewish Humanitarian Fund (JHF)“.
95

 Redakční radu tvořila 

Kateřina Weberová a Ruth Weiniger ty se však v tomto roce rozhodly Maskil opustit a 

nová redakční rada ještě není sestavena. Předtiskovou přípravu a tisk časopisu Maskil 

zajišťuje Typografické studio Trilabit, s. r. o., Vodičkova 36, Praha 1.
96

 

Název Maskil v překladu znamená „vzdělaný, osvícený“, a právě v tomto duchu se 

nese myšlenka Bejt Simcha, tedy myšlenka navazující na osvícenství. Časopis Maskil 

vznikl díky Michalu Spevákovi, Kateřině Weberové a Ireně Douskové, kteří se rozhodli 

opustit Židovskou liberální unii a společně s ní i redakci časopisu Hatikva, který byl touto 

unií vydáván. Sylvie Wittmanová navrhla, aby ve své vydavatelské činnosti nadále 

pokračovali, ale tentokrát pod kongregací Bejt Simcha v časopise Maskil. 

První číslo časopisu Maskilu bylo vydáno v roce 2001 a hned v úvodu byly shrnuty 

jeho ambice: „Tenhle nový časopis by měl být opravdovým židovským časopisem neboli 

fórem, kde se píše o tom, co se v daném čase událo, či co se časem plánuje, o lidech, kteří 

žijí s námi či mezi námi, a pro nás, co žijeme teď.“
97

 Má i svou online podobu na 

internetové adrese: http://www.maskil.cz/, kde je možné dohledat archiv všech vydaných 

čísel, informace o redakci či způsob, jak lze do měsíčníku přispět nějakým článkem. Na 

titulní straně časopisu vždy nalezneme stručný obsah a krátké příspěvky na různá témata. 

V Maskilu můžeme mimo již zmiňované výroční zprávy, hlavně tedy v posledních 

letech, najít rozdělení do základních hlavních témat, pod kterými se poté objevují 

nejrůznější články a příspěvky. Hlavní témata jsou: Zajímavost, Židovský rok, Vzdělávání, 
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Vzpomínky, Z obcí, Téma, Rozhovor, Aktuálně, Ze světa, Historie, Knihy, Kultura, 

Kulturní program a další. 

Pod tato hlavní témata je zařazováno mnoho rozhovorů se zajímavými lidmi, 

reakce na aktuální dění či vzdělávací články. Některé příspěvky se potom prolínají více 

čísly a tvoří tak komplexnější zdroj informací. Takovýmto seriálem byly například 

jednostránkové články na konci každého vydání od listopadu 2004, čtvrtého ročníku 

časopisu až po rok 2006, pátého ročníku. Název byl Chasidismus, Haskala, Reforma: 

„Seriál o myšlenkových proudech, které formovaly současný obraz judaismu.“
98

 Tento 

seriál psaný již výše zmíněnou Sylvií Wittmannovou v každém čísle měsíčníku stručně a 

jasně popsal určitý okruh judaismu. Pod dohromady osmnáct dílů seriálu bylo zahrnuto 

vysvětlení pojmů Chasidismus, Maskilím, Reforma, Konvertité, Neologové čili 

kongresionalisté, Eger. Dále čekaly čtenáře medailónky významných osob, jako byli Moše 

Mendelssohn – duchovní otec Haskaly, Rabi Dov Ber z Volyňského Meziříčí – zvaný 

Velký Magid, Nachman z Bretslavy, Rabi-nerabi Isaak Meyer Wise, Rabi Moše Sofer 

zvaný Chatam Sofer, Rabi Zacharias Frankl, Solomon Schechter, Rabi Šlomo Jehuda Leib 

Rapoport, Sára Bat Tovím, Rachel Morpurgo, Esperansa Malchi a na samém závěru 

v posledním díle byla přeložena Pittsburská platforma. 

