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■  Krátce
Proč byl učenci preferován zázrak s ole-
jem a ne zázrak vítězství malé skupiny 
povstalců nad obrovskou přesilou dob-
ře vyzbrojené a vycvičené profesionál-
ní Antiochovy armády? Oprávněně se 
totiž obávali, že pokud se bude velmi 
zdůrazňovat zázračné vojenské vítězství 
Makabejských, tak to může v budoucnu 
legitimizovat židovská povstání proti 
silnějším národům a říším. Povstalci si 
pak budou myslet, že jsou ve svém boji 
podobní Makabejským, tudíž plní vůli 
Všemohohoucího a jako takoví mají za-
ručené vítězství nad převahou nepřátel 
Božího lidu. 

rabín Daniel Mayer

Jestliže se náboženství skutečně jak se 
říká „vyvinulo“, pak lze za zásadní stá-
dium tohoto procesu považovat změnu, 
k níž došlo v pojetí Boha. Zdá se, že člo-
věk si nejprve jménem Boha vysvětloval 
především to, čemu na světě nerozuměl. 
Později si jím však stále častěji vysvětlo-
val to, čemu nerozuměl v sobě samém. 
Tak se extáze – to, čemu v sobě člověk 
mohl rozumět ze všeho nejméně – stala 
nejvyšším Božím darem.

Martin Buber

Weinzettl si byl vědom toho, že většina 
jeho současníků sice touží po nábožen-
ském životě, ale ten pro ně v dostupných 
formách má pachuť neupřímnosti. Chtě-
jí-li moderní lidé nábožensky žít, musejí 
se podle Weinzettla v rámci jakéhokoli 
vyznání podrobit věroučným požadav-
kům odporujícím jejich rozumovému 
poznání. Na druhé straně, věda není 
schopná uspokojit jejich potřebu nale-
zení smyslu, ani osobní potřebu obřadů 
v ročním a životním cyklu. Weinzettl tak 
dospěl k názoru, že vzdělanému moder-
nímu člověku nemůže vyhovovat žádné 
ze současných náboženství, ale věda (ani 
fi lozofi e) nemůže náboženství nahradit.

L. Zikmund-Lender, R. J. Weiniger

Foto: Rosalind Solomon: Jeruzalém, 
2011, Tel Aviv, 2011, copyright: Rosa-
lind Solomon  

➤

Izrael očima dvanácti světových fotografů 
(čtěte na straně 4)

Toto místo
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Po předčasné smrti Alexandra Makedon-
ského roku 323 př. o. l. byla podle 

panovníkovy závěti jeho obrovská říše roz-
dělena mezi nástupce – diadochy, což byli 
Alexandrovi bývalí generálové, kteří dostali 
do správy části jeho obrovské říše, kterou za 
svého života Alexandr spravoval sám. 
Několik desítek let probíhaly mezi nimi boje 
o bezprostřední moc a vliv na území, kterým 
vládl jejich sok. Podobně tomu bylo mezi 
Ptolemaiem Sótérem (323–283 př. o. l.), 
zakladatelem ptolemaiovské dynastie egypt-
ských králů, kteří původně vládli i Judsku 
a mezi Seleukem I. Níkátórem (323–281 př. 
o. l.), který původně vládl v oblasti Babylónie 
a postupem času se stal vládcem celé Sýrie. 
Více než dvacet let probíhal mezi 
Ptolemaiovci a Seleukovci zápas o moc. 
Tato situace neprospívala ani jednomu 
z panovníků, nemluvě o prostém lidu obou 
říší, který těmito boji strádal. Teprve po 
bitvě diadochů u Ipsu roku 301 př. o. l., která 
znamenala definitivní rozpad Alexandrovy 
říše na nezávislé nástupnické státy, nastalo 
klidné období. Judsko se stalo na více než 
století součástí říše Ptolemaiovců, kteří vlád-
li Egyptu. Tu vzpomeňme alespoň Ptolemaia 
II. Filadelfa (283–246 př. o. l.), který byl 
Židům velmi nakloněn a na jehož přání byla 
sedmdesáti dvěma muži z Jeruzaléma přelo-
žena Tóra do řečtiny (Septuaginta). O této 
výjimečné události nám vypráví pseudoepi-
grafní Aristeův dopis pocházející asi z polo-
viny 2. století př. o. l.

Ačkoli doba byla celkem klidná, přece se 
Seleukovci nevzdávali naděje, že jednou 
egyptské Ptolemaiovce porazí. Příležitost se 
k tomu naskytla za vlády Antiocha III. Veli-
kého (223–187 př. o. l.), který v páté syrské 
válce porazil vojska svého soka Ptolemaia V. 
Epifana (204–180 př. o. l.) a roku 197 dobyl 
jižní Sýrii a Judsko, které se tak dostalo na 
šedesát let pod nadvládu Seleukovců. 
Uveďme, že Antiochos III. a jeho nástupce 
Seleukos IV. uznali všechna privilegia jud-
ských Židů, která tito měli již od dob vlády 
Peršanů a Alexandra Makedonského.

Nástupem Antiocha IV. Epifana (175–
164 př. o. l.) na trůn začíná pro židovský lid 
Judska velmi těžké období, kdy musí čelit 
vnějším i vnitřním nepřátelům. Antiochos 
IV. Epifanes byl přímo fanatickým milovní-
kem helenistické kultury a jeho cílem byla 
též helenizace obyvatel své říše. Jediný, kdo 
nebyl zdaleka helenizován, byli Židé. Král 
měl však utkvělou představu, že může důvě-

řovat pouze těm obyvatelům své říše, kteří 
se plně helenizovali. Židé byli samozřejmě 
loajálními poddanými svého krále, ale to 
panovníkovi nestačilo. Vyznačovali se jinou 
kulturou, jinými obyčeji a hovořili jiným 
jazykem než drtivá většina obyvatel seleu-
kovské říše. K myšlence nutnosti urychlené 
helenizace judských Židů mu sloužila ještě 
skutečnost, že Judsko se nacházelo při hrani-
cích s jemu nepřátelským ptolemaiovským 

Egyptem. Judsko bylo tudíž jakýmsi náraz-
níkovým pásmem, jehož obyvatelstvo, aby 
mu mohl Antiochos zcela důvěřovat, mělo 
být helenizované, což však nebylo. Proto se 
rozhodl situaci změnit. Zpočátku se snažil 
helenizovat judské obyvatelstvo po dobrém, 
ale jeho helenizační snahy narážely na 
zásadní odpor zvláště na venkově a v malých 
městečkách. V Jeruzalémě samém měla 
Antiochova helenizační politika určitý 
úspěch, ale ten nebyl zdaleka takový, jaký 
by si panovník přál. Aby dosáhl rychlejší 
helenizace obyvatelstva, začal se otevřeně 
vměšovat do záležitostí jeruzalémského 
Chrámu. Na králův příkaz byl sesazen vele-
kněz Chonja III. a za velekněze byl dosazen 
jeho bratr Iáson (Jehošua), který byl předsta-
vitelem מתיונים (mitjavnim) – helenizovaných 
Židů. Iáson slíbil Antiochovi obrovskou 
sumu za velekněžský úřad, kterou se mu 
však nepodařilo zaplatit. Kromě toho, aby se 
zalíbil králi, nechal v Jeruzalémě postavit 
gymnasion, v němž se měla věnovat gym-
nastickým cvičením řecká a židovská heleni-
zovaná mládež. Gymnasion, prodchnutý 
duchem řeckého boha Herma a Diova syna 
Hérakla, byl významným prostředkem hele-
nizace. Když se však král slíbených peněz 

od Iásona nedočkal, sesadil i jeho a na místo 
velekněze dosadil Menelaa (172–163 př. o. 
l.), který nebyl z kněžského rodu (2 Mak 3,4 
a 4,23.26.27). Krutý a nadutý Menealaos 
nejvíce vyhovoval Antiochovým helenizač-
ním snahám. Menelaos také znesvětil jeruza-
lémský Chrám, když v něm nechal postavit 
sochu Dia Olympského a dovolil tam oběto-
vat nečistá zvířata. Menelaos například roz-
prodával chrámový poklad, aby měl peníze 

na splacení sumy, kterou slíbil Antiochovi 
IV. za velekněžský úřad. Menelaos se také 
velmi krutě vypořádal se všemi svými kri-
tiky a opozicí. V Jeruzalémě zavládl Mene-
laův teror a město se stávalo pro zbožné 
a tradičně smýšlející Židy nesnesitelným, 
takže mnozí odcházeli na venkov. Spolu 
s nimi odešla i kněžská rodina Hasmonej-
ských – Matitjáš s pěti svými syny – a usa-
dila se v městečku Modiin. V té době se 
Antiochos rozhodl násilně helenizovat 
židovské obyvatelstvo Judska, a proto jeho 
armáda terorizovala vesnice a městečka Jud-
ska nešetříce ani života starců, žen a dětí. 
V této těžké době vzplálo v Modiin pod 
vedením Matitjáše Hasmonejského povstání 
nejen proti tyranii Antiocha IV. Epifana, ale 
i proti židovským renegátům, oněm mitjav-
nim, kteří se podíleli na Antiochově heleni-
zační politice. Povstání Hasmonejských 
nebo jak se též nazývá povstání Makabej-
ských (podle Matitjášova syna Judy, zvaného 
Makabi, tj. Kladivo) bylo nejen válkou proti 
kulturnímu a náboženskému útlaku ze strany 
Antiocha IV. Epifana, ale bylo i svého druhu 
občanskou válkou, kdy Židé věrní víře a tra-
dicím svých otců bojovali proti helenizova-
ným Židům, kteří všestranně podporovali 

V úterý 16. prosince večer zažehnutím první chanukové svíčky zahájíme náš osmidenní svátek 
Chanuka připomínající znovuzasvěcení jeruzalémského Chrámu Makabejskými osvoboditeli 
Svatého města.

Hospodin činil zázraky nejen 
za oněch dnů, ale koná je neustále

Antiochos IV. Epifanes na dobové minci
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SOBOTA 13. PROSINCE
od 10.30 hodin

Šachrit
ranní bohoslužba, spojená 

se společným studiem 
týdenního oddílu Tóry

PÁTEK 19. PROSINCE
od 18 hodin

Dětský Kabalat šabat 
zkrácená a upravená večerní 

bohoslužba pro děti 

NEDĚLE 21. PROSINCE 
od 15 hodin 

Chanuková oslava
(viz pozvánka na str. 16)

PRAVIDELNÉ AKCE

Ivrit – hodiny hebrejštiny
pro začátečníky každé úterý od 18 h;

pro pokročilé ve čtvrtek od 18 h;
pro středně pokročilé ve čtvrtek od 19.30 h

Úvod do judaismu
každé úterý od 19.45 h 

Kabalat Šabat 
každý pátek od 18 hodin

Bejt Simcha 
Maiselova 4, 110 00 Praha 1

Telefon: 603 393 558
E-mail: kehila@bejtsimcha.cz

Web: www.bejtsimcha.cz

JAK ZÍSKÁVAT MASKIL?
a)  v elektronické podobě 

na www.maskil.cz
b) v tištěné podobě za cenu poštov-
ného a bal ného; pošlete, prosím, svoji 
žádost na adresu Bejt Simcha, Maiselova 4, 
110 00 Praha 1, telefon: 603 393 558, 
e-mail: redakce.maskil@maskil.cz; výše 
poštovného a balného je v ČR mini-
málně 250 Kč ročně; uvedený obnos 
nám laskavě zašlete složenkou nebo 
na bankovní účet číslo: 
86-8959560207/0100 u Komerční 
banky, variabilní symbol je 88888 (5x8), 
v popisu platby uveďte, prosím, své jméno.

Antiochovy helenizační snahy, včetně kru-
tého násilí, které páchalo královo vojsko na 
judském obyvatelstvu. Povstání proti Antio-
chově tyranii, které začalo roku 167 př. o. l. 
v Modiin pod vedením kněžské rodiny Has-
monejců, velmi rychle zachvátilo celou 
zemi. První fáze povstání trvala tři roky a na 
jejím konci povstalci pod vedením Matitjá-
šova syna Judy Makabejského osvobodili 
koncem roku 164 př. o. l. Jeruzalém 
a vyhnali z tamnější pevnosti Antiochovy 
vojáky. Začala rekonstrukce znesvěceného 
Chrámu a konečně 25. dne měsíce kislevu 
zažehli Makabejští olej v improvizovaném 
sedmiramenném chrámovém svícnu. Zažeh-
nutí menory svědčilo o tom, že Boží dům byl 
očištěn od rituální nečistoty pohanů a mohlo 
být zahájeno přinášení Tórou předepsaných 
chrámových obětí. O zázraku, který se stal 
s olejem, jenž Makabejští opět po mnoha 
letech zažehli, a který vydržel zázračně hořet 
po celých osm dní, se píše v talmudickém 
traktátu Šabat 21b: „Co je to Chanuka? 
Rabíni učí: 25. kislevu začíná osm dní Cha-
nuky, v nichž nepronášíme smuteční proslovy 
a nepostíme se. Když vešli Řekové do 
Chrámu, tak znesvětili všechny zásoby oleje. 
Když zvítězil dům Hasmonejských, tak hle-
dali čistý olej, aby zažehli menoru, ale našli 
pouze jeden džbánek, na němž byla velekně-
zova pečeť. Bylo v něm tolik oleje, který by 
stačil pouze na jeden den. Stal se však 
zázrak a olej hořel osm dní. Příštího roku 
stanovili a učinili osm svátečních dnů 
s Halelem a díkuvzdáním.“

Od dávných dob až dodnes se mnozí ptali 
a ptají, proč jedinou micvou o Chanuka je 
zapalování světel na památku toho, že Has-
monejští našli malý džbánek oleje. Proč se 
nikdy nezdůrazňoval zázrak vítězství v boji 
a také se nikdy nepřipomínalo ustavení 
nezávislého Hasmonejského království, 
které existovalo téměř sto let? Je sice pravda, 
že si připomínáme zázrak vítězství ve válce 
v doplňku „al ha-nisim – על הנסים“ v mod-
litbě a v požehnání po jídle. Zmínka 
o zazraku s olejem je poprvé uvedena ve 
výše uvedeném traktátu Babylónského Tal-
mudu. Tato skutečnost provokuje ještě jednu 
otázku, a to proč učenci upřednostňovali 
zázrak s olejem před zázrakem vítězství 
v boji? Lze to vysvětlit například negativním 
postojem talmudických učenců k rodině 
Hasmonejských. V Tóře (Gn 49,10) se 
uvádí: „לא יסור שבט מיהודה – Juda nebude 
nikdy zbaven žezla.“ Proto královský titul 
a moc náležejí pouze kmenu Juda, z něhož 
vzešla Davidova královská dynastie. Pouze 
ta má právo vládnout národu synů Izraele. 
Hasmonejští, ať byly jejich činy sebeodváž-
nější a zasloužili se o osvobození Judska 
z nadvlády Seleukovců, v očích učenců byli 
uzurpátory královského trůnu, který patří jen 
Davidově dynastii. Je též paradoxem, že 
Hasmonejci, kteří zahájili boj proti Antio-
chovým snahám násilně helenizovat židov-

ský národ, se během několika desetiletí sami 
stali helenizovanými vládci Judeje. Dle 
názoru učenců byli za vše Makabejští Hos-
podinem potrestáni, a to zánikem své 
dynastie. Roku 37 př. o. l. byl poslední has-
monejský král Matitjáš Antigonos II. na pří-
kaz Marka Antonia v Antiochii popraven 
a králem Judska se s požehnáním Říma stal 
Idumejec, Antipatrův syn Herodes I. Tak 
bývalí služebníci Hasmonejských usedli na 
trůn, který dříve stejně tak uzurpovali jejich 
pánové.

