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Soubor Yocheved patří k 
tradičním souborům, které 
vystupují v Třebíči na různých 
slavnostech. Zastihli jsme je 
v létě před Zadní synagogou a 
položili vedoucí Haně Horké 
a tanečnici Elišce Veškrno-
vé několik otázek. Nejprve 
odpovídala Hana Horká.  
� Antonín Zvěřina

Jak a kdy soubor vznikl? 
Yocheved vznikl v roce 2003 a 

tehdy se ještě nezabýval izraelský-
mi a židovskými tanci, ale tanci 
lidovými. Pracujeme pod třebíč-
skou základní uměleckou školou. V 
roce 2004 nás požádali představi-
telé města, zda bychom se nezabý-
vali židovskými tanci u příležitos-
ti vstupu třebíčských památek do 
UNESCO. 

Jedná se opravdu o židovské 
tance? 

Náš repertoár se skládá ze 2 dru-
hů tanců. Izraelské lidové tance, to 
jsou moderní tance, které vznikly 
a vznikají až po založení státu Izra-
el. A židovské tance, které jsou his-
toricky starší, tančí se na klezmer 
muziku a jsou inspirovány chasidy 
a tradičními Židy. 

Choreografii si vymýšlíte sami? 
Ano, pokud jde o ty židovské, tak 

ty si vymýšlíme sami, u izraelských 
tanců je již daná choreografie. To 
znamená, že v celém světě se na 
stejnou píseň tančí stejné kroky.  

Muzika je tedy původní? 
Izraelská hudba je moderní. Prv-

ní tance vznikaly na oslavu státu 
Izraele. Dnes už jsou z nich tradici-
onály. Teď už se přizpůsobují době 
a jsou stále modernější. I původní 
židovská hudba má své tradicioná-
ly. My k židovským tancům použí-
váme hudbu od různých klezmero-
vých kapel, českých i zahraničních. 
Hodně také tančíme na jidiš písně. 

Jak se dostáváte ke krokovým 
variacím? 

Každý rok se v České republice 
uskutečňuje mezinárodní festival 
izraelských lidových tanců. Jmenu-
je se  Machol czechia, působí tam 
lektoři z Izraele a učí nás jejich tan-
ce. Letos se konal v Kralupech nad 
Vltavou. Izraelci přivezou i hudbu, 
kterou nám poskytují.  

Při pohledu na tance se zdá, že 
je to veselé hopsání? 

Není to pravidlo, že jsou tance 
jenom veselé. Ale je pravda, že ty 
veselé mají vždy větší ohlas.  

Jak je to náročné připravit tako-
vý tanec? 

Scházíme se každý pátek v základ-
ní umělecké škole. Letos bychom 
chtěli nabrat i více mladších děti, 
abychom si zajistili budoucnost. 
Jen musím říct, že s chlapci je tro-
chu problém.  

Snažíte se tanečníky seznamo-
evat s židovskou historií? 

Určitě se o to snažím, patří to k 
základům a pochopení mentality. 
Když jsem začínala já, jezdila jsem 
pro informace do synagogy v Brně. 
Jsem sympatizant judaismu a zají-
má mě to. Židovskou tématikou 
jsem velice oslovená.  

Kde všude vystupujete? 
Samozřejmě tančíme při nejrůz-

nějších příležitostech v Třebíči i po 
celé České republice, ale vystupo-
vali jsme i v  zahraničí, byli jsme ve 
Švýcarsku, v Německu, v Polsku či 
na Slovensku. Jeden z vrcholů byla 
i účast na největším českém  mezi-
národním folklorním festivalu ve 
Srážnici. 

Dnes tančíte před Zadní syna-
gogou, kde zrovna rovný povrch 
není.  

Dá se to, přizpůsobili jsme tomu 
obuv. Jinak máme boty s podpat-
ky. Určitě by nešlo tady tančit celý 
den. Jednorázově to zvládneme.  

Dva roky kulturní akce praktic-
ky nebyly.  

Jsme rádi, že se akce alespoň v 
omezeném provozu opět konají. 
A těšíme se, až se vše vrátí do nor-
málu. Měli jsme tančit třeba na tře-
bíčském Bramborobraní, ale to se 
letos nekoná.  

Co vás čeká? 
To je stále na vodě. Nikdo neví, 

jak to bude s epidemiologickou 
situací dál, a tak se zatím nikdo 
do velkých akcích nehrne. My si v 
nejbližší době určitě zatančíme na 
koncertech a akcích ZUŠ. Pak už 
nastane plesová sezóna s nabídka-
mi na předtančení. A už teď máme 
nadřeknuto několik festivalů na 
příští rok. Budeme doufat, že se 
uskuteční.    

Za chvíli oslavíte výročí, připra-
vujete něco? 

Nějaké myšlenky už mám, ale 
nerada bych nyní něco prozrazova-
la.  

A otázky pro Elišku. Jak jste se 
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Yocheved tančí židovské tance 
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k souboru dostala? 
Od malička jsem tancovala, cho-

dila jsem do základní umělecké 
školy na tanec. Izraelské i židovské 
tance se mi líbily a vždy jsem poku-
kovala po starších holkách, jak je 
tančí. A tak jsem se do souboru 
taky přihlásila.  

Jsou tyto tance náročnější než 
klasické české, polka nebo val-
čík? 

Asi je to srovnatelné, na tom-
to povrchu je to určitě náročnější. 
Možná ty rychlejší jsou náročnější.  

A opravdu vás to baví? 
Baví mě to moc. Určitě je to 

náročné i na fyzičku, asi jako každá 
jiná aktivita. A je to také náročné 
na paměť. Máme nacvičených tako-
vých 50 tanců, možná i víc. Důleži-
tá je hudba, která nás vede.  

Při posledním tanci jste i zpíva-
ly. 

Ano, je to židovský tradicionál 
a jedná se o rozlučkový tanec. V 
doslovném překladu slova zní: mír 
s vámi. To, že tančíme v kruhu, 
naznačuje pospolitost. 

A doplňující otázky pro vedou-
cí.  

Kdo vám šije kroje a jsou to ori-

ginály, kopie? 
Kostýmy nám šila paní Malá - 

zakladatelka souboru, jediné kafa-
ny, klučičí kabáty, jsme si nechali 
na míru šít od profesionální švad-
leny. Všechny kostýmy jsou inspi-
rovány tradičním oblečením Židů. 
Izraelské kostýmy máme modrobí-
lé, což jsou barvy vlajky. 

Přivítali byste vystoupení pří-
mo v Izraeli? 

To by bylo úžasné, byla by to 
určitě ta největší věc, co by se nám 
mohla stát. Jen si myslím, že by 
takovou výpravu bylo velmi těžké 
zorganizovat, nejsem si jistá, jestli 
by byla vůbec realizovatelná. 

Co na ně říkají případní Izrael-
ci? 

Izraeci jsou nadšení, tedy alespoň 
ti, se kterými jsem se potkala. Ale 
oni jsou obecně takoví spontánní a 
pozitivní. 

Co ostatní cizinci, jak reagují?    
I u cizinců jsem vždy zaregistro-

vala jen pozitivní reakce. Myslím, 
že je to dáno nejen tancem, ale také 
hlavně velmi podmanivou hudbou. 
Do pár minut vidíte na lidech, jak 
se pohupují nebo podupávají do 
rytmu. Ať už jde o cizince, nebo 
našince.