Dalším, neméně významným seriálem, který se na stránkách Maskilu objevoval po 

dobu několika měsíců, byl praktický průvodce židovským rokem. Tyto stručné, avšak 

věcné popisy připravila bývalá koordinátorka Kateřina Weberová. První díl se objevil opět 

vždy na poslední straně měsíčníku, a to od sedmého ročníku 2008
99

 až po devátý ročník 

roku 2009
100

. Chronologicky byly za sebou díly řazeny takto: Tu bi-švat, Purim, před 

Pesachem, běhěm něj a po něm, přivítání šabatu, Havdala -  Rozloučení se šabatem, 

Beracha – berachot – požehnání, Roš ha – šana -  Jom kipur – vysoké svátky, Sukot – 

svátek stánků, Luach šana – židovský kalendář, Chanuka, Základní pojmy, Struktura 

modlitby, Šema, Amida, Kriat ha Tora – čtení Tóry, Sijum ha-Avoda – závěr bohoslužby, 

Páteční večer – Bakalat šabat, Vysoké svátky a Závěrem: Doplňky, Vsuvky, Alternativy. 

Maskil vydal a stále vydává i mnoho delších seriálů, ať už delšího, či kratšího formátu. 
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Posledním doposud publikovaným číslem je číslo šesté za duben a květen, ve kterém se 

s lítostí loučí redakce časopisu.
101

 

Kateřina Weberová se kvůli vytíženosti a osobním důvodům rozhodla po patnácti 

letech časopis opustit a spolu s ní odchází i další redaktorka Ruth Jochanan Weiniger. Bejt 

Simcha již 26. dubna 2017 rozeslala informace o výběrovém řízení na pozici nového 

redaktora. 

Na závěr této kapitoly je nutné zmínit všeobjímající spektrum témat časopisu 

Maskil. Po detailním prostudování všech dostupných internetových materiálů zde můžeme 

vidět zřetelný odklon od partikularismu k univerzalismu, co se témat týká. Dřívější vydání 

Maskilu obsahovala mnoho naučných a vzdělávacích článků o judaismu, témata o 

praktikování, o hnutích, o svátcích či další články, které měly za úkol čistě informovat 

čtenáře. V nynější době můžeme vnímat, pravděpodobně také pod vlivem moderní doby, 

že se judaismus již nemusí tolik obhajovat a je mnohem více v podvědomí lidí. Změna je 

hlavně v tom, že toto primární předávání informací nahradilo spíše konstatování nynějších 

problémů a témat. Mezi ně nesporně patří otázka postavení žen, homosexualita nebo 

židovsko-muslimský spor. Obecnější a základnější témata již nejsou pro toto periodikum 

nosná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
101

 MASKIL [online]. 2017, roč. 16, č. Nisan 5777, s. 9 [cit. 2017-16-04]. Dostupné z: 

http://www.maskil.cz/5777/6.pdf 



 39 

6. Náboženská činnost 

 

Vliv reformy se samozřejmě projevil i na praktickém judaismu a při jeho 

bohoslužbách. Nový způsob náboženské činnosti je nedílnou součástí, která reformní 

judaismus tvoří.  Tím, že se reformní judaismus pokoušel primárně o to navrátit věřící do 

synagog a obnovit židovský náboženský život, musely nastat změny i v liturgii, a to 

v době, kdy se Židé začali integrovat zpět do společnosti. B. Nosek v kapitole o reformním 

judaismu píše: „Tak se vedle halachy objevuje náboženské povědomí jednotlivce. 

Subjektivní prožitek při bohoslužbě začal být považován za stejně důležitý jako pravidelné 

konání rituálů.“
102

 

Nastalo mnoho praktických změn, například, že modlitby a kázání byly zkráceny a 

společně s nově přidanými varhanami zpívá namísto chazana sbor, který mohl být 

doprovázen hudebními nástroji. První tyto bohoslužby byly v Německu. 