Proč byl učenci preferován zázrak s ole-
jem a ne zázrak vítězství malé skupiny 
povstalců nad obrovskou přesilou dobře 
vyzbrojené a vycvičené profesionální Antio-
chovy armády? Oprávněně se totiž obávali, 
že pokud se bude velmi zdůrazňovat 
zázračné vojenské vítězství Makabejských, 
tak to může v budoucnu legitimizovat židov-
ská povstání proti silnějším národům a říším. 
Povstalci si pak budou myslet, že jsou ve 
svém boji podobní Makabejským, tudíž plní 
vůli Všemohoucího a jako takoví mají zaru-
čené vítězství nad převahou nepřátel Božího 
lidu. Jistě tak uvažovali mnozí povstalci 
v prvním protiřímském povstání v letech 
66–70 o. l., kteří nakonec utrpěli těžkou 
porážku. Římané obsadili Jeruzalém a spá-
lili druhý jeruzalémský Chrám, který nebyl 
do dnešního dne znovu vystavěn. Podobně 
uvažovali i přívrženci Šimona bar Kochby 
o sedmdesát let později během druhého pro-
tiřímského povstání. Musíme si uvědomit, 
že „hnacím motorem“ proti nepřátelům 
a utlačovatelům židovského národa nemůže 
být pouze svaté nadšení a přesvědčení, že 
plníme Hospodinovu vůli, ale musíme vzít 
v potaz též válečnou strategii nepřátel, jejich 
výzbroj a počet. Tedy nelze spoléhat pouze 
na zázrak, jak například uvádí Tóra (Ex 
 Hospodin – ה׳ ילחם לכם ואתם תחרישון„ :(14,14
bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlí-
žet.“ To však neznamená, že zázraky tvořil 
Hospodin pouze בימים ההם בזמן הזה – v oněch 
dnech v tomto čase, tedy v dobách Makabej-
ských. Vždyť válka za nezávislost Izraele 
roku 1948 byla provázena ne jedním zázra-
kem, kdy Hospodin zasahoval do historie. 
Za normálních podmínek, jak uvádějí vojen-
ští odborníci na strategii vedení ozbrojených 
konfliktů, po vyhlášení nezávislosti Izraele 
se šest set tisíc Židů, včetně nemluvňat, 
nemohlo ubránit dvojnásobné přesile míst-
ních Arabů a současně agresi čtyř regulér-
ních armád sousedních arabských států 
a Iráku. Opak se stal pravdou. Podobně tomu 
bylo i během šestidenní války v roce 1967. 
Pokud židovský národ je v ohrožení, Vše-
mohoucí tvoří zázraky podobné těm, které 
tvořil za dob Makabejských, ale my máme 
povinnost nespoléhat pouze na ně, ale zvážit 
vojensko-strategickou situaci, v níž se nachá-
zíme, a poté se zbraní v ruce pomoci našemu 
fyzickému i duchovnímu osvobození.

◗ Rabín Daniel Mayer
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Duchovní otec celého projektu, francouz-
ský fotograf Frederic Brenner, přizval 

ke spolupráci jedenáct svých kolegů z celé-
ho světa, přičemž si záměrně vybral autory, 
kteří se Izraeli ve své předchozí tvorbě nevě-
novali. Jednalo se navíc o fotografy se zcela 
odlišnými styly a pracovními postupy. 
V průběhu několikaměsíčních pobytů 
v Izraeli připravilo všech dvanáct autorů 
kolekci fotografií z Izraele a palestinských 
území, z nichž byla posléze sestavena jedna 
společná výstava. Vzhledem k výše uvede-
ným výchozím podmínkám je zřejmé, že se 
jedná o kolekci nanejvýš rozmanitou, jak po 
stránce obsahové, tak i formální. Setkáme se 
tu s fotografiemi černobílými i barevnými, 
velkoformátovými snímky i fotografiemi, 
které by se bez problémů vešly do běžného 
rodinného alba; někteří autoři fotili tváře 
lidí, každodenní život, jiní přírodní či prů-
myslovou krajinu, k vidění jsou i letecké 
snímky. Rozdílné jsou například i popisky 
u fotografií. Zatímco v některých případech 
je uveden třeba jen čas a místo, jindy popis-
ky doplňují fotografie o řadu zajímavých 
informací. I toto bylo ponecháno rozhodnutí 
každého jednotlivého fotografa – jeden 
z autorů Stephen Shore k tomu říká: „Umělec 
má právo říct, že jeho dílo je fotografie, spo-
lečně s textem.“ A Frederic Brenner odkazu-
je na biblický text, podle nějž Izraelité na 
Sinaji „viděli hlasy“, a říká, že k fotografii 
patří i příběhy – nevnímáme ji tedy pouze 
zrakem, ale také nasloucháme. V souladu 
s tímto pojetím vychází k projektu celkem 

třináct knih – jedna společná a jedna indivi-
duální každého ze zúčastněných fotografů, 
které obsahují kromě snímků i řadu příběhů 
o jejich vzniku.

Pražské uvedení projektu bylo celosvěto-
vou premiérou (teprve z Prahy se výstava 
přesune do Tel Avivu a dalších měst) 
a v DOXu jej pojali vskutku velkoryse. 
Kromě slavnostní vernisáže a tiskové konfe-
rence proběhla o prvním víkendu i řada 
doprovodných akcí. Zejména se jednalo 
o sérii panelových diskusí se všemi autory. 
Zájem návštěvníků byl obrovský, všechny 
tři diskuse byly vyprodány, stejně jako 
komentované prohlídky, kterých se rovněž 
účastnili sami fotografové.

Z toho, co v diskusích zaznělo, a z toho, 
co je k vidění na výstavě, vybíráme alespoň 
několik zajímavostí.

Světoznámý český fotograf Josef Kou-
delka prozradil, že o práci v Izraeli nejprve 
vůbec nechtěl slyšet a nabídku rovnou 
odmítl. Později souhlasil s tím, že si cestovní 

náklady uhradí sám, protože se nechtěl 
k ničemu zavazovat. Teprve po čtvrté 
návštěvě se rozhodl do projektu zapojit. Jako 
člověka, který prožil dvě okupace (narodil se 
1938, do emigrace odešel až po roce 1968), 
jej zaujalo téma zdi – bezpečnostní bariéry. 
A zároveň jej jako fotografa, který se již 
dříve zaměřoval na změny krajiny, zajímalo, 
jakým způsobem mění tato bariéra ráz bib-
lické krajiny. Jeho fotografie jsou na výstavě 
uspořádány do jakéhosi dlouhého leporela, 
které se táhne napříč prostorem a vytváří tak 
symbolicky určitou bariéru i ve výstavní 
síni. Koudelka rovněž vzpomínal, že v prů-
běhu přípravy projektu doslova trpěl, a že 
ačkoliv byly návštěvy Izraele fascinující, 
bylo to pro něj snad to nejtěžší, na čem kdy 
pracoval. K vysvětlení těchto pocitů srovnal 
dnešní Izrael s Československem v roce 
1968, kdy během sovětské invaze nafotil své 
první světově proslulé fotografie. Podle 
Koudelkových slov to tehdy bylo mnohem 
snazší, ačkoliv se jednalo o mimořádnou 
a dramatickou situaci, která však byla pře-
hledná, fotografovi bylo jasné, na které 
straně stojí. Zatímco v Izraeli jsou nešťastní 
lidé na obou stranách. Koudelka sice neopo-
mněl poznamenat, že podle průzkumů je 80 
procent obyvatel Izraele šťastných, i oni jsou 
však podle něj ovlivněni tím, že se museli 
stát něčím, čím nechtěli.

Na to namítla americká fotografka Wendy 
Evald, že její pocity z Izraele jsou přesně 
opačné: místo války a zdi viděla různorodou 
společnost, různé komunity, jejichž členové 

THIS PLACE
24. října 2014 – 2. března 2015
Centrum současného umění DOX (Poupětova 1, Praha 7)

➤

V minulosti jsme měli možnost vidět již řadu výstav fotografií z Izraele. Některé byly od vynikajících profesionálů, 
jiné od nadšených amatérů. Zpravidla se však jednalo o fotografy, u nichž je Izrael v centru pozornosti, jsou jím 
fascinováni a fotí jej pravidelně. Projekt This Place, který mohou od konce října shlédnout návštěvníci Centra sou-
časného umění DOX, se tomuto schématu vymyká.

Josef Koudelka: Silnice č. 60, Beit Jala, oblast Betléma, 2011, copyright: Josef Koudelka / Magnum Photos

Copyright: Martin Kollar
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událost

Kislev 5775

vesměs rádi spolupracovali a všichni chtěli 
něco říct, takže to snad byla nejsnadnější 
práce, kterou kdy dělala. Ochota místních 
spolupracovat je přitom pro Wendy Ewald 
klíčová, je podstatou její pracovní metody, 
tzv. participativních projektů, kterým se 
věnuje již od sedmdesátých let 20. století. Na 
místech, kde fotografuje, pořádá workshopy 
a fotoaparát půjčuje místním, včetně dětí, 
aby sami zachytili, co je v jejich očích důle-
žité. Její izraelský projekt s názvem „Zde 
žiju“ se tak dá rozdělit na čtrnáct menších 
projektů realizovaných ve čtrnácti různých 
komunitách – fotilo se v židovské dívčí orto-
doxní vojenské přípravce i v křesťanských 
arabských školách, mezi jeruzalémskými 
Romy, mezi sedmdesátnicemi z východního 
Jeruzaléma, mezi Drúzy, mezi stánkaři na 
Machane Jehuda, v kibucu Kfar Giladi… Jak 
Wendy Ewald uvedla, chce zdůraznit, že 
izraelsko-palestinská společnost není bi-
nár ní, ale  multikulturní. Komunitní rozměr 
projektu v tomto případě podtrhuje prezen-
tace fotografií – jsou malých rozměrů, vysta-
vené v jakýchsi knihovničkách.

Podobně Gilles Peress, člen slavné agen-
tury Magnum, uvedl, že se do Izraele rád 
vracel a dokonce by tu chtěl strávit nějaký 
čas se svojí rodinou. To, že historické udá-
losti semelou lidi ve svém soukolí, podle něj 
patří k lidskému údělu. Peress vychází se 
svých letitých zkušeností – fotil již mimo 
jiné v severním Irsku nebo na Balkáně. 
V Izraeli a na Západním břehu pracoval 
časosběrnou metodou, kdy dlouhodobě fotil 
ta samá místa a jejich proměny. Častým 
objektem jeho zájmu jsou izraelské checkpo-
inty či východní Jeruzalém.

Fazal Sheik se rovněž do Izraele vrací 
a plánuje se vracet i v budoucnu. Pracuje na 
společném projektu s deseti Palestinci 

a deseti izraelskými Židy, kteří do projektu 
zapojují své vlastní příběhy i archívy. Sheika 
zajímá, jak politika ovlivňuje přesuny oby-
vatel a ráz krajiny. Tento fenomén se pokusil 
zachytit prostřednictvím leteckých fotogra-
fií, které uspořádal do třech celků. Vystavená 
část „Pouštní květ“ (nazvaná podle Ben 
Gurionova přání „aby poušť rozkvetla“) se 
zaměřuje na Negevskou poušť a stopy její 
industrializace, těžby, militarizace a vysidlo-
vání beduínů.

Iniciátor projektu Frederic Brenner se 
dlouhodobě zabývá fotografováním židov-
ských komunit v Izraeli i v diaspoře. Různo-
rodost židovské komunity v Izraeli se odráží 
i na snímcích, které prezentuje v rámci 
výstavy Toto místo – jsou zde osadníci 
v Judské poušti se stádem koz, chasidská 
rodina s devíti dětmi i sekulární rodina na 
pláži (s dcerou v uniformě).

Stephen Shore se zaměřuje na krajinná 
i městská panoramata (Hebron, Negev, kláš-
ter sv. Sávy v Judské poušti). Industriální 
„krajina“ Tel Avivu zaujala slovenského 
fotografa Martina Kollara. Nick Waplington 
nabízí cyklus s jasným a stručným názvem 
„Osadníci“. Korejská fotografka Jungjin Lee 
představuje poetické černobílé snímky kra-
jiny. Sama prohlašuje, že její snímky jsou ve 
srovnání s fotografiemi jejích kolegů mno-
hem méně politické, přesto o nich tvrdí, že 
jsou to ty nejpolitičtější fotky, které kdy 
udělala.

Většina diskutujících se shodla, že izrael-
ská realita je velmi komplexní a složitá. 
A právě proto je projekt Toto místo velmi 
zajímavý, protože skrze různé umělecké 
pohledy dokáže tuto realitu dobře zachytit 
a nabídnout návštěvníkům daleko mnoho-
strannější pohled, než na jaký jsme zvyklí.

◗ Kateřina Weberová, foto: DOX (www.dox.cz)

VZPOMÍNÁME
15. listopadu 
(22. chešvanu 
5775) zemřela 
spisovatelka 
a transgender 
aktivistka hlá-
sící se k seku-
lárnímu juda-
ismu, Leslie 
Feinberg 
(z. l.). Sama se 
označovala jako 
„bílá sekulární 
židovka z pra-
cující třídy 
a transgender lesba“ (white, working class, 
secular Jewish and transgender lesbian). 
Nejvíce se proslavila knihou Stone Butch 
Blues (1993). Česky zatím vyšla jen její 
kniha Pohlavní štvanci (orig. Transgender 
Warriors 1996, česky 2000), v níž mimo 
jiné vzpomínala na atmosféru mezi Židy za 
vlády prezidenta McCartyho.

17. listopadu loňského roku (14. kislevu 
5774) zemřel spisovatel, dramatik, kulturní 
historik a dlouholetý redaktor časopisu Roš 
Chodeš i Židovských ročenek, Tomáš 
Pěkný (z. l.). Jeho kniha Historie Židů 
v Čechách a na Moravě (1993, 2004) je 
považována za nejlepší dílo k tomuto tématu 
a patrně je ještě dlouho žádné nepřekoná. 
Tomáš Pěkný měl totiž na zpracovávání 
tohoto a dalších témat dosti času; nedobro-
volné studijní volno mu „dopřál“ komunis-
tický režim, když ho roku 1971 z politic-
kých důvodů donutil opustit práci redaktora 
Mladé fronty a poslal ho do dělnických pro-
fesí. Je symbolické, že hlavní část materiálu 
pro tuto knihu vydobyl v době, kdy byl stud-
nařem. Po roce 1989 patřil k zakladate-
lům časopisu RESPEKT. Osobnosti Tomáše 
Pěk ného a jeho dílu plánujeme věnovat 
podrobnější článek v některém z příštích 
čísel vydání Maskilu.
◗ rjw; foto: Wikipedia; Respekt, Erik Tabery

V pátek 5. prosince večer (erev šabat 14. kislev) se v kavárně divadla Na prádle koná večer s první sbírkou 
dětské poezie Shela Silversteina Jen jestli si nevymýšlíš. Knihu představí překladatelé Stanislav Rubáš, Lukáš Novák 
a Zuzana Šťastná. Večerem provází Hana Kofránková. Shel Silverstein (1930–1999) je celosvětově proslulý spisovatel, kres-
líř a hudebník, jehož tvorba byla přeložena do více než 30 jazyků. V ČR je čtenářům známý především svojí prvotinou 
O stromu, který dával (vyšlo 1999). Vstup je volný.
Adresa: Besední 487/3, Praha 1 – Malá Strana (asi 100 m od stanice Hellichova, 200 m od stanice Újezd)

➤

Frédéric Brenner: Rodina Weinfeldova, 2009, copyright: Frédéric Brenner
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Nakladatelství Garamond vydává ilu-
strovanou knížku o židovském svát-

ku Chanuka. Kniha s dvěma souběžnými 
texty je určena především dětem, ale 
i dospělým. První text, který je určen 
především menším dětem, vypráví sa-
motný příběh o Makabejském povstání 
a zázraku s olejem, druhý potom podává 
stručné historické souvislosti tehdejší 
doby v podobě komentáře vhodného pro 
starší děti a dospělé čtenáře. Lze říci, že 
stejně jako má kniha dvě vrstvy, má i ži-
dovský svátek Chanuka dvojí podstatu. 
Na jedné straně je to duchovní svátek 
světla, které symbolizuje duši a její osví-
cení, na straně druhé má historický zá-
klad a Židé si ho dodnes připomínají jako 
oslavu vítězství Makabejských, osvobo-
zení židovského národa a nastolení 
Judského království. Světlo Chanuky 
nám připomíná, že naděje a radost může 
do našich duší vstoupit i ve dnech, kdy je 
den nejkratší a noc nejdelší.

