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Krásnou chanuku,  
plnou světla ve tmě!
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Úvodník

Vážení čtenáři,

Chanuka už je tady, to nám to uteklo. Loni 
jsem byla na Chanuku v Izraeli, u našich 
kamarádů v Jeruzalémě. Fučel tam 
studený vítr z hor, v pokoji nefungovalo 
topení a spaly jsme s dcerou pod všemi 
dekami i kabáty, ale stejně to bylo skvělé. 
Tedy u Mrtvého moře a v Tel Avivu bylo 
samozřejmě teplo. Letos si zapálíme světlo 
doma. Snad budeme moc někam jet za rok 
nebo ne, ale hlavní je nenechat se otrávit. 
Světlo tmu zaplaší!

Pro lepší náladu je zde také nový 
Maskil. Přinášíme několik chanukových 
zamyšlení včetně dopisu od kantora Bejt 
Simcha Ivana Kohouta, který tak zahajuje 
pravidelnou „dopisovou“ rubriku. Těšíme 
se a děkujeme! Zajímavou a důležitou 
informací je možnost pohřbívání na 
„staronovém“ židovském hřbitově 
v Brandýse nad Labem i pro nehalachické 
členy širší židovské komunity. Jakkoliv 
působí reklama na hřbitov podivně, je to 
pozitivní zpráva. Pokud hledáte pomoc 
pro své blízké nebo pro sebe, nevynechejte 
rozhovor s Evou Jelinkovou o možnostech 
péče agentury EZRA a stejně tak aktuální 
článek o situaci na Hagiboru. Když už jsme 
doma, trávíme čas také jídlem a možná 
hledáte zajímavé recepty – více v článku 
online kuchařských aktivitách a zdatných 
židovských kuchařkách. V novém čísle 
se věnujeme také historii, najdete zde 
oblíbené lauderovské Jews News a mnoho 
dalšího.

Krásnou chanuku!

vaše redakce

rabínské slovo

Chanuka svědčí o tom, 
že asimilace není řešením
Již ve čtvrtek 10. prosince 
zapalujeme první chanukové 
světlo, kterým zahajujeme 
osmidenní svátek chanuka – 
 svátek končí v pátek .חנוכה
večer, 18. prosince a ihned 
poté zahajujeme večerní 
modlitbou šabat.

chanukový zázrak
Každovečerní zapalování chanukových 
světel za zpěvu tradiční písně Ma’oz cur 
a některé chanukové obyčeje, jako jsou hra 
s drejdlem – sevivonem (סביבון) nebo příprava 
chanukových jídel na oleji, například koblih 
 ,)לביבות( nebo latkes – bramboráků (סופגניות)
nám připomínají zázrak. O tom, jak malé 
množství čistého olivového oleje, vydrželo 
místo jednoho dne hořet v chrámové menóře 
zázračným světlem plných osm dní, se 
dočteme v talmudickém traktátu Šabat 21b.

V této stati se uvádí, že כשנכנסו יוונים 
 Když Řekové vstoupili – להיכל, טמאו כל השמנים
do Chrámu, znesvětili všechen olej, který se 
tam nacházel. Tato slova mohou posloužit 
jako odpověď na dilema, co můžeme při-
jmout a co ne ze západní evropské kultury. 
Problém v Matitjášově době, za panování 
seleukovského krále Antiocha IV. Epifana 
(175–164 př. o. l.) byl, že duch helenismu 
a jeho kultura pronikly do „chrámu“, tedy 
přímo do vnitřního kulturního a duchov-
ního prostoru židovského národa, který 
byl jimi dosud nedotčen. Tato univerzální 
helenistická kultura, která byla založena 
na polyteistickém nazírání na svět a na vše, 
co v něm probíhá, pronikla do „chrámu“ 
a znesvětila čistý olej židovské duchovnosti. 
To bylo hlavní příčinou zápasu v období 
hasmonejského povstání. Řekové spolu 
s helenizovanými Židy, tzv. מתיוונים (mitjav-
nim), kteří se stali jejich ideovými pomoc-
níky, chtěli zaměnit tradici učení Tóry za 
helenistickou kulturu. Tvrdili, že při vší úctě 
k tradici, by se neměl židovský národ protivit 
požadavku Řeků přijmout jejich „pokro-
kovou“ univerzální kulturu, která může 
Židy jen obohatit a umožnit jim vstup mezi 
civilizované národy. Helenizovaní Židé v tom 
viděli obyčejný kulturní zápas, pro který 
není nutné ohrozit národní židovskou exis-
tenci a ztratit tak mnohé výhody, které by 
seleukovská říše mohla Židům poskytnout. 
Oproti tomu Hasmonejští a jejich přívrženci 
považovali takový přístup helenizovaných 
Židů (מתיוונים) za fatální chybu.