Dalším čistě praktickým prvkem je změna jazyka bohoslužeb. Vzhledem k tomu, že 

Židé žili dlouhou dobu v diaspoře a kontinuální skrývání jejich identity zapříčinilo úpadek 

původního jazyka, tedy hebrejštiny, lidé již bohoslužbám nerozuměli. Dalším důvodem je, 

že v reformním judaismu je kladen velký důraz na vnímání a emancipaci žen. Ty většinou 

bohoslužbám v původním jazyce nerozuměly téměř vůbec, protože se studiu Tóry 

nevěnovaly. Ženy jsou brány v reformním judaismu jako zcela rovné s muži. Mohou sedět 

společně v synagogách, zúčastnit se zpěvu a dále jsou počítány do minjanu
103

, což v jiných 

synagogách není přípustné. Proto začaly být hebrejské a aramejské modlitby nahrazovány 

modlitbami a kázáními v jazycích dané oblasti, aby byly lidem přístupné a přilákaly věřící 

zpět. Modlitby se tedy čtou i v oblastním jazyku i v hebrejštině v čase určeném danou obcí, 

není zde již kladen zásadní důraz na západ slunce, jak je tomu u ortodoxních hnutí. 

Všechny tyto prvky tak poukazovaly na otevřenost, ochotu a schopnost adaptace s danou 

dobou. Tyto změny jsou stanoveny především proto, aby se modlitby mohl zúčastnit 

plnohodnotně každý. 

Se změnou jazyka a vnímáním jednotlivce se jednalo i o změnu samotného obsahu. 

„Reformní Židé v Německu, ale i v jiných zemích, se stále více cítili být příslušníky těch 
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národů, v nichž žili. Proto přestali svou existenci v Německu a v některých jiných 

evropských zemích chápat jako exil. V důsledku toho odstranili z modliteb všechna místa 

pojednávající o návratu do zaslíbené země, obnově Chrámu a o obětní bohoslužbě.“
104

 

V praxi to znamenalo, že se Židé přestali upínat k návratu do zaslíbené země Izrael 

a vyvolili si život v dané oblasti, kde žili a kde chtěli vychovávat i budoucí generace. 

Návrat a obnova Chrámu pro ně již nebyla jednou z nejdůležitějších součástí náboženství, 

jak tomu bylo v minulosti. V modlitbách se také vypouští pasáže proklínání cizích národů, 

neboť reformní judaismus hlásá uctívání všech živých tvorů nehledě na rasu, sociální 

zázemí či náboženství. Stejně jako se vypustily pasáže týkající se Chrámu, vypustily se 

také pasáže týkající se kněžství. Kněží tímto počinem ztrácejí určité pravomoci, ale naopak 

získávají určitá práva zpět. Takovým právem je například možnost oženit se se ženou, 

která k judaismu konvertovala a nebyla od narození po matce Židovkou.  Pokud někdo 

chce konvertovat skrze reformní hnutí, musí se učit a studovat témata od úplných základů 

judaismu, jako jsou Bible, svátky či kašrut
105

. Musí se dále naučit určité modlitby 

nazpaměť, být schopen číst židovské texty a musí mít snahu aktivně se účastnit židovského 

reformního života a všeho, co tento život obnáší. U mužů to představuje i nutnost obřízky, 

která se, až na zdravotní výjimky, dá provést kdykoliv během života. Ponoření se do 

mikve, tedy rituální koupele, je také nedílnou součástí konverze jak u mužů, tak i u žen. 

Posledními podmínkami konverze jsou pozvání k Bejt Dinu a Bar či Bat micva.  Rozdíl 

mezi reformní konverzí a ostatními je ten, že pokud jedinec, který chce konvertovat, má 

otce židovského původu, je tento proces časově méně náročný. 

 Reformní synagogy nemají přesná nařízení, jak by měly vypadat. Mohou to být 

nebytové prostory, nebo naopak synagogy, všechna tato místa však spojují určité prvky. 