➤

Listopad/Prosinec 2014

lu-
át-
mi 
aalel  
enen 
sa-
ání 
vá 
jší 

pro 
že 
ži-
tu. 
ek 
ví-
zá-
ko 

bo-
ení 
ky 
ůže 

je 

Chanuka, autoři: David Maxa, Pavel Šik, ilustrace: Lukáš Konrád, předmluva: Efraim K. Sidon, 36 stran
Více informací můžete získat na e-mailu garamond@e-garamond.cz nebo na www.e-garamond.cz

Chanukový tip

Název svátku „chanuka“ ostatně nesou-
visí se svícením, ale zasvěcením, přesněji 
řečeno se vzděláním a výchovou k odvaze být 
sám sebou, a proto je třeba zasvěcovat děti 
pro život, který klade nesnadné otázky. 
Židovská zkušenost a tradice, promítnutá do 
obsahu svátků, nepřináší líbivé, ale pravdivé 
odpovědi, které nám pomáhají v jeho zkouš-
kách obstát. V tomto případě nás učí, že se 
každý z nás může spolehnout na to, že v nej-
horších okamžicích života nalezne v sobě 
nezničitelnou amforu oleje, která jeho duši 
nedá vyhasnout, a tou je věrnost jedinému, 
živému Bohu Izraele.
z předmluvy Efraima K. Sidona, 
vrchního zemského rabína

Makabejští bojovali tak udatně, že 
všechny královy vojáky zahnali na 

útěk. Vojsko krále Antiocha bylo poraženo. 
Makabejští se nyní mohli vrátit do Je ruzalé-
ma, kde je lidé radostně vítali a provolávali 
slávu: „Ať žije Juda Makabejský, osvobodi-
tel Judska!“ Potom všichni následovali Judu 
a jeho druhy do Chrámu.

Tam však spatřili něco strašného. Velká 
brána Chrámu byla vylomena a oltář pova-
len. Všude kolem stály sochy řeckých bohů. 
„Jaké neštěstí se to přihodilo! Chrám je zni-
čen!“ hořekovali Židé nad tím, co Antio-
chovi vojáci provedli. Jehuda jim ale řekl: 
„Nezoufejte a pusťte se všichni do práce.“ 
Obyvatelé Jeruzaléma a Judovi vojáci 
vynesli z Chrámu řecké sochy. Děti pomohly 
vymést střepy a několik mužů přineslo novou 
bránu. Oltář byl znovu postaven. Ženy utkaly 
závěsy na zdi. Řemeslníci vyrobili nové 
nádobí, nábytek a krásnou novou menoru. 
Chrám se třpytil čistotou a na tvářích Židů se 
objevily úsměvy. „Máme znovu náš Chrám,“ 
volali, jakmile byly práce dokončeny. Potom 
Juda pozval všechny na velkolepou slavnost. 
Židé se těšili a spěchali, aby se zúčastnili 
znovuzasvěcení Chrámu. Do menory bylo 

zapotřebí oleje ke svícení. Hledali všude, ale 
marně. Všechny džbány s olejem byly roz-
bité. Hrozilo, že slavnost, kterou všichni tak 
toužebně očekávali, se nebude moci konat. 
„Tady jsem našel jeden celý džbán,“ zarado-
val se Juda. Záhy však posmutněl, když 
zjistil, že olej v něm postačí jen na jediný 
den. „Výroba nového oleje zabere celých 
osm dní!“ zoufal si, přesto se ale rozhodl 
světlo v menoře zapálit. Plamínky se rozho-
řely a ne a ne zhasnout. Hořely již celý jeden 
den a oleje neubývalo. Zapadalo a vycházelo 
slunce a menora stále hořela. Všichni úža-
sem oněměli. „Stal se zázrak! Olej vydržel 
hořet celých osm dní!“ volali Židé a zvě-
davci z celého Judska přicházeli do Jeruza-
léma, aby zázrak spatřili na vlastní oči. Po 
osm dní všichni tančili, zpívali, smáli se 
a radovali, modlili se k Bohu.

Juda Makabejský pak promluvil k Židům: 
„Tento velký zázrak si budeme v tomto čase 
připomínat každý rok. Chanuka znamená 
hebrejsky zasvěcení. Nazvěme tedy tento 
svátek Chanuka.“ Od té doby zapalujeme 
jednou za rok po dobu osm dní světla a heb-
rejsky si připomínáme: „Nes gadol haja 
šam.“ Velký zázrak se tam stal.

Ukázka z textu 
pro menší děti:

6

Maskil_listopad_2014.indd   6Maskil_listopad_2014.indd   6 27.11.14   10:0327.11.14   10:03



Ukázka z textu pro starší děti:

V době před chanukovým zázrakem Židé neměli své vlastní krá-
lovství. Žili především v Judsku, jak se nazývá území kolem 

Jeruzaléma. Za vlády dřívějších králů byli často stěhováni do jiných 
měst, odkud se pomalu vraceli a čekali, až se situace v Judsku zlepší. 
Měli svůj Chrám a svého velekněze, kterého nazývali Kohen Gadol 
a kterého všichni lidé poslouchali. Poslední Judské království zaniklo 
již před více než 400 lety a Židé žili dlouhou dobu pod nadvládou 
cizích králů. Především králové ze Sýrie a Egypta o Judsko neustále 
bojovali. Během této doby se na území Judska stejně jako všude 
kolem prosazoval řecký styl života, který se nazýval helénismus. 
V Syrské říši, kam Judsko patřilo, se mluvilo řecky. Helénská kultura 
byla v jistém ohledu lákavá a lidé ji přijímali, stejně jako různá helén-
ská božstva. Byla zakládána první gymnázia, kde se vyučovala kultu-
ra a soutěžilo se. V gymnáziu bylo zvykem, že mladí chlapci zápasili 
nazí (gymnos znamená řecky nahý). Podle řeckého stylu života se 
totiž považovalo dobře trénované tělo za stejně důležité jako vzděla-
ná hlava. Jelikož říše byla veliká a národy v ní měly žít v míru, vyu-
čovalo se v gymnáziu, že bohové jsou různí a nezáleží na jejich 
jménu. Kdo chtěl ve společnosti dosáhnout významného postavení, 
nazýval se helén. Tehdejší židovští kněží dokonce chtěli Jeruzalém 
více pořečtit a doporučovali, aby i Židé navštěvovali gymnázia a stali 
se helény. Není tedy divu, že mnoho Židů se tomuto životnímu stylu 
přizpůsobilo. To se ale nelíbilo těm Židům, kteří žili podle tradice 
svých otců. Proto docházelo v Judsku k neustálým rozepřím a malým 
povstáním.

Proč trvá svátek Chanuka osm dní 
a ne pouze sedm?

Tuto zajímavou otázku si položil slavný rabín Josef Karo. 
Vždyť přece v té nádobě, kterou Juda našel, bylo dost oleje na 
celý první den. Takže by se dalo říci, že zázrak se stal až druhý 
den, kdy už olej měl být vyhořelý. Odpovědí na tuto otázku bylo 
několik. Podle jednoho názoru se první den slaví vojenské 
vítězství Judy, podle druhého názoru je vůbec zázrak, že Juda 
našel alespoň jednu nádobu s olejem. Třetí názor byl realistický 
a tvrdil, že olej byl tehdy rozdělen na osm dílů, aby ho bylo 
alespoň trochu na každý den, než se připraví olej nový. Menora 
ale hořela celé dny, a proto trval zázrak celých osm dní. Podle 
čtvrtého názoru je zázrakem, že Juda, ačkoli měl oleje tak málo, 
vůbec světlo zapálil a tím splnil nařízení, že v Chrámu musí 
hořet věčné světlo. Tak ukázal, jak věří v Hospodina a spoléhá 
se na něj. Pátý názor vysvětloval, že nejen nadpřirozené věci 
jsou zázrakem a že i běžné věci v přírodě, které považujeme za 
přirozené, jsou zázrakem, jako například to, že olej vůbec hoří. 
Co myslíte vy? Jak je to s tím zázrakem?

➤
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Izraelské knihy, vycházející v těchto dnech v češtině:

Dore Gold: Boj o Jeruzalém
Autor knihy Dore Gold je bývalý velvysla-

nec Izraele v OSN, který se v poslední době 
podílí na izraelsko-palestinských jednáních. Na 
pozadí třítisícileté historie města a dějin tří 
monoteistických náboženství Gold předkládá 
vazby muslimů, křesťanů a Židů ke svatým 
místům v Jeruzalémě a jako diplomat a polito-
log ukazuje roli Izraele v zajišťování přístupu 
k mešitě al-Aksá a Skalnímu dómu, Chrámu 

Božího hrobu a Zdi nářků. Kniha vychází 
v nakladatelství Garamond v překladu Gity 
Zbavitelové. 

Sajjid Kašua: Druhá osoba 
singuláru

Sajjid Kašua je izraelský Arab, který ve 
svém románu s citlivostí a zároveň smyslem pro 
absurdno rozvíjí příběh o lásce, zradě a cti 
a nastoluje otázku, zda člověk skutečně může 

shodit starou kůži a znovustvořit sebe sama. Román je psychologic-
kou mozaikou a pronikavou sondou do smýšlení jednotlivců, kteří 
utvářejí rozdělenou izraelskou společnost. Z hebrejského originálu 
Guf šeni jachid přeložila Šárka Doležalová. Vydalo nakladatelství 
Pistorius & Olšanská.

Uri Orlev: Běž, chlapče, běž
Působivý a dobrodružný příběh židovského 

chlapce v Polsku, který se několik let skrývá 
v lesích a u rodin na venkově, je ideální četbou, 
která může děti seznámit s událostmi druhé svě-
tové války. V minulém roce vydaná kniha stej-
ného autora Ostrov v Ptačí ulici měla mezi dět-
ským (i dospělým) publikem obrovský úspěch 
a byla oceněna Zlatou stuhu za nejlepší překlad 
literatury pro děti a mládež roku 2013. Obě 
knihy přeložila Lenka Bukovská. Vydává nakladatelství Práh. Příběh 
podle skutečných událostí byl ve filmové podobě uveden letos na 
festivalu ve Zlíně a momentálně běží také v kinech.
O některých knihách chystáme bližší informace do dalších čísel. (-redakce-)

kniha

➤
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Roku 1924 (pět let před smrtí) publikoval 
Weinzettl své celoživotní dílo nazvané 

Víra v moderní době. Už letmé prolistování 
obsahu prozradí, že Weinzettlovým celoži-
votním koníčkem byly dějiny náboženství 
a do jisté míry i to, co se dnes nazývá religi-
onistikou. Ukáže se však, že nešlo jen 
o nedělní zálibu pana stavitele, ale o celoži-
votní hledání. Hlavním tématem knihy, 
vycházejícím ze srovnání náboženských tra-
dic dostupných tehdejšímu Středoevropanovi, 
je problém opravdového náboženského pro-
žívání v moderní době.

Weinzettl si byl vědom toho, že většina 
jeho současníků (a patrně i on sám) sice 
touží po náboženském životě, ale ten pro ně 
v dostupných formách má pachuť neupřím-
nosti. Chtějí-li moderní lidé nábožensky žít, 
musejí se podle Weinzettla v rámci jakého-
koli vyznání podrobit věroučným požadav-
kům odporujícím jejich rozumovému 
poznání. Na druhé straně, věda není schopná 
uspokojit jejich potřebu nalezení smyslu, ani 
osobní potřebu obřadů v ročním a životním 
cyklu. Weinzettl tak dospěl k názoru, že 
vzdělanému modernímu člověku nemůže 
vyhovovat žádné ze současných náboženství 
(s. 16–23), ale věda (ani filozofie) nemůže 
náboženství nahradit (s. 189–190). Weinzettl 
si zároveň pod vlivem H. Bergsona uvědo-
moval důležitost náboženství jako celospole-
čenského pojítka (právě této funkci měly 
v omezené míře sloužit i jím navrhované 
vojenské pomníky!). Místy přitom dospíval 
k postřehům, k nimž se religionistika propra-
covávala až na konci 20. století.

Jako dítě své doby dodává, že moderního 
člověka nemohou uspokojit ani zasvěcovací 
společenství jako je svobodné zednářství 
(k němuž se uchylovala řada jeho součas-
níků a kolegů), ani v jeho době tak populární 
spiritismus a jemu příbuzné kroužky.

Zároveň vnímal jako problém, že seku-
lární kultura se ocitá pod nadvládou trhu, že 
je to „prodejná kráska“ (s. 572), jejímž cílem 
není povznesení lidské duše, ale líbivost 
a z ní plynoucí obchodní úspěch. Taková 
kultura podle Weinzettla nemusí lidskou 
duši povznášet, ale může jí přímo škodit 
a otupovat.

V pojmenování krize nebyl jediný; pozo-
ruhodný byl projekt nového náboženství, 
jímž na tuto krizi hodlal odpovědět: Mělo se 
jednat o takové náboženství, které by se stalo 
novým celospolečenským, všelidským 
a univerzálním pojítkem. Mělo nést a pod-
porovat základní hodnoty počátku 20. sto-

letí – racionalitu, pokrok, všelidskou solida-
ritu, estetické cítění, práci na sobě a pro 
lidstvo, atd. Toto náboženství mělo být přá-
telské životu a co možná otevřené novým 
vědeckým poznatkům (aby se s nimi nedo-
stávalo do konfliktu). Jediným bohem tohoto 
nového náboženství měl být „Bůh-Život“.

Požadavek nového náboženství či nové 
víry končí výzvou: Stavme nové chrámy – 

chrámy kultury. Weinzettl dále rozvíjí 
podrobný program, jaké by měl mít nový 
chrám funkce a jak by měl vypadat (jak 
svědčí nadpisy podkapitol s. 582–588):
Chrám kultury bude viditelným representan-
tem pokroku obce.
Chrám kultury bude trvalou školou pokroku 
občanstva všeho.
Chrám kultury bude trvalým stánkem umění 
výtvarného.
Chrám kultury bude síní hudební lidovou.
Chrám kultury bude útočištěm každého po 
únavě denního shonu.
Chrám kultury bude síní slavností obce.
Chrám kultury bude místem slavností rodin-
ných.
Chrám kultury bude útočištěm v krutých 
ranách osudu.
Chrám kultury nebude tudíž místem modli-
teb, nýbrž místem soustředění a dobrých 
předsevzetí.

