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                      RABÍN KAROL SIDON 

      Ve slavnostní a příjemné atmosféře proběhla ve středu 10. dubna 

2019 závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů na Praze 1, 

který pořádala organizace Post Bellum ve spolupráci s Městskou částí 

Praha 1. Zaplněný Brožíkův sál Staroměstské radnice se zaujetím vysle-

chl příběhy 9 pamětníků, které zpracovaly dokumentaristické týmy ze 4 

škol na Praze 1. Vítězným týmem pod vedením Kateřiny Oralové se nako-

nec stali žáci 9.B - Dominik Blažek, Vojta Bořek Dohalský, Prokop Karlík, 

Matyáš Lada, Matěj Lisý a Adam Zamojski, kteří zdokumentovali příběh 

rabína Karola Sidona.  Tým žáků naší školy byl vybrán mezi pětici nejlep-

ších týmů a zúčastnil se Slavnosti škol Paměti národa. Akce se uskuteč-

nila ve čtvrtek 3.října  v sále Martinů pražské HAMU. 
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Životopis:  

      Karol Sidon, hebrejským jménem Efrajim ben Alexander, (* 9. srpna 

1942 Praha), je vrchní zemský a bývalý vrchní pražský rabín, dramatik, 

spisovatel, scenárista, bývalý chartista a disident židovského původu. 

Narodil se v Praze za války v tzv. smíšeném manželství. Jeho židovský 

otec Alexander Sidon pocházel z Trnavy, roku 1944 byl zatčen a vězněn 

gestapem a téhož roku umučen. Karol byl poté skrýván na venkově až do 

konce okupace. Matka ho vychovávala sama až do roku 1948, kdy se zno-

vu provdala. 

      Po maturitě vystudoval dramaturgii a scenáristiku na FAMU. Poté 

krátce pracoval v Československém roz-

hlase, do roku 1968 byl dramaturgem 

Krátkého filmu ve studiu Jiřího Trnky. V 

letech 1968/1969 byl redaktorem Literár-

ních listů a Listů. Roku 1968 obdržela je-

ho rozhlasová hra Dvojí zákon státní ce-

nu k 50. výročí založení republiky. 

      Po podpisu Charty 77 byl propuštěn a 

následně byl zaměstnán jako topič. 
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      Osud obou otců přispěl k tomu, že se Karol, pojmenovaný 

po svém strýci z otcovy strany, cítil být Židem a v dospělosti 

(1978) přijal židovskou víru. 

     V roce 1983 byl nucen pod nátlakem StB emigrovat 

do Německa, kde v Heidelbergu  studoval judaistiku. S němec-

kým prostředím se nikdy nesžil. 

     Rabínská studia dokončil v Izraeli. Studoval v institutu 

Harry Fischel (Machon Ariel) v Jeruzalémě. Roku 1992 se stal 

pražským a zemským rabínem, kdy se inaugurace v Praze zú-

častnil zakladatel Machon Ariel rabín Šear Jašuv Cohen,        

od kterého obdržel smichu (rabínský titul). 

     Rabimu Sidonovi se podařilo v Praze obnovit židovskou orto-

doxní komunitu. Na pomoc si zval mnoho mladých rabínských ro-

din z Izraele, aby v nich měli hlavně mladí lidé vzor. Ve své 

funkci se zasadil o založení např. Lauderových škol (po více než 

půl století byla otevřena v roce 1997 židovská základní škola, 

kterou pojmenoval Gur Arje a gymnázium Or Chadaš). 

     Roku 2012 vydalo nakladatelství Federace židovských obcí    

v České republice Sefer s. r. o. jeho překlad Tóry pod názvem 

Pět knih Mojžíšových. 
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           Roku 2014 vyšel pod pseudonymem Chaim Cigan první díl 

jeho románové tetralogie na pomezí sci-fi a vážné literatu-

ry Kde lišky dávají dobrou noc, kterou se po mnoha letech vrá-

til k beletrii. Po prvním dílu Altschulova metoda následovaly Pi-

ano live (2015), Puzzle (2016) a Outsider (2017). Všechny díly 

tetralogie, stejně jako knížka pro dospělé děti Malý pan Talis-

man (2015) o židovském Supermanovi, vydalo nakladatelství 

Torst.    

     V průběhu dvaceti let s ním napsal Karel Hvížďala tři knihy 

rozhovorů, které vyšly souborně roku 2014.  
TŘÍDNÍ FOTOGRAFIE 
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Dominik  
prohlíží  
fotografie. 

Matyáš 
zpracovává 
dokumentaci. 
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