Nejdůležitějším z těchto prvků je to, že prostor je pro muže a ženy společný, jak jsem již 

zmiňovala. Dále se v reformních synagogách nachází svatostánek s Tórou s věčným 

světlem. „Nad svatostánkem bývá světlo, ať již elektrická či olejová lampička, anebo 

svíčka. Tomuto světlu se říká ner tamid, neboli „věčné světlo“, symbolická vzpomínka na 

oheň, který neustále hořel v Chrámu. Ve svatostánku je uložen svitek či více svitků 

Tóry.“
106
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Struktura reformní bohoslužby se v základu neliší od bohoslužeb jiných. Jejích pět 

prvků bývá až na menší změny zcela zachováno a rozdíly nastávají v přídavcích a 

okrajových prvcích. Některé části se vypouštějí, některé naopak přidávají. „Reformní 

liturgie se liší od ortodoxní ne v zásadních prvcích, ale jen v tom, jak se zachází s 

okrajovými komponenty: vypouštějí se některé středověké básně, výňatky ze Zoharu
107

 a 

další žalmy, a naopak se přidává nový studijní materiál a modlitby. Základní modlitby a 

jejich pořadí zůstává zachováno.“
108

 Těmito základními modlitbami jsou Barchu, Šema, 

Amida, Alejnu, a Kadiš. Barchu je v překladu svou podstatou vyslovením vyzvání 

k modlitbě, jedinost Boha, ústřední bohoslužba, povinnost modlit se, chvalozpěv Boha. 

Bohoslužby v Bejt Simcha jsou nyní vedeny převážně kantorem a zároveň prvním 

místopředsedou Ivanem Kohoutem, a to v reformním duchu, tedy napůl hebrejsky, napůl 

česky. Hebrejské modlitby předzpívává kantor podle nusachu, tedy hudebního aranžmá, 

které si zvolí. Proto, i když text zůstává stejný, melodie se mohou měnit. Kantor vždy vede 

zúčastněné po dobu celé bohoslužby a předává jim veškeré potřebné informace. Sděluje 

jim, jaká bohoslužba se zrovna recituje, na jaké straně se nachází a v jakém jazyce se bude 

číst. Modlící se jsou také upozorněni, pokud se musí při modlitbě zvednout a recitovat 

vestoje, nebo pokud je modlitba čtena jen soukromě potichu. 

Kabalat šabat, tedy vítání šabatu se koná vždy v páteční večer a jako jeho součást 

se na začátku uvádí, jaká část Tóry zrovna odpovídá danému týdnu. V ortodoxních 

synagogách je čas kabalat šabat závislý na ročním období, tedy na tom, kdy zapadá slunce, 

což je právě doba, kdy má večerní bohoslužba započít. V ortodoxním judaismu je kabalat 

šabat považována za méně důležitou v porovnání se sobotní ranní bohoslužbou. Jak jsem 

již zmiňovala výše, reformní kongregace si začátek bohoslužby určují tak, aby jim 

vyhovoval. Tento čas je pak zpravidla zachováván celý rok. V Bejt Simcha je tomu 

obvykle každý pátek v 18.30 hodin, i když časy se mohou výjimečně lišit. Rozdíl je i 

v důležitosti, protože pro reformu je z praktických důvodů páteční večer navštěvovanější a 

schází se na něj nejvíce věřících. Detailně rozepsaný obsah celé bohoslužby můžeme i se 

stručným poznámkovým aparátem nalézt například ve sborníku reformního judaismu, ten 

se nazývá „Z textů britských a amerických reformních rabínů.“
109

 Nařízení, která se mají o 
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šabatu dodržovat, tedy odpočinek a zákaz konání jakékoliv práce, jsou v rámci reformního 

judaismu také více přizpůsobena každodennímu životu. Tudíž se konání, která jsou 

bezprostředně nezbytná například k chodu domácnosti, neomezují tak přísně, jako je tomu 

například u ortodoxních komunit. 