Chrám kultury měl (v evropském prostředí) 
vypadat následovně:

Hlavní prostor veliký a vysoký jednotný, 
bez pořadí sloupových, tedy spíše disposice 
centrální kopulové nežli tvar basiliky. (...) 
V pozadí hlavního prostoru, určeného 
za přednáškovou síň, bude stánek památ-
ností města, totiž ohnivzdorná stavba, ohni-
vzdor ně uzavřená, ve kteréž uloženy budou 
nejdůležitější památné listiny města, kronika 
městská, trofeje kulturní činnosti města, 
plány a pohledy na město, vždy alespoň po 
jednom století zřízené, dále matrika naroze-
ných a zemřelých občanů, jakož i osobní 
památkové listiny každého občana ode-
vzdané k úschově po jeho úmrtí. (s. 590–591)

Nahoře na stánku památností bude na 
podstavci trůniti hlavní umělecké dílo 
chrámu, nejlépe obrovská socha, představu-
jící vážně a vznešeně Boha-Života, ať sedí-
cího, ať stojícího, ať jen s hlavou v záři, ať 
obraz malovaný s celou skupinou, to vše jest 
věcí umělce (...). Já sám představuji si sochu 
několikanásobné životní velikosti, provede-
nou v jádře z betonu, při čemž hlava a části 
těla viditelné byly by z mramoru a roucho 
buď z kovových plechů nebo pokryté mosai-
kovými neb fayancovými krychličkami. Celý 
pohled na toto dílo má býti nejvýše povzná-
šející, výraz tváře takový, aby u lidí dobrých 
vzbudil nadšení, u hříšníků však hrůzu. 
(s. 591–592)

Návštěvníku královehradecké synagogy, 
který měl možnost se s knihou seznámit, se 
vnucuje myšlenka, jaká byla souvislost mezi 
touto stavbou a náboženskými utopiemi 
jejího stavitele.

Stavba svojí dispozicí i umístěním 
výrazně napodobuje Weinzettlovu představu 
Chrámu kultury. Přestože více odpovídá 
bazilice než doporučované centrální kopu-
lové dispozici, k přeměně v plnohodnotný 
chrám tohoto druhu by vlastně stačilo jen 
pozměnit její interiér (vestavět schránu 
památek, vyobrazení Boha Života atd.) a dát 
nový účel bytu rabína, šámese, zasedací síni 
a archivu (tj. změnit je na poradní místnost 
pro kněze, knihovna, studovna, archiv by jen 
dostal nový obsah). Požadavky na prostor 
spojující v sobě přednáškový sál, koncertní 
síň, výstavní galerii atd. mohla splňovat 
dokonale. Jeho snu by odpovídalo i umístění 
na hlavní třídě.

Zdá se tedy, že Weinzettl do této syna-
gogy vtělil část svých představ o ideální 
sakrální stavbě, třebaže ji realizoval na pro-
jektu pro náboženské společenství, které 

Synagoga
v Hradci Králové a její stavitel

➤
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Kislev 5775

Po knize vzpomínek na rabína Richarda 
Federa vychází v nakladatelství Sefer 

podobně komponovaná kniha vzpomínek na 
život a působení rabína Gustava Sichera 
(1880–1960).

Úvodní životopis této význačné postavy 
českých židovských dějin 20. století sepsal 
Daniel Polakovič. Knihu doplňují dobové 
dokumenty a snímky z míst, kde rabín Sicher 
působil: z rodných Klatov, z jeho prvního 
působiště Náchoda, z Královských Vinohrad 
v Praze, kde deset let vedl místní židovskou 
komunitu, z emigrace v mandátní Palestině 
a konečně z jeho činnosti v pozici vrchního 
rabína. Vzpomínek je o poznání méně než 
v předchozí knize o rabínu Federovi. 

„Rabín Sicher zemřel o deset let dříve 
než rabín Feder, a to je z hlediska získávání 
vzpomínek velký rozdíl,“ vysvětluje autorka 
Z. Peterová. „Mnohem méně lidí, i těch, 
kteří v té době žili, má na jeho působení 
konkrétní vzpomínky.“ 

Kniha tak setkává z řady spíše letmých 
setkání, která dotyčným – často v dětském 
věku – utkvěla v paměti. ◗ rjw

Kdo má pravdu?
(podle Hugovy vzpomínky, 1938)

Přišel jsem k panu rabínovi 
pro radu. Blížily se Vysoké 
svátky – Nový rok a Jom 
kipur – Den smíření. I kdyby 
Žid nešel celý rok do templu, 

na Vysoké svátky je všechno jinak. Tak to 
bylo i v naší rodině. Už celý měsíc před 
datem Nového roku nemluvila moje žena 
o ničem jiném než o gruntování, vaření, šva-
dleně – přece neměla nic na sebe, takže 
v čem vlastně půjde do synagogy, a také 
o tom, koho na erev Roš ha-šana letos 
pozveme na večeři, koho na oběd. To ale 
nebyl hlavní důvod mé návštěvy u pana 
rabína. Přišel jsem s jinou, vážnější otázkou.

„Pane rabíne, vy jste tady na obci takovým 
rozhodčím, vlastně soudcem, vlastně ani roz-
hodčím, ani soudcem, ale učencem – to je to 
správné slovo! A vy byste měl rozhodnout, 
jestli má moje žena pravdu, nebo ne.“

Rabín Sicher povytáhl obočí nad kula-
ťoučké brejličky a usmál se.

„To zní tajemně. A navíc vám musím 
s politováním říct, že ani učenec nejsem. To 
bych toho musel mnohonásobně víc znát. 
Nejste asi na správné adrese.“

„To musím, pane rabíne, odporovat. Pro 
mě učencem jste, a proto jsem tady. Dovolte, 
abych vám přednesl problém, který mi tak 
trochu nedá v posledních dnech spát.“

Pan rabín si poposunul židličku blíž ke 
mně a pokynul rukou, abych se do toho pustil.

„Jako každý rok i teď se s manželkou 
připravujeme na Vysoké svátky. Jenomže 
moje žena řekla, že nevidí jediný důvod, 
proč by ona a další ženy měly v synagoze 
sedět odděleně. Naopak – právě v tyto dny, 
které pro každého Žida tolik znamenají 
a předurčují celý život pro další rok, by prý 
chtěly sedět pohromadě se svými nejbliž-
šími. Mně se to ale, pane rabíne, nezdá. 
Vzpomněl jsem si na svoje dětství, když mě 
tatínek vodil za ruku do té naší synagogy 
v Mariánských Lázních. Jak jsem byl hrdý 
na to, že už nesedím s maminkou, babičkami 
a tetami tam nahoře, ale s tatínkem, mezi 
muži. A moje maminka? Ta mi seshora 
vždycky zamávala, kdykoli jsem se podíval 
vzhůru, a já dobře vím, že byla pyšná, že 

jsem vedle tatínka. A teď najednou – takové 
novoty. Ne že bych to snad nechápal, to nao-
pak chápu a je mi hezky u srdce, že naše 
drahé polovice nám chtějí být při modlitbách 
co nejblíž, ale na druhé straně – nemohu se 
s tím vnitřně smířit.“

Pan rabín pokyvoval hlavou a neodpoví-
dal. Pak se mě zeptal: „V čem by to pro vás 
bylo obtížné, kdyby vaše žena a dejme tomu 
i její sestra a další ženy blízké vaší rodině 
seděly v jedné řadě spolu s vámi?“

Takovou otázku místo odpovědi jsem 
opravdu nečekal. Co tím sleduje?

„Mám strach, že by si spolu často poví-
daly. Znáte ženy, pane rabíne... Při vší úctě 
k nim – povídají si přece všude a rády. A já 
bych se nemohl tak soustředit na modlitby. 
A pak – mám kdesi na duši strach, že by 
třeba i mě chtěly tak trochu zatáhnout do 
jejich hovoru. A to by pak bylo pro mě velice 
těžké.“

„Chápu vás, ale chápu i ty ženy, které už 
nechtějí sedět extra, odděleně, protože v tom 
asi spatřují jakýsi druh ponížení nebo zne-
hodnocení svého výjimečného poslání ženy-
-matky. Dnes je taková doba. Často řeším 
spory mezi ortodoxními souvěrci a jejich 
liberálními odpůrci. Je to každopádně zají-
mavé. Obě skupiny: stejní Židé, prakticky 
stejná výchova od dětství, a náhle jiný směr.“

„Takže co si o tom myslíte? Má moje 
žena pravdu a vy povolíte sezení žen a mužů 
dohromady?“

„Myslím, že vaše paní si zaslouží víc než 
sedět při svátcích u vás. Vaše paní si zaslouží 
spolu s ostatními zájemkyněmi studovat 
naše tradice a zvyky. A to společně s námi, 
muži. V jedné třídě, na společných přednáš-
kách. A jsem přesvědčen, že pak sama 
pochopí, jak dobré je sedět v synagoze oddě-
leně od mužů. A mezi námi – kde jinde než 
právě v templu si ženy mezi sebou mohou 
důvěrně pohovořit o všem, co je trápí.“

Odcházel jsem domů s radostí a s úlevou 
na duši. Dokonce jsme se s panem rabínem 
domluvili na prvním společném vyučování 
hned po Vysokých svátcích. A moje žena 
začala doopravdy chodit na jeho přednášky 
a spolu s ní i její sestry. Já tam také občas 
zašel, jak mi jen obchod dovolil. ◗

bylo podle jeho mínění „přežité“. Kniha 
Víra v nové době vyšla o necelých dvacet let 
později. Snad – ale to už jsme v oblasti spe-
kulací – si architekt dokonce představoval, 
že právě tato stavba se jednou opravdu 
změní v Chrám kultury, sloužící všem bez 
rozdílu...

Celý projekt nového náboženství zůstal 
bez ohlasu. Weinzettl zůstal jedním z řady 
snivců přelomu 19. a 20. století, pokoušejí-
cích se vynalézt náboženství, jež by odpoví-

dalo požadavkům sekulárního humanismu.
Po českých obcích mezitím vyrostla řada 

kulturních domů, které – patrně aniž by 
jejich tvůrci znali Weinzetttlovy myšlenky – 
skutečně plnily některé z funkcí jeho Chrámů 
kultury (ovšem vždy ve službách a pod 
dozorem komunistické ideologie). Český lid 
jim ne nadarmo přezdíval „Kokos“ – Komu-
nistický kostel.

Během těch let se synagoga proměnila 
v skladiště, aby se po více než šedesáti letech 

za nemalých nákladů mohla navrátit svému 
původnímu účelu. Jelikož židovské spole-
čenství v Hradci Králové smetla druhá svě-
tová válka a s obnovením pravidelných 
bohoslužeb nelze v dohledné době počítat, je 
synagoga využívána pro kulturní akce. Jako 
mnohé další synagogy se tedy stala do jisté 
míry „kulturním domem“, ovšem bez sochy 
„boha Života“ i bez ideologického dozoru.

◗ Ladislav Zikmund-Lender, 
Ruth Jochanan Weiniger

osobnost

➤
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Rabín Gustav Sicher – kresba Maxe Švabinského

Zuzana Peterová: Rabín Gustav Sicher; 
Život, dokumenty, vzpomínky
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Náš lidský životní shon, který prostupuje vše, veškeré světlo 
a veškerou hudbu, všechno šílenství myšlenek a všechny vari-

anty bolesti, plnost paměti i plnost očekávání, je uzavřen jen jediné-
mu: Jednotě. V každém pohledu tajně pomrkávají tisíce dalších 
pohledů, které se nechtějí sbratřit, každý krásný čistý údiv je zmaten 
tisícem vzpomínek, a i v tom nejtišším zármutku si šušká tisíc otázek. 
Shon je bujný i skromný, kupí přebytek i odpírá rozsah, buduje zma-
tek předmětů a zmatek pocitů, jednu stěnu zmatku proti druhé, až to 
létá proti sobě a přes sebe, a celou touto cestou nás nechává prochá-
zet bez jednoty. Shon mi dovoluje mít věci a k tomu i myšlenky, jen 
ne jednotu: svět nebo já, na tom nesejde. Já, svět, my – ne, já svět 
jsem to unášené, to nepolapitelné, neprožívané. Dávám tomu ranci 
jméno a říkám mu svět, ale jméno není jednota, prožívaná jednota. 
Dávám tomu ranci jméno subjekt a říkám mu já, ale subjekt není 
jednota, prožívaná jednota. Jména a subjekt patří shonu, a moje je 
ruka, která se natahuje – do prázdna.

Božským smyslem lidského života je ale to, že shon je přece 
jenom vnějškem neznámého a nanejvýš živoucího nitra, a že toto 
nitro se může zříci jen poznání, které je dcerou shonu, ne však chvě-
jící se duše, osvobozující se k prožitku. Duše, která se vzepjala, aby 
prorazila shon a aby mu unikla, právě ta zakouší milost Jednoty. 
Může se setkat s milovaným člověkem nebo s pustou kamenitou 
krajinou – a na tomto člověku, na těchto hromadách kamení se 
zažehne milost, takže duše už neprožívá jednotlivost, kolem níž se 
rojí tisíce dalších, neprožívá stisk ruky nebo pohled na skály, ale 
prožívá jednotu, svět: sebe samu. Všechny její síly hrají, všechny 
jsou sjednoceny a pociťovány jako jediná, a uprostřed těchto sil žije 
a září milovaný člověk, viděný kámen: prožívá jednotu já, a v ní 
jednotu já a světa; už nikoli obsah, ale to, co je nekonečně víc než 
jakýkoli obsah.

A přece, ani to pro duši ještě není dostatečnou svobodou. Nepři-
jala to ze sebe samé, ale z Jiného, a Jiné je rukou shonu. Tak nad ní 
může znovu nabýt moci jakýkoli proces tohoto shonu – myšlenka 
proměňující tvář milovaného, mrak proměňující vzhled skaliska – 
a zničit její jednotu, takže je zase opuštěná a porobená ve víru pocitů 
a věcí. A dokonce i v tomto čistém okamžiku se to může jevit jako 
roztržení, z něhož cosi vylézá, a místo jednoty jsou dva světy a mezi 
nimi propast, nad níž je ten nejvratší most; nebo chaos, hemžení 
temnoty, jež žádnou jednotu nezná.

Existuje však prožitek, který vyrůstá z duše samotné, bez doteku 
a bez zábran, v nahé svébytnosti. Vzniká a uskutečňuje se mimo 
shon, nezávislý na Jiném, Jinému nepřístupný. Nepotřebuje žádnou 
potravu a nedotkne se ho žádný jed. Duše, která se v něm nachází, 
nachází se v sobě samé, má sebe samu, zažívá sebe samu – neome-
zeně. Už se neprožívá jako jednota proto, že se cele vydala nějaké 
věci světa, že se zcela soustředila na jednu věc světa, ale proto, že se 

zcela ponořila do sebe samé, ponořila se až na vlastní dno, které je 
jádrem i slupkou, sluncem i okem, pijícím i nápojem. Tento nejniter-
nější prožitek nazývali Řekové ex-stázis, to jest vykročení.

Jestliže se náboženství skutečně jak se říká „vyvinulo“, pak lze za 
zásadní stádium tohoto procesu považovat změnu, k níž došlo 
v pojetí Boha. Zdá se, že člověk si nejprve jménem Boha vysvětloval 
především to, čemu na světě nerozuměl. Později si jím však stále 
častěji vysvětloval to, čemu nerozuměl v sobě samém. Tak se 
extáze – to, čemu v sobě člověk mohl rozumět ze všeho nejméně – 
stala nejvyšším Božím darem.

