
Interview s Jicchakem Seifertem

Rabi Jicchak Seifert (narozen 29. Prosince 1974) v (in Brűnn) vystudoval (ješivu) a vykonává 
zaměstnání rabína a soudce v Israeli. Je také redaktorem Shekel.cz

Dobrý den, Jicchaku, před několika měsíci jsme na sebe narazili na Facebooku; díky B-hu za 
tento skvělý vynález Marku Elliotu Zuckerbergovi; a Vy jste mě přidal do skupiny Mogen ovous. 
Nepoděkoval jsem Vám za to, proto přijměte velký díky nyní 

Když se vysloví slovo „rabi“ mám velký respekt.  Povězte mi prosím, jaký je Váš všední pracovní den?

Můj pracovní den začíná v jedenáct třicet v noci, to vstávám mám deset minut na to abych došel na 
autobus a během půl hodiny jsem v ješivě, připravuji svoje přednášky,noční času též využívám k psaní 
svých knih v nejbližších dnech má jedna z nich vyjít noční studium je také světem studia kabaly kterou 
se též zabývám za ranního rozbřesku začínáme s modlitbou při které se věnujeme nápravě světa 
podle seřazování Božích Jmen kombinací písmen pronikajících do vyšších světů, na první pohled se 
naše modlitební kniha proplétá nepochopitelnou směsí písmen nicméně je to pevná významová i 
matematická stavba, její pochopení však vyžaduje dlouhé studium. Z toho co jsem naznačil je patrné 
že naše modlitba trvá několik hodin a potom mám trochu času na spánek asi hodinu někdy víc někdy 
míň mám k tomu účelu v ješivě postel dokonce mi pořídili i polštář a deku, já bych na to neměl čas. 
V devět hodin ve svém kolelu mám přednášku o Talmudu, učíme se ijun to znamená velmi důkladně 
a postupujeme pomalu řádku po řádce a k textu se nestále vracíme. Űčast na takové přednášce 
vyžaduje delší přípravu ale někdy dojdeme k popolulárním výjkladům tedy k zajímavostem které lze 
při přemýšlivém poslechu pochopit, některé z takovýchto závěrů jsem natočil česky a nahrávky jsou 
zveřejněné na youtube http://www.youtube.com/user/hitlahavut?feature=watch je zajímavé že 
tyto minipřednášky jsem udělal pro posluchače z československa takže se jedná o živé nahrávky. Po 
přednášce gemary mám krátkou přednášku Šulchon oruchu tedy židovského zákoníku, pak si rychle 
ve stručnosti poznamenám všechny nové závěry ke kterým je při přednášce došel a potom honem 
domů. Mám ženu a pět dětí a snažím se abychom přes nedostatek času fungovali jako normální 
rodina, takže se snažím brát děti co nejvíc na zajímavé výlety do přírody, vedeme dlouhé rozhovory 
s mojí ženou o naší svaté Tőře, někdy mě i odpoledne čeká nějaká přednáška přednáším většinou 
zákoná pravidla, soustřeďuji se na důsledné pochopení a důkladné poznání textu, těší mě že lidé mají 
můj přístup rádi a přednášky jsou populární. Též samozřejmě přicházejí lidé s nejrůunějšími dotazy 
zdali mohou na pekáčí uvařit jablka s nějakou mléčnou přísadou, nebo s otázkami důvěrnými jako 
jestli je žena čistá a může být se svým mužem, ale i s obyčejnými radami jako kdy se oženit, jak vyřešit 
problém v rodině v práci. No a to už je devět hodin a já jdu spát, vidím že jsem zapoměl napsat 
kdy jím ale na jídlo někdy zapomínám i v praxi někdy naopak jelikož žena je zaměstnaná dětmi tak 
uvařím, nebo obědnám hotové jídlo. Rád bych rozšířil počet studentů ale tro znamená nemalé výdaje 
proto doufám že se my nyní tento rok rozšíření a přesun ješivy na větší místo podaří.

Mluvíte i píšete česky, přesto hůře. Vysvětlíte mi to? Jste rodilý Čech? Rodiče jsou Češi? Nebo Váš 
zájem o ČR ve Vás vyvolal touhu se naučit česky?