Na kabalat šabat navazuje ranní šabatová bohoslužba přednesená společně i 

s každodenní ranní bohoslužbou Šacharit. Následuje odpolední bohoslužba Mincha a 

večerní bohoslužba Maariv. Tyto každodenní bohoslužby Bejt Simcha pravidelně 

nepořádá, ale navádí své členy ke každodenním modlitbám, které lze nalézt v siduru Bejt 

Simcha.  

Rabín Tomáš Kučera, který byl jako jeden ze tří prvních absolventů na Abraham 

Geiger Kolleg (AGK) v Německu
110

, vedl pod záštitou WUPJ šabatové bohoslužby 

reformního minjanu. Ty se uskutečnily například 30. března 2007 od 18.00, jednalo se o 

kabalat šabat a následný Oneg šabat, tedy posezení na oslavu šabatu s občerstevním. 

Následujícího dne v 10.00 se poté konal ranní šacharit, vše se v té době pořádalo na 

Židovské obci v Maiselově ulici. Tato setkání se pak opakovaně konala i v následujících 

letech. Šabatové bohoslužby byly doprovázeny i mnohými návštěvami ze zahraničí. 

Těmito návštěvami byly významní rabíni, americké židovské skupiny, návštěvy 

z Amsterdamu nebo Dublinu. Tyto návštěvy vedly kabalat šabat, přednášely či tvořily 

speciální bohoslužby pro děti a mládež. V poslední výroční zprávě za rok 2015
111

 se píše o 

hostech přizvaných na kabalat šabat i Šacharit. V březnu se například páteční večerní 

bohoslužba konala s rabínem Joelem Oseranem, který je viceprezidentem WUPJ. Další 

vítání šabatu se pak udála za přítomnosti jiných významných rabínů či mládežnických 

skupin. Tyto speciální bohoslužby za přítomnosti hostů se uskutečňují v hojném počtu 

každý rok a ukazují tak otevřenost Bejt Simcha. 

Bejt Simcha každý rok oslavuje židovské svátky, a pokud se řídíme občanským 

kalendářem, jdou po sobě v tomto pořadí: leden – Tu bi-švat, březen – Purim, květen – 

příprava na Šavuot, červen – Šavuot, říjen – Vysoké svátky a Simchat Tóra a poslední 

v prosinci, Chanuka. Nový rok – Roš chodeš v letošním roce Bejt Simcha uspořádala sama 

bez pomoci dalších rabínů, což je významná změna a obrovský krok vpřed této 

kongregace. Oslavy nového roku se obvykle konají v Pinkasově synagoze v Praze 1. Nejen 
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tyto svátky, ale i oslavy šabatu se řídí synagogálním řádem, který se nachází v sídle Bejt 

Simcha. Tento text upravuje důležité součásti z liturgické činnosti a zajišťuje správný chod 

bohoslužby. Je v něm například uvedeno, kdo je počítán do minjanu, jaké je správné 

chování v synagoze či, jak má být člověk oblečen. 

 Jak bylo již zmíněno výše Bejt Simcha v rámci své publikační činnosti vydala i 

vlastní modlitební sidur. Slovo sidur v překladu do češtiny znamená pořádek. Tento 

„modlitební pořádek” byl vydán v roce 2008 pod názvem „Hegijon lev“. Tento název je 

v překladu: „Higajon znamená logiku – důvod, uvažování, studium, praktický smysl. Lev 

znamená estetiku – srdce, chápání, cítění, odhodlání. Název siduru tak spojuje kognitivní a 

emocionální stránku člověka. Myšlení a cítění nelze od sebe oddělit.“
112

 Jak je dále 

uvedeno jedná se tedy o určitý kontrast, který je vnímán člověkem usilujícím o rovnováhu, 

ale zároveň vnímajícím protiklady a své okolí. 

Nese klasickou tradiční strukturu, ale jak je následně popsáno v předmluvě siduru, 

jsou zde zkrácené texty, což znamená, že jsou například vynechané pasáže, které se 

několikrát opakují. Je určen nejen pro bohoslužbu, ale také pro studium. Texty v něm jsou 

nejen pro šabatovou bohoslužbu, všední dny, ale i pro svátky.  