Onen jev, který můžeme označit optickým pojmem projekce, tedy 
přenášením něčeho vnitřního ven, se v nejryzejší podobě ukazuje 
v extázi, která je, právě protože je tím nejvnitřnějším, přenášena co 
nejdál. Věřící křesťanské epochy ji může lokalizovat jen do jednoho 
z pólů svého kosmu: musí ji připsat Bohu nebo ďáblu. Ještě Jana 
z Combray psala svému zpovědníku: „Jsem nucena obeznámit Vás 
s vnitřní tísní, v níž se nacházím od Vaší poslední útěchy, neboť mne 
stále ještě necháváte na pochybách, zda mne ovládá Bůh či ďábel. 
Je-li to ďábel, pak veškeré moje modlitby, v nichž jsem se sedmatři-
cet let cvičila, nejsou k ničemu.“ Ale nepochopení niternosti extáze 
se netýká pouze oněch dob, jež rozdělovaly svět na sféru božského 
a ďábelského, neboť neznaly moc a šíři lidského: neexistuje téměř 
žádný extatik, který by si prožitek svého já (Icherleben) nevykládal 
jako prožitek Boha (Gotterleben) (a třebaže se člověk snažil také 
Boha zvnitřňovat, zcela dovniř já, coby jednotu tohoto já, ho přijal 
sotva který). Zdá se mi, že to spočívá už v samotné podstatě tohoto 
prožitku. 

Při samotném prožívání extáze neodkazuje ještě nic do nitra ani 
ven. Ten, kdo zažívá jednotu já a Světa, neví nic o já ani o Světě. 
Neboť – jak se praví v Upanišádách – tak jako ten, kdo je v objetí 
milované ženy, nemá povědomí o tom, co je venku a co uvnitř, tak 
nemá ponětí o tom, co je venku a co uvnitř ani duch, který je v objetí 
Pra-sebe (Urselbst). Ale člověk přece nemůže to nejsubjektivnější 
a nejsvobodnější, po tom co už to jednou zažil, spoutat řetězem 
shonu, a k tomu, co mu táhlo duší bez času a nespoutaně jako věč-
nost, přikovat malou minulost – příčinu, a malou budoucnost – důsle-
dek. Čím je však prožitek osobitější a volnější, čím ho musí být těžší 
zasadit do kruhu Jiného, vázaného, tím musí být přirozenější a nevý-
vratnější připsat to někomu, kdo je nad světem a mimo veškerou 
spoutanost. Člověk, který den ze dne zabředává do funkcí své těles-
nosti a nesvobody, vítá v extázi zjevení své svobody. On, který zná 
jen diferencované prožívání – prožívání svých smyslů, myšlení, vůle, 
které jsou vzájemně spoutané, ale přece rozdělené a jsou si tohoto 
rozdělení vědomy – zakouší nediferencovaný prožitek: prožitek já. 
Na toho, kdo ze sebe stále ještě pociťuje a je schopen pociťovat jen 
jednotlivé, omezené, podmíněné, přijde závan síly, přemíry a neko- ➤
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Martin Buber:

Extáze a vyznání
Martin Mordechaj Buber (1878–1965) je znám především jako představitel dualistického myšlení. Nejhlouběji je propra-
coval v knize Já a Ty (Ich und Du 1923). Následující ukázka však patří do předchozího období Buberova vývoje, kdy se začal 
zajímat o chasidismus – a zároveň o spisy nežidovských mystiků. Studoval křesťanské mystické filozofy Jacoba Böhma 
a Mikuláše Kusánského, ale také (jak záhy uvidíme) indickou náboženskou literaturu i nejnovější poznatky o helénských 
mysterijních náboženstvích. Roku 1909 vydal sbírku mystických zkušeností z různých náboženství a končin světa nazvanou 
Extatická vyznání (Ekstatische Konfessionen). Její úvod, ovlivněný jazykem německého expresionismu, je dokladem Bube-
rova vlastního hledání, jedné fáze, od níž se sice později odvrátil, jejíž pochopení je však pro celkový obraz o Buberově 
osobnosti a jeho vývoji nezbytné. Koneckonců, kdo zná knihu Já a Ty, si dobře všimne, jak se zárodky některých myšlenek, 
vyslovených naplno až v tomto díle, objevují už u „raného“ Bubera, zdůrazňujícího Jednotu. Snad nám vhled do zákrutů 
Buberova hledání pomůže na našich vlastních cestách.
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nečnosti, v němž zanikne i jeho nejpůvodnější jistota, hranice mezi 
ním a Jiným. Tento zážitek nemůže přisoudit všeobecnému dění; 
neodvažuje se přisoudit je svému ubohému já, o němž netuší, že 
právě ono nese já světa (Weltich); takže je zavěsí na Boha. A to, co 
si myslí o Bohu, jak jej pociťuje a co o něm sní, to opět zaniká v jeho 
extázích, chvěje se v přívalu obrazů a zvuků a otřásá se nad nimi 
a z nich, a vytváří kolem prožitku jednoty mnohatvárné mystérium.

Elementární představou toho je sjednocení s Bohem – uvažované 
více či méně tělesně. Extasis původně znamená: Zaniknutí v Bohu1, 
enthusiasmos: Být Bohem naplněn. Pojídání Boha, vdechování ohni-
vého Božího dechu, milostné spojení s Bohem (tato základní forma 
se stala vlastní veškeré pozdější mystice), opětovné stvoření, znovu-
zrození skrze Boha, výstup duše k Bohu, do Boha – to jsou různé 
podoby této představy. Pavel neví, zda byla jeho duše v těle či mimo 
tělo, a Haj Gaon2 odmítá většinový názor, když o adeptovi, překo-
navším deset stupňů, říká: „Pak se před ním otevřou nebesa – ne, že 
by na ně vystoupil, ale v jeho srdci dojde k něčemu, čím vstoupí do 
zření božských věcí.“ A jak daleko je od něj k platonikům, k súfíjům, 

1 K tomu u Dietricha, Eine Mithraliturgie „Mithraistická liturgie“ (tato 
kniha, která je jeho odkazem, zde nemůže zůstat nezmíněna), uváděné dokla-
dy chápání Boha coby pneumatického elementu, v němž se věřící nachází, by 
možná mohly vzít v úvahu i pozdně židovské Boží jméno Makom, to zname-
ná „Místo“, které se jeví být poslední stopou pradávného obrazu.

2 Haj Gaon (Haj ben Šerira Gaon, 939–1038), působící v babylónské aka-
demii v Pumbeditě. (pozn. překl.) Společně se svým otcem zastával úřad 
soudce, av bejt din a vydal řadu důležitých halacických respons. Psal hebrej-
sky a arabsky (resp. judeo-arabsky). Jeho dílo se netýkalo jen halachy, 
komentoval také agadické části Talmudu a Midraše, a skládal básně. Přestože 
je mu připisováno více děl z oblasti náboženské poezie (pijutim), za jediné 
jeho autentické dílo je považována didaktická báseň Musar haskel. 

k německým Božím přátelům3? Také u nich je stále živý onen Bůh, 
s nímž sjednocuje extáze. Jen v indických praslovech4 – a později 
možná v ještě vzácnější řeči jednotlivců – se ohlašuje já, které je 
sjednocené s Vesmírem, které je Jednotou.

Ze všech prožitků, o nichž se pro jejich nesrovnatelnost říká, že 
jsou nesdělitelné, je extáze už ze samotné své podstaty tím nejnevý-
slovnějším. Je jím proto, že člověk, který ji prožije, se stal jednotou, 
do níž už nesahá žádná dvojnost.

To, co se prožívá v extázi (pokud skutečně lze mluvit o nějakém 
Co), je Jednota já. Ale aby mohlo být prožito jako Jednota, musí se 
já Jednotou stát. Jednotu může prožít jen dokonale sjednocený. Teď 
už není otepí, je ohněm. Obsah jeho zkušenosti a subjekt jeho zkuše-
nosti, Svět a já, se teď vzájemně slily. Všechny síly se teď spojily do 
přemíry sil, všechny jiskry teď společně vzplanuly jediným ohněm. 
Nyní unikl shonu, unikl do nejtišší, nejbezeslovnější nebeské říše – 
unikl dokonce i řeči, kterou si kdysi s námahou vytvořil shon jako 
svou děvečku a která, co je naživu, věčně touží po Jednom, po 
Nemožném: šlápnout shonu na krk a stát se zcela básní – pravdou, 
čistotou, básní.

„Teď mluví“ – praví se u Mistra Eckharta5 – „nevěsta z Písně 
písní: ‚Překročila jsem všechny hory a všechny své schopnosti, až 
k temné síle Otce. Tu jsem uslyšela bez hlasu, spatřila bez světla, 
čichala jsem bez pohybu, ochutnala, co nebylo, pociťovala jsem, co 
neexistovalo. Pak se mé srdce stalo bezedným, má duše byla bez 
lásky, můj duch bez formy a má přirozenost bez podstaty.‘ Nyní slyš, 
co tím myslí! Když říká, že překročila všechny hory, míní tím, že 
překročila všechny řeči, takže svými schopnostmi nemůže usilovat 
o nic – až na temnou sílu Otce, u níž veškerá řeč končí.“

Vyzdvižen takto zcela nad mnohost já, nad hru smyslů a myšlení, 
je extatik odloučen i od řeči, která mu nemůže stačit. Vznikla jako 
zásobárna znaků pro sklony a potřeby lidského těla; následovala 
vznikající lidskou duši po stále tajnějších stezkách a formovala, spá-
jela a cizelovala jména pro ta nejvzdorovitější umění a pro nejdivo-
čejší mystéria nejrozmanitějšího; dobyla Olymp lidského ducha, ne 
– vytvořila Olymp lidského ducha, a vršila přitom jedno obrazné 
slovo na druhé, až i ten nejvyšší myšlenkový vrchol byl ve slovech; 
a takové věci dělala a dělá; přijímá jen od jednoho, jednomu činí 
zadost: mnohosti já, která tvoří znamení. Nikdy nevstoupí do říše 
extáze, která je říší Jednoty.

Řeč je poznání: poznání blízkosti nebo dálky, vjemu nebo ideje, 
a poznání je dílem shonu, ve svých největších divech je gigantickou 
soustavou souřadnic ducha. Ale prožitek extáze není poznáním.

To je smyslem toho, co čteme v knize Hierothea (Syřana Štefana 
bar Sudailiho?) – nakolik to můžeme posoudit, téhož Hierothea, 
o němž se v aeropagitských spisech6 praví, že božské nejenom studo-
val, ale dokonce je i zakusil:

„Připadá mi správné mluvit beze slov a bez poznání rozumět 
tomu, co je nad slovy i poznáním; myslím, že to není nic jiného než 

3 Křesťanské hnutí, vzniklé v prostředí německé mystiky 14. století. (pozn. 
překl.) „Boží přátelé“ neměli pevnou organizační strukturu, takže je velmi 
těžké odhadnout, které z mnoha autorů německých mystických děl k nim lze 
počítat a které nikoli.

4 Výrazem „praslova“ (Urworte), který Buber volí pro Védy a Upanišady, 
Buber patrně naráží na filozofickou báseň „Orfická praslova“ (Urworte. 
Orphisch) z pera německého klasika Johanna Wolfganga Goetheho a vede tak 
paralelu mezi starobylou moudrostí Západu a Východu.

5 Eckhart von Hochheim (1260–1328), dominikánský mnich, theolog 
a filozof.

6 Pozdně starověkých spisech připisovaných Dionýsiovi Aeropagitovi, 
postavě, o níž je řeč v novozákonních Skutcích apoštolů. Podle tohoto zdroje 
to byl Řek, snad athénský soudce, obrátivší se na křesťanství. Autor spisů 
tohoto souboru bývá dnes označován spíše jako Dionýsios Pseudo-
-Areopagita, přičemž skutečným autorem je nejpravděpodobněji neznámý 
syrský mnich prvé poloviny 6. století, filozof a teolog spojující jedinečným 
způsobem křesťanské náboženství s novoplatónskou filozofií.

zamyšlení

Kislev 5775

➤
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dokončení na straně 14 ➤
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Vrchní lékař civilní obrany
Když jsem se vrátil k výkonu své civilní 

funkce proděkana lékařské školy v Jeruza-
lémě, povolal si mě k sobě brigádní generál 
Cordoba. Řešili jsme mé další armádní zařa-
zení. Měl jsem pocit, že naše civilní obyva-
telstvo není připraveno na generální útok 
našich sousedů, hlavně na útok raketami 
ruské výroby. Žádal jsem proto, abych byl 
přidělen k Civilní obraně. Dohodli jsme se 
a ve funkci jsem začal působit 15. srpna 
1974. Ihned jsem se bez ohlášení vydal do 
hlavního štábu Civilní obrany v Jaffě a vpadl 
přímo doprostřed mítinku generála Jicchaka 
Zaida, velitele Civilní obrany. Dodnes vidím 
překvapený pohled jednorukého generála. 
Vyzval mě, ať se k nim připojím, a tak začala 
moje sedmiletá služba u civilní obrany. Do té 
doby měly být civilní oběti přenášeny na 
stanice první pomoci, které byly umístěny 
většinou v krytech nebo sklepích veřejných 
zdravotních středisek. Zdravotnické vyba-
vení bylo nedostatečné a zastaralé, sestávalo 
převážně z nosítek s podstavci, na nichž měli 
být ranění „hospitalizováni“. Bylo tu jen pár 
základních nástrojů a několik litrů infúzních 
kapalin. Zdravotnický personál tvořili prak-
tikové, kteří většinou neměli žádný výcvik, 
pokud jde o ošetřování raněných.

Rozhodli jsme se proto, že tyto stanice 
zrušíme a místo toho vytvoříme moderní 
systém s mobilními četami, jejichž členy 
budou armádní lékaři a dobře vycvičení 
medici, a které bude možné vyslat v zrekví-
rovaných komerčních vozidlech na jakékoliv 
místo, které bylo zasaženo nepřátelským 
útokem. Jednotky by na místě poskytly první 
pomoc a ranění by potom byli bez prodlení 
transportováni do nemocnic. To bylo zalo-
ženo na zkušenostech z fronty. 

Když jsme rozhodovali o organizaci, 
vybavení a počtu těchto jednotek, zašel jsem 
do knihovny generálního štábu IDF a půjčil 
si tlustý svazek Dějiny druhé světové války, 
vydaný po válce v Británii. Z britské zkuše-
nosti jsme se naučili hodně, hlavně ze zkuše-
nosti s civilní obranou při útocích raket V1 
a V2. Předpokládali jsme, že rakety „Frug“ 
a „Scud“, kterými by Sýrie a Egypt mohly 
zaútočit na civilní obyvatelstvo Izraele, by 
měly podobný účinek. Po reorganizaci zdra-
votnického systému civilní obrany jsme 
zahájili intenzivní výcvikový program, který 
vyvrcholil v devadesátých letech, na počátku 
krize v Perském zálivu.

Jako proděkan lékařské fakulty v Jeruza-
lémě jsem inicioval výběrový školicí pro-
gram záchranné a krizové medicíny pro stu-
denty pátého ročníku. V následujících letech 

jsem rovněž působil ve výkonném výboru 
záchranné služby města Jeruzaléma, kde 
bylo mým zájmem zavést ambulantní vozy 
pro speciální krizové případy, tzv. „trauma-
tické ambulance“.1 V květnu 1975 se nám 
narodila pátá dcera, Keren. Malce bylo tehdy 
už 42 let, a proto jí dělali v průběhu těhoten-
ství odběr plodové vody. Můj dobrý přítel, 
dr. Sadowski, mě informoval, že výsledek je 
skvělý, vše je v pořádku. A pokud jde 

o pohlaví plodu, radši mi nebude nic říkat. 
Smál jsem se a řekl mu, že budeme velmi 
šťastní, když budeme moct do rodiny přivítat 
další zdravé děvčátko. Keren byla zlatíčko 
od prvního momentu, kdy přišla na svět, 
a my jsme ji dokonale rozmazlili!