V Československu jsem se narodil, to bylo ještě v Evropě nachází se tam město Brno, Židé z něj byli 
sice po dlouhou dobu bylo vypovězeni ale například rodina prabibčky pochází z obcí existujicích na 
hranicícvh královského města Brna, babičina rodina pochází z Třebíčského geta. Několikrát jsem 
Československo navštívil a i v budoucnu bych se tam rád podíval. Co se týče jazyka prostředí které 



jsem nastínil vedlo německého rabína Lotockého aby o mě prohlásil že ve všech jazycích kterými 
mluvím mám přízvuk jazyka který neznám- tejč, jednou mi sice jedna paní řekla že tejtž a deutsch 
dus is aijnlich ale vono to až tak ajnlich nebude. Takže jako například jako můj dědeček jsem se 
nikdy nenaučil říkat ř protože to do našeho rodiného prostředí vstoupilo teprve v období první 
republiky a ne u všech rodiných příslušníků se uchytilo, paní lokopedka po roce mamince vzkázala 
že další me vzdělávání jazyku českému je škoda peněz. Další věcí je že kromě učení se modliteb a 
mišny s dědečkem česká literutara kterou jsem v dětství četl byli Světová revoluce, Hovory, Ideály 
humanitní kteréžto knihy se i v těch dobách nacházeli v rodinné knihovně, četl jsem i knihy dalších 
autorů kteří s dnešní extravagardou nemají nic společného. Ono by to šlo říci i na opak pamatuji 
si jak jsem na jednom rabínském kongresu potkal Košického rabína pána Steinera a on mi řekl že 
dnešní slovenčine už nerozumie a vysvětlil mi že dnes se na slovensku pije džus a to já si pomatuji 
že tzam bývávala malinouka. Když jsem poprvé po letech navštívil Brno zděsil jsem se šumu na ulici 
přízvuk jazyka se napérosto změnil  již to nebyl přízvuk řeči kterou jsem znával, změna života kdy se 
středem dění stala televizní bedna z daboavnými americkými filmy dabované pražským přízvukem 
udělala své. Jednou jsem na toto téma měl i rozhovor s brněnským rabínem šlomem kučerou on mi 
řekl že nemohu používat nové slovní tvary a já mu na to odpověděl že jazyk se vyvýjí na to on mi 
odpověděl, že pakliže já vyvýjím jazyk jedním směrem a šestnáct miloonů lidím druhým směrem je 
to problamatické. Na to jsem mu odpověděl vítězný asrgument že teprve budoucnost ukáže kdo má 
pravdu. Píšu to žertem, nicméně duchovní úpadek společnosti mě zneopikojuje, nyní se chystám 
s nežidovskými přáteli z československa udělat projekt který by se pokusil situaci napravit.

Poslední dobou se příliš nevzdělávám, přesto jsem se odhodlal vzít po dlouhé době knihu po svém 
dědečkovi: „Rabi“ od Noaha Gordona. Byl jsem nadšený. 

Neznám.

Vyprávěla o rabínovi, který měl před sebou slibnou kariéru, přesto láska která mu vešla do života, 
byla nežidovka, která kvůli němu konvertovala a on následně mohl vykonávat své zaměstnání na 
obcích „druhé a třetí“ kategorie. Kniha mě rozplakala, byl jsem fakt dojatý. Ukázala rabína z lidské 
stránky. Ve volném čase popíjel, hrál poker, byl špatný obchodník a neuměl ovečky motivovat, aby 
přispěli do obecní pokladny, atd. 

Tak to Vás sklamu já se v rabínském prostředí pohybuji a takovéto líčení je asi tak jakjo odpovídající 
raelitě jako kdyby malíř namaloval rabínovi ve bvlasech péro místo kipy, pravděpodobně je to dobře 
napsaný příběh ale z hlediska židovství se jej to týžká pouze propůjčenými pojmy jak že je napsáno že 
je tam rabín.

Jaký jste Vy z lidské stránky? Co byste na sobě změnil?

Tož na tuto otázku by měli odpovídat jiní, co bych změnil kdybych nmohl vše co bude k lepšímu, 
z stránky fyzické bych potřebovalů být a dvacet let mladší a zhubnout protože jsem poslední rok 
sloustl.

Při vzniku Eretz.cz jste pro tento internetové a pravdivé zpravodajství z Izraele psal. Proč jste skončil? 
Působil tam v té době i rabi Mayer?

Důvody byli technické možná se tam ještě někdy vrátím, pan rabín mayer se k nám připojil později a 
píše tam až dodnes.



 

Např.: Pokud láska prochází žaludkem, tak v židovství to platí dvojnásob. Když přijede politická elita 
z Izraele, catering zajišťuje King Solomon, když se stravují „obyčejní“ členové, mají druhořadou kvalitu 
potravin. Je to dle Vás spravedlivé? Mělo by to takhle fungovat?

Já měl jisté plány co v československu dělat, nyní jsme zůstal zde a nezbývá mi tedy než popřát všem 
kdo pro židovství něco dělají aby měli požehnání ve své práci.

 

 

 