Předchůdcem tohoto siduru byl nízkonákladový třicetistránkový výtisk, který 

obsahoval pouze modlitby pro večerní šabatovou bohoslužbu. Na stránkách Maskilu Bejt 

Simcha napsala: „V roce 2003 jsme s finanční podporou Dutch Humanitarian Fund 

zahájili přípravné práce na vydání nového, rozsáhlejšího siduru, který by obsahoval i 

sobotní ranní bohoslužbu a vsuvky na svátky.“
113

 V roce 2007 se sidur již používal při 

bohoslužbách vedených rabínem Tomášem Kučerou na židovské obci, nebo na prvním 

reformním šabatonu. 

6.1 Sidur Bejt Simcha 

Sidur vznikal za mnohé finanční i lidské pomoci. Mimo rabína Tomáše Kučery, 

sestavil již dříve jmenovaný člen Bejt Simcha Jan David Reitschläger primární verzi a 

přeložil mnoho textů z hebrejštiny do češtiny. Na vytvoření siduru se podíleli i další 
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členové Bejt Simcha, a to Kateřina Novotná, Kateřina Weberová, Milan Kalina či Michal 

Spevák, který se věnoval grafické přípravě. 

V předmluvě samotného siduru je uvedeno: „Sidur byl vždy veřejným výrazem 

historické židovské zkušenosti, ale i soukromým vyznáním k mnoha hodnotám a konceptům. 

Proto nám dává každý sidur nahlédnout – v daném období na daném místě – do židovské 

duše i do jejího vnitřního napětí. Každá liturgie představuje něco věčného, spolehlivého a 

stálého, zároveň ale usiluje o integraci moderní citlivosti a aktuálních postojů. Tak je tomu 

i v případě tohoto progresivního siduru.“ 
114

 

Sidur je rozdělen na kabalat šabat, Šacharit a Halel. Text modliteb je vždy napsán 

v hebrejštině s fonetickou transkripcí. Modlitby jsou vždy přeloženy do některého ze tří 

jazyků, těmi jsou čeština, slovenština a angličtina. 

Kabalat šabat, tedy přivítání šabatu, můžeme nalézt až po stranu 33. Jsou zde žalmy 

95, 96, 98, 29,10 a 11 dále pokračuje Maariv, večerní bohoslužba na šabat a svátky jehož 

ústřední modlitbou je Šema – Zvolání Šema, které je velice důležitou modlitbou, 

oznamující jedinečnost a jedinost Boha. „Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin je 

jeden“.
115

 Další modlitbou na straně 19 je Amida, tedy ústřední modlitba, která se recituje 

vestoje. Amida je i modlitbou, která by se měla recitovat každý den. Jedná se o díkůvzdání 

Hospodinu a o prosby směrem k němu. Do té se řadí modlitby Předkové, Mocné činy, 

Posvátnost, Posvátnost dne, Služba, Poděkování, Mír. 

Na straně 26 následuje Alejnu, závěrečná modlitba oslavující Hospodina a jeho 

jedinečnost. Alejnu přechází v Kadiš truchlících, což je ukončení bohoslužby. Jako 

poslední zpěv Adon olam, který by se dala přeložit, jako Pán věčnosti, jako píseň o 

nadpřirozené slávě Hospodina. Na posledních stránkách kabalat šabat nalezneme Kiduš 

pro páteční večer. Kiduš je posvěcení dne a je pronášeno nad pohárem vína a chlebem. 

Kiduš se pronáší buď v rodinném kruhu doma, nebo v synagoze po skončení samotné 

bohoslužby. Večerní bohoslužba má tedy čtyři části: kabalat šabat, recitace Šema a 

příslušných požehnání, Amida a závěrečné texty. Toto uspořádání Bejt Simcha dodržuje a 

řídí se jím. 