Zástupce vrchního chirurga 
ozbrojených sil

V říjnu 1976 mě náčelník štábu, generál 
Mota Gur, jmenoval zástupcem vrchního 
chirurga IDF.

Mým úkolem bylo mimo jiné vést poho-
vory s mladými lékaři a studenty závěreč-
ných ročníků medicíny a snažit se je pře-
svědčit, aby se dali do armádní služby. Dali 
jsme dohromady tým mladých nadějných 
lékařů, kteří museli absolvovat tříměsíční 
důstojnický kurz a potom speciální výcvik 
pro vojenské lékaře, který trval další tři 
měsíce. Mnozí z nich nebyli dost motivovaní 
a v základním kurzu se moc nesnažili. Vzpo-
mínám si, jak jsem letěl do výcvikového 
tábora uprostřed Negevské pouště a měl 
jsem ke skupině přísnou řeč. Slíbil jsem jim, 
že pokud někdo záměrně v kurzu neuspěje, 

1  Do té doby tvořili posádku sanitních vozů řidiči-
paramedikové a několik dobrovolníků, což byli 
většinou studenti od 15 let výše. V nových „trau-
matických ambulancích“ byl vždy chirurg a anes-
teziolog v zácviku. A vozy byly adekvátně vybave-
ny nadstandardních lékařským vybavením.

budeho ho muset opakovat tak dlouho, až 
úspěšně projde.

Funce obnášela většinou kancelářskou 
práci, ale snažil jsem se využít každé příleži-
tosti a navštěvovat naše jednotky a účastnit 
se jejich výcviku. Také jsem přednášel 
o vojenském lékařství a účastnil se několika 
mezinárodních konferencí.

Jedna z těchto konferencí, kterou organi-
zovala americká armáda a NATO, se odehrá-

vala v jihoněmeckém Garmischi. Po jejím 
skončení jsem měl možnost udělat si pár 
výletů po krásných okolních horách a zaly-
žovat si na nejvyšší německé hoře Zug-
spitze. Večer mě majitel místní restaurace, 
starší Němec, pozval na pivo. Dostali jsme 
se v hovoru i ke druhé světové válce. Řekl 
mi, že sloužil jako velitel německé ponorky. 
Odpověděl jsem, že si pro poválečnou kari-
éru zvolil o dost výše položené místo. Načež 
odvětil: „Lituji jenom toho, že jsme nedo-
končili vyhlazení Židů.“ Prozradil jsem mu, 
že jsem taky Žid a okamžitě odešel.

Začátkem roku 1976 nastoupila naše nej-
starší dcera Adit dvouletou povinnou službu 
v armádě. Absolvovala základní výcvik 
a poté kurz pro zdravotníky. Několik měsíců 
sloužila na klinice vzdušných sil a pak se 
přihlásila do důstojnického kurzu, který 
téhož roku úspěšně dokončila. Kromě mě se 
stala jediným dalším důstojníkem v naší 
rodině.

V květnu 1976 jsem se stal předsedou 
národního výboru, jehož úkolem bylo při-
pravit plán civilní obrany a ochrany obyva-
telstva pro případ útoku chemickými zbra-
němi. Do té doby žádné takové plány 
neexistovaly a v případě války by ztráty, 
vzhledem k naší naprosté nepřipravenosti, 
byly obrovské. Obyvatelstvo nebylo do té 
doby ani vybaveno plynovými maskami. 
Přitom jsme od Jomkipurové války od roz-
vědky věděli, že sousední země chemickými 

VZPOMÍNKY JAKOVA ADLERA
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8. část – Civilní obrana, civilní nemocnice

Nemocnice Šaarej Cedek patří k Jeruzalému již více než století. Zde původní budova na Jaffské třídě na pamět-
ní pohlednici s razítkem z roku 1978, tedy právě z doby, kdy zde Jakov Adler nastoupil jako šéf pohotovosti.

Listopad/Prosinec 2014
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vzpomínky

Kislev 5775

zbraněmi disponují. Všechny přípravy se 
podařilo dokončit do roku 1991, kdy vypukla 
válka v Zálivu.

Nemocnice Šaarej Cedek
Začátkem roku 1978, když se moje půso-

bení ve funkci zástupce vrchního chirurga 
ozbrojených sil chýlilo ke konci, jsem dostal 
dopis od profesora Davida Meira, ředitele 
jeruzalémské nemocnice Šaarej Cedek, který 
mi nabízel, abych se tam stal ředitelem 
pohotovosti. Funkce mimo jiné zahrnovala 
plánování, přípravy a organizaci nemocnice 
v případech hromadných nehod a neštěstí. 
Tento problém mě vždy zajímal a nabídku 
jsem s radostí přijal.

V Šaarej Cedek2 jsem nastoupil v dubnu 
1978 a zůstal tu až do roku 1991. Jedním 
z prvních rozhodnutí, které jsem ve funkci 
udělal, bylo zavedení absolutního zákazu 
kouření v prostorách pohotovosti. Do té 
doby kouřil ve stísněných prostorách oddě-
lení jak personál, tak pacienti. V tomto jsem 
byl velmi striktní, a kdo zákaz porušil, byl 
bez pardonu vyhozen.

Bezprostředně poté, co jsem do funkce 
nastoupil, došlo v Jeruzalémě k několika 
velkým teroristickým útokům na hlavním 
tržišti.3 Nemocnice od něj byla vzdálena jen 
nějakých 200 metrů, a proto se k nám dostá-
valy všechny oběti.4

V sedmdesátých letech bylo vybudováno 
nové moderní středisko Šaarej Cedek 
v západním Jeruzalémě. Počet lůžek se zvý-
šil ze 300 na 700 a byla vybudována také 
nová pohotovost odpovídající nejmoderněj-
ším měřítkům. Byla prostorná, s otevřenými 
kójemi pro pacienty. Počet lůžek mohl být 
v případě nouze zdvojnásoben. Profesor 
Meir mě pověřil zodpovědností za přesun 
nemocnice na nové místo. Muselo to proběh-
nout během jednoho dne. Informovali jsme 

2  Nemocnice Šaarej Cedek byla vybudována 
židovskými obcemi Německa a Amsterodamu na 
konci 19. století a byla první židovskou nemocnicí 
mimo Staré město (na Jaffské třídě). Do provozu 
byla uvedena v roce 1902 a od té doby patří, spolu 
s nemocnicí Hadasa, mezi hlavní jeruzalémská 
střediska lékařské péče. 

3  V průběhu čtyř a půl roku (v letech 1975 až 
1979) došlo v Jeruzalémě k 24 teroristickým úto-
kům. Z 540 raněných bylo 340 převezeno právě do 
Šaarej Cedek. Většina zranění byla lehčích – 
87 %, zbytek středně těžkých a těžkých. Zkušenosti, 
které jsme tu v průběhu té doby nasbírali, nám 
pomohly při zavedení systému zdravotní péče pro 
případy masových neštěstí, který se stal modelem 
pro všechny ostatní nemocnice v zemi. 

4  V té době byla většina raněných při nehodách 
nebo teroristických útocích transportována do 
nemocnice příbuznými nebo kýmkoliv, kdo se 
u nehody vyskytl. Teprve později bylo k dispozici 
větší množství vybavených sanitních vozů, ranění 
byli odborně prohlédnutni a částečně ošetřeni na 
místě a jejich evakuace do nemocnic probíhala 
organizovaně. 

všechny pohotovosti ve městě, že nemocnice 
bude ten den zavřena a že všechny naléhavé 
případy musí být transportovány jinam. 
A pak se stalo něco neuvěřitelného! Na trhu 
vybuchla bomba a policie směrovala všechny 
raněné na naši starou pohotovost, která už 
byla prázdná a zavřená. Hlídači u vchodu 
nějakou dobu trvalo, než policisty přesvěd-
čil, že se nemocnice přestěhovala…

Bylo skvělé pracovat v nové nemocnici. 
K našim zkušeným sestrám a ošetřovatelům 
přibylo několik nových lékařů, z nichž jeden 
se stal mým zástupcem. Dr. David Appel-
baum byl skvělý odborník, který vystudoval 
ve Spojených státech, a vnesl na naše oddě-
lení nové myšlenky a metody. Společně jsme 
zřídili ambulanci „traumatické péče“ na 
ústřední jeruzalémské stanici záchranné 
služby, kde jsme oba také měli služby. Po 
několika letech opustil Dr. Appelbaum 
nemocnici a založil soukromé pohotovostní 
kliniky v oblasti Jeruzaléma a Tel Avivu.5

Většina případů, které jsem na pohoto-
vosti ošetřoval, byly oběti dopravních nehod. 
Zapojil jsem se do formování politiky pre-
vence dopravních nehod a byl jsem u toho, 
když se v této oblasti přijímaly některé 
zákony v Knesetu, izraelském parlamentu. 
Jedním z nich byl zákon o bezpečnostních 
pásech, proti němuž ostře vystupovali čle-
nové asociace taxikářů. Jejich představitelé 
během zasedání Knesetu argumentovali, že 
pásy jim budou bránit, aby rychle pomohli 
pasažérům vystoupit z taxíku. Na to jsem 
namítl: „Během těch let na pohotovosti jsem 
nikdy neviděl taxikáře, který by pomáhal 
indisponovanému či hendikepovanému 
pasažérovi vystoupit. Nicméně souhlasím, 
že taxikáři by měli dostat výjimku, aby 
nemuseli pásy používat.“ To poslance velmi 
překvapilo. A tak jsem dodal: „Zranění, které 
utrpí při nehodě člověk, který není připou-
taný pásem, je způsobené nárazem hlavy do 

5  Bohužel jej 9. září 2003 zavraždili v kavárně 
v centru Jeruzaléma teroristé, spolu s jeho 21letou 
dcerou Navou.

čelního skla. Závažnost zranění je v přímém 
poměru k množství postižených mozkových 
buněk. V případě taxikářů by tedy poškození 
bylo zanedbatelné.“ Taxikáři mi poté děko-
vali a vychvalovali mě, což jsem musel 
okomentovat slovy: „A tohle dokazuje 
správnost mé teorie.“

Během těch let jsem se snažil prosadit 
změnu zákona, podle nějž každý, kdo byl 
účastníkem nebo svědkem dopravní nehody, 
byl povinen převézt raněného do nejbližšího 
zdravotnického zařízení. Výsledkem bylo, 
že často byl těžce raněný nacpán na zadní 
sedadlo osobního auta, aniž by byl jakkoliv 
zkontrolován stav páteře a dýchací cesty, 
a cestou do nemocnice pak zemřel. Zákon se 
nakonec změnil v tom smyslu, že oběti 
dopravních nehod musí být zachráněny před 
bezprostředním nebezpečím, jako je požár 
nebo nebezpečí, že by je přejelo další vozi-
dlo, a potom je potřeba neprodleně vyrozu-
mět záchrannou službu. První pomoc se 
poskytuje na místě a transport do nemocnice 
pak již probíhá prostřednictvím sanitního 
vozu.

Během působení v Šaarej Cedek jsem byl 
také několikrát vyslán na cesty za účelem 
získání finančních prostředků pro nemoc-
nici. Jedna taková mise mě zavedla do Las 
Vegas, kde byl mm hostitelem Morris Shen-
kar, bohatý americký Žid, majitel slavného 
casina „Dune“. Po bezpečnostní kontrole mě 
zavedli do jeho kanceláře, malé místnosti 
plné obrazovek, na nichž bylo vidět, co se 
v casinu děje. Představil jsem se a pan Shen-
kar se mě okamžitě stručně zeptal: „Kolik?“ 
Byl jsem zaskočen a vyslovil jsem sumu 
deset tisíc dolarů. Shenkarův osobní asistent 
mi ihned vystavil šek a pozval mě, abych si 
„na účet podniku“ šel zahrát. Když jsem mu 
řekl, že jsem si v životě ještě nikdy nevsadil 
a že nemám zájem se pustit do rulety, podivil 
se: „Tak to jste první Izraelec, který si odmítl 
zahrát v casinu.“ Pozvali mě pak alespoň na 
večeři a na show, během níž jsem usnul…

◗ Jakov Adler, přeložila Kateřina Weberová 
Foto: Wikipedia
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Do nové budovy v západním Jeruzalémě se nemocnice Šaarej Cedek přestěhovala koncem 70. let 20. století.
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➤ tajemné mlčení a mystický klid, ničící vědomí a rozpouštějící formy. 
Hledej tedy, v mlčení a tajemství, ono dokonalé a prapůvodní sjedno-
cení s tímto podstatným pradobrem.“

Ten, kdo prožívá extázi, se však nestává jednotou jen vůči své 
někdejší mnohosti. Jeho jednota není relativní, není ohraničená od 
Jiného, je bez hranic, neboť je to jednota já a Světa. Jeho jednota je 

osamělostí, absolutní osamělostí: 
osamělostí toho, co je bez hranic. 
Má to jiné, ty jiné má v sobě, ve své 
jednotě: jakožto svět; ale nemá už 
žádné Jiné mimo sebe, není už 
s nimi v žádném společenství, 
v žádné sounáležitosti. Řeč je ale 
funkcí společenství a nemůže vyslo-
vovat nic jiného než sounáležitost. 
I to nejosobnější musí nějak převést 
do společného lidského prožitku, 
nějak jej z toho musí umíchat, aby 
ho mohla vyslovit. Extáze stojí 
mimo společný prožitek. Je Jedno-
tou, je osamělostí, je jedinečností: 
která je nepřevoditelná. Je propastí, 
kterou žádná olovnice nepřeměří: je 
nevýslovným.

Na onom místě velké pařížské 
čarodějné knihy zahrnující apa-
thanatismos, pokyny pro mysta, jak 
dosáhnout nejvyššího zasvěcení, 
znovuzrození a nesmrtelnosti, se 

praví: „Uvidíš, jak se na tebe dívají bozi a jak proti tobě bouří. Ty ale 
polož hned ukazovák na ústa a řekni: Mlčení, mlčení, mlčení – sym-
bole živoucího, nepomíjejícího Boha – ochraňuj mne, mlčení! ...
Když nyní uvidíš vyšší svět čistý a opuštěný a nebudou na tebe útočit 
žádní bohové ani andělé, připrav se, že uslyšíš hřmění mocného 
hromu, takže se otřeseš. Ale řekni opět: Mlčení. Modlitba: Jsem 
hvězda, která s vámi putuje vaší drahou a září z hlubiny.“

Mlčení je naším ochranným symbolem proti bohům a andělům 
chaosu: naší ochranou proti jeho bludným cestám, naší očistou proti 
jeho nečistotě. Mlčíme o prožitku, a je to hvězda, putující drahou. 
Promluvíme o něm, a je zahozen pod nohy tržiště. Jsme tišší Pánu, 
a on se mezi námi usídlí; když říkáme Pane, Pane, už jsme ho ztratili. 
Ale právě tak to s námi je: musíme mluvit. A naše řeč nad námi 
zaklenuje nebesa, nebesa klenoucí se nad námi i nad jinými: básnění, 
láska, budoucnost. Ale jedno pod těmito nebesy není; to Jedno, jehož 
jest zapotřebí.