Od strany 34 nalezneme v siduru Šacharit, tedy ranní bohoslužbu, bohoslužbu při 

úsvitu. Následuje Psukej Zimra, což je chvalozpěv před bohoslužbou. Dále zvolání Šema, 
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a na straně 55 Amida. Dalším je čtení z Tóry poté, co se vyndá ze svatostánku. Vyvolený 

předčítá a kongregace odpovídá. Následuje požehnání k Haftaře, do které spadá na straně 

60 modlitba za kongregaci, za stát Izrael a za uzdravení nemocných. 

Další je požehnání novému měsíci, Alejnu, Kadiš truchlících a Kiduš k ranní šabatové 

bohoslužbě. 

V poslední třetině siduru je Halel, což je chvalozpěv, který se přidává do 

bohoslužeb o svátcích. Halel obsahuje vždy žalmy 113–118. Na straně 78 je napsána 

Amida pro tři poutní svátky,
116

 dále Kiduš pro poutní svátky, pro všední dny a pro konec 

šabatu. Na dalších stranách jsou napsány modlitby, které říkáme při Havdale na konci 

šabatu. Havdala probíhá takto: Zapálíme svíci, vezmeme pohár vína a řekneme požehnání. 

Odložíme pohár vína, vezmeme koření, řekneme požehnání, přivoníme ke koření, a to pak 

položíme na stůl. Vztáhneme ruce k havdalové svíci spolu s požehnáním. Na závěr opět 

vezmeme pohár vína a řekneme poslední požehnání. Vína se napijeme a zbylým vínem 

zhasíme havdalovou svíci. 

 Posledních sedm stran siduru obsahuje svátky Chanuku, Purim a počítání omeru do 

Pesachu, u kterého najdeme i modlitbu za rosu a modlitbu za déšť. Poslední modlitbou na 

straně 107 je Vzpomínka na zesnulé. 
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7. Financování 

 

Bejt Simcha je neziskovou organizací a její fungování je zcela závislé na financování 

zvenčí. Mimo dotace, které dostává, je kongregace z velké části financována i soukromými 

dárci, kteří se zdržují v anonymitě. Přispět na chod Bejt Simcha se dá nejen finančně na 

číslo účtu, které je uvedeno na jejich webových stránkách
117

, nýbrž i přinesením rituálních 

předmětů nebo knih. 

Jedním z prvních, kdo Bejt Simcha podporoval již u zrodu celého sdružení a stále tuto 

komunitu podporuje, je organizace European Board of World Union for Progressive 

Judaism (WUPJ), v překladu tedy „Světová unie progresivního judaismu, která byla 

založena v Londýně roku 1926. Zaštiťuje mezinárodní reformní, liberální, progresivní a 

rekonstruktivní hnutí. Čítá 1200 kongregací, což je asi 1,8 milionů členů z více než 50 

zemí.“
118

 WUPJ poskytlo nejen finanční obnos na podporu při založení, ale také přispělo 

na uskutečnění bohoslužeb v synagogách, například v Pinkasově synagoze. 

Organizace, která podporovala Bejt Simcha již v samých začátcích a pak nadále i 

v průběhu dalších let, je American Jewish Joint Distribution Committee (Joint, JDC), což 

znamená v překladu „Americký židovský spojený distribuční výbor“, což je nezisková 

organizace založená v roce 1914 na pomoc Židům po první světové válce. „Byli jsme první 

židovskou organizací ve Spojených státech amerických, která poskytovala finanční pomoc 

při poválečné obnově ve velkém mezinárodním měřítku.“
119

 Joint v Bejt Simcha 

podporoval kurz liturgie a zpěvu nebo sérii vzdělávacích workshopů. 

Další zahraniční organizací, která se mimo jiné podílela také na finanční pomoci při 

vzdělávacích workshopech, je Dutch Humanitarian Fund (JHF), česky „Holandský 
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humanitární fond“, který započal svou činnost v roce 2002. Původně vznikl jen kvůli 

pomoci holandským Židům po válce, postupně začal podporovat Židy ve střední a 

východní Evropě. Mezi jeho cíle patří: „Budování a zajištění kontinuity v židovských 

komunitách na poli kultury, výměny vědomostí a zajištění nemateriální infrastruktury, 

poskytování židovského vzdělání a budování vzájemného respektu mezi lidmi.“
120

 

Publikační činnost podporují Ministerstvo kultury ČR, Nadační fond obětem 

holocaustu (NFOH)
121

 a Magistrát hlavního města Prahy. Všechny tyto organizace se 

podílí především na vydávání Maskilu, dále pak Federace židovských obcí v ČR (FŽO)
122

, 

která mimo pomoci při publikování napomáhá i u náboženských a kulturních aktivit. 

Posledním, kdo Bejt Simcha podporuje, je hlavní město Praha. 
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Závěr 

Cílem bylo přiblížit téma reformního judaismu a popsat vznik a fungování kongregace 

Bejt Simcha. Stručně uvést a objasnit, jak reformní hnutí vznikala a jakou hlavní myšlenku 

nesou. Vysvětlit, co tato reformní hnutí spojuje. Má snaha také byla popsat aspekty vzniku 

a fungování kongregace včetně doprovodných programů nebo vydavatelské činnosti. 

Vytvářet tuto bakalářskou práci bylo pro mě zajímavé a lidé, se kterými jsem se 

v rámci psaní setkala, jen potvrzovali moji původní tezi o této společnosti. Bejt Simcha je 

výjimečná svou otevřeností a přístupem. Její vzdělávací programy jak pro dospělé, tak i 

pro děti, včetně například dětských bohoslužeb, jsou vedeny velice kvalitně a na vysoké 

odborné úrovni. Tato kongregace přináší lidem zajímajícím se o judaismus mnoho a je 

ochotna býti nápomocná opravdu komukoliv. 

V budoucnu by měla Bejt Simcha nadále konat náboženskou, kulturní i edukativní 

činnost a vydávat měsíčník, který svými tématy obohacuje nejen zastánce reformního 

judaismu, účastnit se vzdělávacích zahraničních konferencí či nadále pořádat reformní 

šabaton. Jedním z důležitých blízkých cílů je podpořit Bejt Simcha v transformaci 

v běžnou židovskou náboženskou obec, která by byla součástí Federace židovských obcí. 

Tato snaha byla již několika lety započata, nyní nezbývá než doufat v úspěch. 

Závěrem bych ráda uvedla, že doufám, že po volbě nového předsedy Bejt Simcha celá 

kongregace nejen tohoto cíle dosáhne. Také věřím, že bude i nadále úspěšně pokračovat ve 

svých dlouhodobých posláních, kterými jsou podpora reformního judaismu a komunikace 

s ostatními židovskými společenstvími, jak je uvedeno ve stanovách Bejt Simcha. 
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Summary: 

 

This thesis describes the origins and development of the Bejt Simcha congregation. 

The first chapter analyzes the fundamental features of the Reform movements the 

congregation is build on. The second part of the thesis talks about the constitutional 

establishment of Bejt Simcha. Furthermore, it explains the specific religious activities of 

the congregation. The main part of my work is a description of the congregation origins 

based on the narration founder, former and a member of the Bejt Simcha, Sylvie 

Wittmannová. 

Bejt Simcha is an open reform society with a wide scale of actions. Apart from the 

educational activities, which include Hebrew language or the introduction to Judaism, they 

also develop the publication work. This congregation edits a periodical Maskil magazine 

monthly and informs about the historical as well as actual topics. Moreover, they edit their 

own prayer order, such as Sidur Hegjon lev for Shabbat, working days and holidays. This 

thesis dedicates specific subchapters to both issues, where I describe what they clearly 

consist of. 

My aim is to enable the reader to better understand the reform Judaism with a use of 

concrete example, Bejt Simcha and to show its functioning in practice. 

 