Vědomí vyneslo prostřednictvím projekce extázi ven; jindy ji ven 
vynese vůle, pokoušející se říct nevýslovné. Ani ten nejvnitřnější 
prožitek není uchráněn před nutkáním k zvnějšňování. Věřím 
v extáze, jichž se nikdy nedotkl hlas, jako v neviditelnou svatyni 
lidství; přede mnou leží doklady těch, které vyústily v slova. Jsou tu 
lidé, kteří svoji osamělost, tu nejvyšší, absolutní, neunesli, kteří 
z nekonečného, které prožili, sestoupili doprostřed konečného, z jed-
noty doprostřed hemžící se mnohosti. Jakmile promluvili, jakmile – 
což bývá předehrou řeči – promluvili k sobě samým, už byli na 
řetězu, v mezích; Neomezené k sobě také nemluví, v sobě samém, 

protože v něm přece nejsou hranice: žádná mnohost, žádná dvojnost, 
už v něm není žádné Ty. Jakmile promluví, propadli už řeči, která 
stačí na všechno, vyjma základu prožívání, vyjma Jednoty. Jakmile 
promluvili, říkali už něco jiného. Jistěže existuje i nejtišší mluvení, 
které chce bytí jen sdílet, nikoli popisovat. Je tak vznešené a tiché, 
jako by už vůbec nebylo řečí, ale mlčenlivým pozdvižením víček. 
Nedopouští se nevěry, protože jen vyslovuje, že něco je.

◗ První český překlad, z původního vydání přeložila Ruth J. Weiniger

Extáze 
a vyznání
dokončení ze strany 11

Věnováno památce pana Tommyho Karase

Program:
13:00 Zahájení a vernisáž výstavy
13:30 Tisková konference
13:30 – 14.00   Přednáška – Hildegart Stellmacher: Život 

a odkaz učitelky Irmy Lauscherové 
(v němčině)

13:30 – 14:00  Komentovaná prohlídka výstavy 
(v češtině)

14:00 – 14:30  Komentovaná prohlídka výstavy 
(v němčině)

15:00 – 16:00  Přednáška – Mirek Němec: Škola mezi 
státem, národem a konfesí (v češtině) 

16:00 – 18:00  Diskuse: Vzpomínky žáků – pamětníků 
a jejich odkaz pro dnešek 

Celé odpoledne bude otevřena budova i kanceláře 
organizací: Terezínská iniciativa – Mezinárodní sdružení bývalých 
terezínských vězňů, Institut Terezínské iniciativy a odborná knihovna, 
Knihovna Židovské obce v Praze, Nadace Židovské obce v Praze 
a Nadace Hagibor (možnost konzultací projektových záměrů), Sociální 
dílna Becalel, Projekt 10 hvězd, Středisko předarchivní péče Židovské 
obce v Praze – kancelář, Cestovní kancelář AGANTGARDE Prague, Keren 
Kajemet Le-Jisrael, SeeMedia o.s.

Nejslavnější Buberovo dílo „Já a ty“ 
bylo přeloženo do mnoha jazyků. 
Nechybí samozřejmě ani hebrejština.
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Můj strýc Michael Knapp, narozený 
18. listopadu 1930, byl zabit v Osvětimi 
společně s otcem Viktorem Knappem 
17. října 1944, tedy v nedožitých čtrnácti 
letech.
Dochovalo se jeho poslední školní vysvěd-
čení ze židovské školy z roku 1942 se 
známkou z chování: chvalitebné.
Rodina Knappových byla odvezena do 
Terezína 10. července 1943.
Protože se nechtěl vzdát svého koníčka, 
vzal si Michael s sebou v naivní dětské 
představě o lágru geologické kladívko. 
Vzal si i útlý sešit, do kterého zapisoval 
jím vymýšlené povídky či pohádky. Alice 
Ermannová tento sešit i s oním kladívkem 
v Terezíně opatrovala a po válce předala 
mámě. 
Do transportu, který vyjel pravděpo-
dobně 14. října 1944, byla vybrána 
i rodina Knappových. 
Michael pod vlivem rabína bral halachu 
vážněji než jeho rodiče. Moje máma 
s bratrem si na poslední Chanuku, kterou 
ještě byli v Praze, zapalovali bez vědomí 
rodičů chanuková světla a odříkávali 
požehnání. V zoufalství doby odpovídaly 
jejich modlitby, stejně jako tato krátká 
povídka na chanukové téma, naději, 
jakou představuje tento svátek.

◗ Jakub Bořkovec, foto: rodinný archív

V 9 hodin v prvním dnu chanuka šel 
Beno spát. Ulehl, zavřel oči...

Beno je v letadle. Letí, letí, najednou je 
před letadlem nějaká skála, letadlo naráží, 
Beno padá....

A hle ani se mu nic nestalo! Rozhlíží se, 
ale nic nevidí. Je neproniknutelná mlha. 
Slyší šumot jako když voda naráží na skálu. 
Náhle se mlha rozplyne. Beno se zase roz-
hlíží. Před nimi je širá nekonečná vodní 
pláň. Moře! A co je to tam vpravo? Veliké 
bílé město. Pěkné domy, široké ulice. Právě 
tak si Beno představoval Tel Aviv. Ale... 
Není to opravdu Tel Aviv? Z úvah vyruší 
Bena mnoho dětí, které se vesele baví 
a smějí se. A jeden, kterému ostatní děti 
říkají lui ??? kývá na Bena a ptá se: „Ty nejsi 
odtud, viď?“ Beno odpovídá a žasne: Ty děti 
mluví ivrit! Jak je rád, že se doma učil heb-
rejsky! A hned ho děti vedou k moři. Beno si 
zoufá. S jakou rozkoší našlapuje bosou 
nohou do vlhkého písku! A pak se koupe 
v moři. Židovské děti se mu velmi líbí. 
Chodí s nimi po Tel Avivu a děti mu ukazují 
přístav, divadlo, školy do kterých chodí, 
dětské domy a o všem mu nadšeně vyprá-
vějí. „Oč je to tu hezčí než doma!“ myslí si 
Beno. Líbí se dětem. Slíbili, že mu večer 
něco moc pěkného ukáží, Beno se velmi těší. 
A už je večer. Beno s dětmi až na periferii, 
kde je velká pláň posypaná pískem. Asi 
uprostřed je jediný dům, který je ze samého 

skla. V jeho nejvyšší kopuli stojí menorah. 
Stmívá se. Mnoho dětí seskupených na 
písečné pláni zpívá a tančí. Je úplná tma. Jen 
skleněný dům září a zlatá menorah.

Beno chce vstoupit do domu, ale náhle se 
pod ním země propadá, Beno padá padá Tel 
Aviv mizí mu z očí....

Beno se probudil a rozplakal se.

Michaelův sešit a geologické kladívko – na rozdíl od Michala se oba předměty vrátily po válce zpět k rodině.

Chanukový 
sen roku 1942

září 1942 v Praze (přepsáno věrně i s gramatickými chybami):

Sen chanukového večera
Michael Knapp

Michael Knapp na dochovaných fotografiích.

Kislev 5775
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Název:  Od sionistické utopie k reálnému sionismu: 
izraelská společnost v proměnách času

Host: Daniel Ziss, architekt, učitel

Moderuje:  Irena Kalhousová, analytička, doktorandka na London School of Economics

Datum: pondělí 15. 12. v 18 h, Maiselova 18, 3. patro
Prosincová Diskuze v Maislovce se bude zabývat otázkou změn v izraelské společnosti. Jak 
se měnily v průběhu času ideály, cíle a hodnoty? Jak se tyto změny odrážely v architektuře 
a kultuře? Prosincovou debatu bude doprovázet fotografická prezentace.

DISKUZE V MAISLOVCE

CHARITATIVNÍ 
BAZAR
KKL-JNF ve spolupráci se ŽO 

Praha si vás  dovoluje pozvat 

na tradiční a oblíbený 

bazar second handu 
ze ŽO Frankfurt 
nad Mohanem,

který se bude konat v klubu 

Gešer, Maiselova 18, Praha 1. 

Výtěžek ce lé akce bude opět 

věnován na rozšíření Českého 

lesa v Izraeli. 

Akce se koná od 20. 11. 

do  18. 12. 2014, pondělí 

až čtvrtek v 11–17 hodin.

Těšíme se na vaši návštěvu,

výbor KKL-JNF

NÁŠ TIP:

Modern í judaika 
české výroby
Široký výběr mezuz, 
šábesových svícnů, 
sederových talířů, souprav 
na kiduš, podnosů na Purim 
a Chanuku v bohatých 
motivech a barvách. 

Dodávka do domu,
ceník zasíláme mailem.

www.jewishhome.eu

Centrum transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institut 
a nakladatelství Garamond Vás zvou na přednášku

Doreho Golda při příležitosti vydání české 
verze jeho knihy „Boj o Jeruzalém: Radikální 

islám, Západ a budoucnost Svatého města“

Pondělí, 8. prosince 2014, 17.00 hod.
CEVRO Institut, Jungmannova 17, Praha 1
Pracovním jazykem bude angličtina. Tlumočení bude zajištěno.

Knihu bude možné si na místě výhodně zakoupit.

RSVP: pctr@vsci.cz
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PODVEČER YVONNE PŘENOSILOVÉ

středa 3. prosince od 15 h
„Když jsem přišel do Prahy, byl jsem pásek z kolonády….,“ říká o sobě ALEŠ CIBULKA 

Známe ho, kromě jiného, také z nového pořadu TV Barrandov „Sejdeme se na Cibulce,“ 
ale tentokrát to bude „Sejdeme se na ŽOP“.

Židovská obec v Praze, společenský sál, Maiselova 18, Praha 1

Epes rares
Ve středu 5. listopadu se uskutečnil další ze společensko-

kulturních večerů EPES RARES, který se koná pod záštitou Magis-
trátu hl. m. Prahy. Přednáška s názvem „Nebeský a pozemský Jeru-
zalém“ přilákala do kavárny Krásný ztráty na čtyři desítky posluchačů. 
Naším hostem byla tentokrát izraelská malířka a ilustrátorka Hana 
Alisa Omerová, která nám představila sérii svých obrazů, jenž 
vznikly na základě tvůrčí spolupráce s Dr. Itzhakem Hayutmanem, 
architektem a kabalistou žijícím v Jeruzalémě, a nechala nás nahléd-
nout do procesu tvorby těchto nevšedních děl. Výklad byl zaměřen 
především na symboliku chrámu, jakožto spojnice mezi nebeským 
a pozemským, kabalistického stromu života a na ideál jednoty třech 
monoteistických náboženství, pro něž je Jeruzalém posvátným mís-
tem. Děkujeme paní Omerové za zajímavou přednášku a všem 
návštěvníkům za účast.

Rodinný víkend
O víkendu 7. – 9. listopadu proběhl předchanukový 

víkend pro rodiny s dětmi. Akce se konala v penzionu Pod Monín-
cem, který se nachází nedaleko obce Sedlec-Prčice v krásné přírodě 
přímo pod vrchem Monínec. V penzionu byly dětem k dispozici dvě 
herny a veliká zahrada s trampolínou a prolézačkami, které jsme díky 
nebývale vlídnému listopadovému počasí mohli plně využít.

Program pro malé i větší začal v pátek večer společným přivítá-
ním šabatu. Šlo o zkrácenou formu bohoslužby uzpůsobenou přede-

vším pro malé účastníky. V sobotu byl pak pro děti připraven rozma-
nitý program s různými aktivitami uvnitř i venku. Děti například 
společně namalovaly Noemovu archu, do které pod vedením lektorky 
vyrobily zvířátka technikou origami. Na základě příběhu o Abraha-
movi si formou hrané scénky nacvičily, jak je důležité slušně a uctivě 
vítat hosty, a večer si pak všichni společně zahráli tradiční chanukový 
drejdl. V neděli, v samém závěru pobytu, nás pak ještě čekal spor-
tovní výkon v podobě výstupu na kopec Monínec, kde na všechny 
výletníky kromě výhledu do mlžné krajiny České Sibiře čekala 
i sladká vrcholová odměna.

Všem rodičům a dětem děkujeme za krásný společně strávený 
víkend a těšíme se na viděnou na dalších dětských akcích.

Brandýs nad Labem
V pátek 17. října jsme měli možnost oslavit svátek Simchat 

Tóra se skupinou mladých studentů ve věku 14–15 let z londýnských 
Northwood and Pinner Liberal Synagogue a Finchley Progressive 

Synagogue, vedenými rabínem Andrewem Goldsteinem, rabínkou 
Leou Muhlstein a rabínskou studentkou Hannah Kingston v nově 
zrekonstruované synagoze v Brandýse nad Labem. Bohoslužby se 
zúčastnili mimo zahraničních hostů i členové Bejt Simcha, Židovské 
liberální unie a nově vzniklé skupiny Bnej Israel. Brandýská syna-
goga byla toho večera kompletně zaplněna.

Po krátkém přivítání všech přítomných se synagoga rozezněla 
zpěvem operní pěvkyně Jaroslavy Maxové, chazana Bejt Simcha 
Ivana Kohouta, sboru ŽLU, ale i tří studentů z Finchley Progressive 
Synagogue, kteří se sami doprovázeli na kytaru. Šabatová boho-
služba pak plynule přešla do oslavy svátku Simchat Tóra. Předseda 
ŽLU František Fendrych byl jmenován jako chatan Tóra a Michal 
Spevák, předseda Bejt Simcha, jako chatan Berešit. Při obcházení 
okolo synagogy s oběma svitky Tóry, které byly na místo pro tento 
večer dovezeny, se za obecného veselí a mávání barevnými vlaječ-
kami zpívalo a tančilo. Celý večer byl zakončen společným kidušem, 
k jehož přípravě přispěly všechny skupiny.

◗ Olga Melzochová, Bejt Simcha

    Zprávy z Bejt Simcha

Předseda ŽLU František Fendrych (vlevo) jako chatan Tora a předseda Bejt 
Simcha Michal Spevák jako chatan Berešit. (foto: Jonathan Wootliff)

Děti společně namalovaly Noemovu archu, do níž pak nalodily zvířátka vyrobená 
technikou origami. (foto: Michal Spevák)
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Židovské muzeum 
v Praze, Oddělení pro 
vzdělávání a kulturu

Maiselova 15, Praha 1, 
tel. 222 325 172, 
education@jewishmuseum.cz, 
www.jewishmuseum.cz

pondělí 1. 12. v 18 h: 
Místo pro tanec? Neskutečný příběh 
o výuce tance v Terezíně a tanečních před-
staveních během druhé světové války. 
Přednáška izraelské tanečnice, choreografky 
a spisovatelky Judith Brin Ingber se sou-
středí na vzpomínky židovských tanečníků 
na výuku tance a taneční představení 
v nacistických koncentračních táborech 
během druhé světové války. Přednáška je 
založena na rozhovorech s pamětníky a na 
výzkumu v Jad Vašem – světového centra 
dokumentace, výzkumu, vzdělávání a připo-
mínání holocaustu v Jeruzalémě. V anglič-
tině s konsekutivním tlumočením do češ-
tiny.  Vstup volný

středa 3. 12. v 18 h:
„Teď nebo nikdy“: mínění veřejnosti 
a Židé na Slovensku, 1945–1948. Konec 
druhé světové války byl oficiálně oslavován 
jako vítězná událost. S ním související 
změna režimu v roce 1945 se ale dotýkala 
také proměny společenských vztahů. V po -
válečném Slovensku byla tato transformace 
bolestivým procesem, který šel ruku v ruce 
s redistribucí politické a ekonomické moci. 
Přednáška Hany Kubátové z FSV UK se 
zaměří na mínění veřejnosti o oficiálním 
antisemitismu válečného Slovenského státu 
a o židovské menšině na Slovensku v letech 
1945 až 1948. Přednáška se koná v rámci 
semináře k moderním židovským dějinám 
pořádaným ŽMP a Ústavem soudobých 
dějin AV ČR. Ve slovenštině.  
 Vstup volný

pondělí 8. 12. v 18 h:
Zahalování žen v náboženském, kultur-
ním a historickém kontextu. V dnešním 
světě se často hovoří o problematice zahalo-
vání žen, zvláště v souvislosti s islámem. 
Nakolik však odpovídají skutečnosti zažité 
představy a nakolik je provází nedorozu-
mění a neznalost? Aktuální téma současnosti 
přiblíží přednáška Jana Neubauera dopro-
vázená bohatým obrazovým materiálem.

neděle 14. 12. v 14 h:
Nedělní program pro děti a jejich rodiče: 
Lvíček Arje slaví Chanuku. Proč má cha-
nukový svícen osm ramen? A proč se o Cha-

nuce jí koblížky a bramboráky? Kdo jsou to 
vlastně Makabejci? Zapálíme si světla na 
chanukovém svícnu, pohrajeme si s židov-
skou káčou drejdl, ochutnáme koblížky 
a naučíme se písničku. Prohlídka: Klausová 
synagoga. Vstupné 50 Kč

neděle 14. 12. v 17 h: 
Naše 20. století. Cyklus nedělních pořadů 
Židovského muzea v Praze, v jehož průběhu 
představíme deset dvojic pamětníků holo-
caustu a jejich vzpomínky na léta předvá-
lečná, válečná i poválečná. Naše pozvání 
k prosincovému setkání přijaly Hana Hná-
tová (*1924) a Dita Krausová (*1929). 
Moderuje Petr Sokol, lektor vzdělávacího 
projektu Naši nebo cizí? Židé v českém 
20. století. Vstup volný

pondělí 15. 12. v 18 h: 
Mezi Prahou a Jeruzalémem: Václav 
Havel, diaspora a Izrael. Od úmrtí Václava 
Havla uplynou tento měsíc tři roky. Jako 
spisovatel a dramatik měl Václav Havel 
k židovství hluboký vztah obzvláště přes 
pražskou židovskou literaturu před druhou 
světovou válkou, kdy se v Praze setkávala 
česká, německá i židovská kultura. Tento 
vztah prezidenta Havla se však neomezoval 
pouze na svět kultury, ale týkal se i někte-
rých jeho blízkých přátelství a postojů 
k Izraeli. I když se případně nevyhýbal ani 
jeho kritice, nezpochybnitelnou legiti-
mitu  Izraele Havel hájil na domácím i mezi-
národním poli. Nad Havlovým vztahem 
k Židům a Izraeli se v rozhovoru s publicis-
tou Petrem Brodem budou zamýšlet jeho 
bývalí přátelé a kolegové Eva Lorencová 
a Karol Efraim Sidon. Vstup volný

středa 17. 12. v 18 h: 
Židovsko-křesťanské diskuze o původu 
jazyka Písma. Otázky po původu a povaze 
jazyka zaměstnávaly židovské i křesťanské 
myslitele středověku z různých důvodů. 
Některé z nich se však hluboce dotýkaly 
společných teologických témat, a vedly tak 
k intelektuálnímu dialogu mezi oběma nábo-
ženstvími. Je jazyk jevem přirozeným nebo 
konvenčním? Je-li jazyk pouze záležitostí 
společenské konvence, kde v biblickém 
textu končí božské a začíná lidské? Před-
náška Štěpána Lisého z Univerzity Pardu-
bice věnovaná diskuzi o původu a povaze 
jazyka Písma mezi křesťanskými a židov-
skými učenci ve středověku. Přednáška se 
koná ve spolupráci se Společností křesťanů 
a Židů. Vstup volný

Výstava v prostorách OVK:
Synagogy v plamenech: Křišťálová noc 
1938 v českém pohraničí. Do 8. 1. 2015, 

po–čt 14–16 h, pá 10–12 h, během večer-
ních programů a po domluvě.

pobočka Brno:

tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 
Brno, tel. 544 509 651, 
544 509 652

úterý 2. 12. v 18 h: 
Bruno Schulz – polský Kafka? Řekne-li se 
Franz Kafka, každému se vybaví mnoho 
asociací. Zmíníme-li však v českém pro-
středí jméno Bruno Schulz, většina lidí tápe, 
ačkoli biografie obou autorů vykazují 
nápadné podobnosti. A to i přesto, že 
magické Schulzovy povídky (a rovněž gra-
fiky) jsou v zahraničí obdivovány podobně 
jako díla Kafkova. Co měli oba židovští 
autoři společného? K pochopení významu 
osobnosti a díla jednoho ze tří nejvýznam-
nějších polských meziválečných spisova-
telů nás přivede přednáška Mgr. Hany Nely 
Palkové. 

čtvrtek 4. 12. v 18 h: 
Fantaskní svět Alfreda Garrijeviče 
Schnittkeho (1934–1998). O životní pouti 
z Engelsu u Saratova přes Vídeň a Moskvu 
do Hamburku, vlivu židovských, ruských 
a německých kořenů na Schnittkeho život 
a dílo, evropském rozhledu i zákazu vy ces-
tovat, o sovětském filmu a divadle, duchov -
ní hloubce, odvaze, o světě fascinující 
a ne zkrotné zvukové imaginace a v nepo-
sled ní řadě o jeho hudbě v programu letošní 
sezóny Filharmonie Brno promluví 
a hudebními ukázkami doplní Jan Špaček 
z Ústavu hudební vědy FF fakulty Masary-
kovy univerzity.

neděle 7. 12. v 10.30 h: 
Chanuka. Co je to Chanuka a jaké zvyky se 
s ní pojí? Proč se připravují jídla na oleji 
a k čemu se používá drejdl? To vše se 
dozvíte v dílně, kde si účastníci budou moci 
vlastní drejdl zhotovit a ochutnají sladké 
překvapení, které pro ně bude připraveno. 
Dílna pro rodiče s dětmi od 5 let.

úterý 9. 12. v 18 h: 
Válka – Židé – knihy. Přednáška Michala 
Buška, pracovníka knihovny ŽMP, před-
staví knihovny Židovského muzea v Praze 
a Židovské obce v Praze a přiblíží jejich 
fungování v letech 1914–1918. Přednášející 
seznámí posluchače s fenoménem polních 
rabínů za první světové války a také s ohlasy 
této války v židovských periodikách. Nebu-
dou chybět ani ukázky z tisku zaměřeného 
na židovské frontové vojáky, který se rovněž 
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Nakladatelství ARGO, 
ve spolupráci s ŽOP 

a B´nai B´rith Renaissance,
si Vás dovolují pozvat 

na setkání s

Barbarou Winton
u příležitosti vydání českého 

překladu její knihy

NENÍ-LI TO 
NEMOŽNÉ

Životní příběh 
sira Nicholase Wintona

moderuje Tomáš Kraus

čtvrtek 27. listopadu od 17 h
společenský sál, 

Maiselova 18, Praha 1

Knihu a další tituly 
nakladatelství ARGO 

bude možné zakoupit 
po skončení besedy.

Husitská teologická fakulta 
Univerzity Karlovy 

a Společný hlas: fórum židů, 
křesťanů a muslimů 

srdečně zvou na panelovou 
diskusi: 

SVOBODA
její místo a význam 

v judaismu, křesťanství 
a islámu

Diskuse se zúčastní: 
prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

Sylvie Wittmannová
Miloslav kardinál Vlk
rabín Ron Hoffberg

synodní senior Mgr. Joel Ruml
imám Emir Omić

RNDr. Vladimír Sáňka

Moderovat bude:
doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, 

Th.D.

Panelová diskuse se koná 
ve středu 10. 12. 2014 

od 18 h ve velké aule H109 
Husitské teologické fakulty. 
Vstup volný, bez registrace. 
Adresa: Pacovská 350/4, 

Praha 4, 140 21.

Židovská obec v Praze si Vás 
dovoluje pozvat na

SVÁTKY SVĚTEL 
V JERUZALÉMSKÉ 
SYNAGOZE
úterý 16. prosince 
od 16 h

Jeruzalémská 7, 
Praha 1 – Nové Město
Požehnání pronese a první svíci 
zapálí vrchní pražský rabín David 
Peter, chanukové písně zazpívají 
děti z dětského divadla Feigele 
pod vedením Vidy Neuwirt-
hové, na varhany zahraje Václav 
Peter, odpolednem Vás provede 
Milan Hein. Synagoga není 
vytápěna.

Káva o čtvrté
úterý 2. prosince (kavárna 14.30 h, zahájení 15.30 h)

Proč lidé věří v Boha?
doc. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D., Sociologický ústav Akade-
mie věd, Dějiny a sociologie náboženství. Co to je náboženství a proč 
má tolik forem? Proč lidé věří v Boha? Desekularizace v muslimských 
společnostech.

čtvrtek 11. prosince (kavárna 14.30 h, zahájení 15.30 h)

Karel Hvížďala & Petr Fisher – na slovo vzatí 
žurnalisté…
Jak se „dělá“ veřejné mínění? Blem-blem jazyk PR agentur a ptydepe 
jazyk politiků. A co na to Pražská kavárna? 

Připravil a moderuje: Honza Neubauer, jan@neub.ch, tel.: 602 364 682

nachází v muzejních sbírkách. Přednáška je 
součástí připomínky 100. výročí vypuknutí 
první světové války.

čtvrtek 11. 12. v 17 h: 
Čtení sluší každému. Blížící se svátek 
Chanuka připomeneme čtením z knih Hany 
Javorové Modlitba za déšť, Iny Mirovské 
Den pěti světel, Leo Pavláta Osm světel 
a Od Chanuky do Chanuky. Tentokrát při-
jdou číst Marianna Štěpitová-Klaučo, 
absolventka pražské DAMU, v současné 
době vyučující na brněnské Konzervatoři 
umělecký přednes, Boris Barak Selinger, 
absolvent brněnské JAMU, a Zuzana Pru-
dilová, která úspěšně dokončila literárně 
dramatický obor na LŠU v Brně. Pořad se 
koná ve spolupráci se Židovskou obcí Brno.

čtvrtek 18. 12. v 18 h: 
Na slovíčko, pane rabíne... Hostem dalšího 
z pořadů, do kterých si místopředseda 
brněnské židovské obce Pavel Fried zve 
osobnosti z různých oblastí společenského, 
duchovního i kulturního života, je nový 
brněnský rabín Štěpán Menaše Kliment. 
Společně budou besedovat především 
o židovském svátku Chanuka. 

Celý prosinec můžete v sále OVK Brno 
zhlédnout výstavu obrazů s židovskou te-
matikou autorky Edity Reinoldové. Obrazy 
jsou malovány velmi starou technikou, tzv. 
enkaustikou – malování horkým voskem. 
Výstava je přístupná ve dnech programo-
vých akcí a po předchozí telefonické 
domluvě. Vstup volný

Není-li uvedeno jinak, činí vstupné na jed-
notlivé programy 30 Kč.
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Svátky mají sklon přepadat lidi 
občas nečekaně, takže ač si člověk 
pečlivě zaznamenal, že budou za 
měsíc, náhle zjistí, že začínají příští 
týden... Nový rok, Pesach, Purim, 
Chanuka, dělají to všechny... Proto 
je dobré mít několik „záložních“ 
možností, jak rychle dohnat to, co 
jsme nestihli připravit.

Zde je návod, jak rychle vyrobit ole-
jovou chanukiji vycházející ze starších, 

hvězdicovitých tvarů chanukových 
svícnů, jaké můžeme najít například ve 
sbírce Dr. Ticho v Jeruzalémě. (Je nic-
méně dobré mít na paměti, že podle 
některých autorit je košer chanukija 
taková, jejíž svícny jsou v jedné linii 

a stejně vysoko, nicméně pevně spojené, 
a šámes je zřetelně odlišený.)

Pro výrobu tohoto svícnu 
je potřeba:
8 keramických čínských lžic (v levném 
asijském obchodě stojí jedna 10–20 Kč)
1–2 balíčky tenkého knotu (prodávají 
obchody s řemeslnými či domácími 
potřebami, hobby markety, někdy též 
drogerie – jeden stojí cca 20 Kč)
1 svíčka – z té bude šámes
kulatý podnos nebo velký talíř (nějaký 
se doma najde)
1 láhev oleje – je dobré nešetřit a koupit 
olivový (cca 100 Kč)

Lžíce srovnáme na tác do hvězdice, 
rukojeťmi k sobě. Uprostřed necháme 
prostor pro svíčku. Pokaždé je třeba při-
lepit ji několika kapkami vosku.

Nastříháme knot na 8 stejných dílů 
(světla pro poslední dny mohou mít knot 
o něco kratší). Ten vložíme do hvězdic 
tak, aby jeho konec trochu přesahoval 
přes okraj.

Olej lijeme do lžic pomalu, postupně 
jak je rozsvěcíme. První den tedy jenom 
do jedné, pak do dalších a doplňujeme 
vyhořelý – před zažehnutím je třeba 
trošku počkat, aby knot stihl nasát olej.

Svícen se hodí doprostřed stolu, je 
ovšem třeba pamatovat na to, že lžičky 
při přenášení snadno ztrácejí stabilitu.

Po svátcích se rozlitého oleje i vosku 
na tácu zbavíme snadno přelitím horkou 
vodou (vosk se rozpustí a zmizí) a omy-
tím odmašťovacím prostředkem.

Atmosféru rodinných večerů při 
rozsvícené chanukiji zaručeně pod-
trhne gumový drejdl ze skákacího 
míčku (pokud ho řádně roztočíte 
po prostřeném stole, může přinést 
nezapomenutelné zážitky pro celou 
mišpoche).

Potřebujeme:
1 gumový míček „hopík“, 1 párátko 
nebo zašpičatělou špejli, 1 list papíru, 
nůž, pilníček nebo jemný smirkový 
papír, špendlík, rýsovací potřeby (tužka, 
pravítko, kružítko), lepidlo (ideálně 
pojící papír s gumou), nůžky, pastelky 
nebo fixy

Nejprve míček podél sváru přepů-
líme. Pak pilníčkem nebo smirkovým 
papírem začistíme nerovnosti (někdo je 
ale raději ponechá, protože mohou půso-
bit zajímavé efekty).

Kružítkem určíme přibližný průměr; 
čím déle jej mezi konci kružítka otá-
číme, tím je odhad přesnější. Jeho délku 
naneseme na linku, narýsovanou na 
papír. Vzniklou úsečku rozdělíme napůl 
a získáme tak poloměr kruhu a střed. Ze 
středu potom narýsujeme kružnici 
o poloměru míčku. Vzniklý kruh rozdě-
líme na čtvrtiny.

Do jednotlivých čtvrtin vepíšeme pís-
mena Nun, Gimel, He a Šin. Můžeme je 
různě vybarvit, drejdl pak bude pestřejší. 
Kruh vystřihneme a nalepíme na rovnou 
část polokoule.

Teď přijde nejtěžší krok, totiž zapích-
nout do středu kruhu špendlík tak, aby 
byl vůči rovné části kolmo a propích-
nout naskrz tak, aby kolmo zůstal. Špen-
dlík tvoří provizorní osu, kolem které se 
bude drejdl otáčet.

Když se nám zdá, že je osička rovně 
a špička špendlíku trochu vyčuhuje, 
můžeme zkusit drejdl roztočit. Pokud se 
dobře točí, můžeme špendlík vytáhnout 
a nahradit párátkem nebo špejlí; „ruko-
jeť“ drejdlu by měla přibližně odpovídat 
poloměru kruhu. 

Dobře provedený drejdl, který se točí 
dlouho, je samozřejmě důvodem k hr do-
sti autora. Nicméně i ti, kteří mají drejdl 
trochu „vyosený“, si přijdou na své: 
takový drejdl běhá po stole, naklání se 
a trochu jako by byl živý. To způsobují 
i nerovnosti ponechané v místě řezu. Jen 
té nepřesnosti nesmí být příliš.

Inu, všeho moc škodí...
◗ Připravila: Ruth Jochanan Weiniger

Chanukový svícen „narychlo“

Drejdl skákavý
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