Univerzální helénistická kultura?
Náš židovský národ (lid) není jako ostatní 
národy. Ostatní národy mohou přijímat 
různé kultury, aniž by to uškodilo nebo ohro-
zilo jejich národní existenci. Ne tak tomu je 
s židovským národem. Tóra po více než tři 
tisíciletí formovala židovský národ, který 
je proto na ní závislý. Pokud by židovský 
národ zcela opustil Tóru, pak to nepovede 
pouze k jakémusi duchovnímu vakuu, které 
by mohlo být vyplněno jiným obsahem, ale 
židovský národ se stane, abychom použili 
Rašiho slova, „pustou jámou, v níž není 
životodárná voda, tedy Tóra, ale jsou v ní hadi 
a škorpióni.“ (viz Rašiho komentář ke Gene-
sis 37‚24). Pokud by židovský národ zcela 
odvrhl Tóru a tato by přestala uprostřed 
židovského národa existovat, přivedlo by to 
k celkovému zhroucení a židovský národ by 
se propadl do hlubin mravního marasmu 
mnohem hlouběji než ostatní národy světa. 
Odstrašujícím příkladem, kdy někteří Židé 
odvrhli Tóru a vyměnili ji za „pokrokovou“ 
revoluční ideologii komunismu, byl počátek 
sovětské éry v Rusku. Mnozí, kteří zcela 
zavrhli své židovské tradice a víru otců 
a oddali se nové „samospasitelné“ víře 
v komunismus a v beztřídní společnost, 
nakonec skončili své životy ve sklepeních 
NKVD nebo ve stalinských gulazích.

Vraťme se však do hasmonejského 
období. Zpočátku král Antiochos IV. Epifanés 
využíval helenizovaných Židů k propagaci 
své „svět sjednocující helenistické kultury“ 
uprostřed židovského národa. Jistě byli 
mnozí tito Židé, kteří se snažili své bratry 
seznámit s matematikou, geometrií, archi-
tekturou a v neposlední řadě i s lékařstvím, 
které řečtí a helenizovaní intelektuálové 
mistrně ovládali. Kdyby zůstalo, řekněme, 
u těchto exaktních věd, nebyl by to problém. 
Také znalost řečtiny se mohla velmi dobře 
hodit omezenému počtu židovských obyva-
tel Judska, a zvláště pak těm, kteří se zabý-
vali mezinárodním obchodem. Řečtina byla 
v tehdejším Středomoří lingua franca. Situ-
ace se však začala komplikovat a postupně 
vyhrocovat, když tito helenizovaní Židé 
začali s královským požehnáním a podporou 
seznamovat židovský lid s řeckou filozofií, 
s helenistickým pohledem na svět, s kultem 
lidského těla a tělesnými cvičeními, která 
Řekové a oni sami provozovali v tzv. gym-
nasionech. Zde se podle řeckého zvyku zcela 
obnažení mladíci oddávali sportovním hrám 
a tělesným cvičením. Výstavba takového 
gymnasionu uprostřed Jeruzaléma, několik 
set metrů od chrámového komplexu, 
vzbuzovala pochopitelný odpor u tradičně 
smýšlejících Židů. Nešlo jen o skutečnost, 
že tam cvičili nazí a neobřezaní mladí muži, 
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ale gymnasion byl též prodchnut duchem 
řeckých bohů Herma a Hérakla a tudíž jeho 
určení bylo jasné. V duchu Antiochovy 
politiky a snah helenizovaných Židů vytvořit 
nové pokolení Židů, kteří by se stali nedílnou 
součástí helenistického světa, nositeli hele-
nistické kultury se vším, co k tomu náleží. 
Tím by se vytvořil základ k úplné helenizaci, 
tedy asimilaci židovského národa po vzoru 
ostatních národů, které byly v oné době pod 
vládou Seleukovců. To byl Antiochův plán 
a cíl.

Fyzická převaha neznamená vítězství
Proti tomu se zvedla hrstka obyvatel 
z vesnice Modi’in, kteří pod vedením 
Matitjáše Hasmonejského a jeho pěti synů 
zahájili povstání proti Antiochově politice 
helenizace, kterou si král postupně začal 
vynucovat hrubou silou a terorizováním 
judského a jeruzalémského obyvatelstva. Po 
třech letech bojů dosáhlo mnohem menší a 
hůře vyzbrojené židovské povstalecké vojsko 
prvního velkého úspěchu. V měsíci kislevu 
roku 164 před o. l., povstalci pod vedením 
Judy Makabejského dobyli Jeruzalém 
a vyhnali odtud syrskou vojenskou posádku. 
Také Antiochem dosazený nenáviděný 
velekněz Menelaos uprchl z Jeruzaléma 
do hlavního města říše Antiochie, kde si 
chtěl zachránit život. Nový král, Antiochův 
nástupce, Antiochos V. Eupator jej však 
nechal popravit, neboť ho činil zodpovědným 

za to, že Židé povstali. Nutno poznamenat, 
že v tomto ohledu měl král částečně pravdu. 
Toto první velké vítězství hrstky povstalců 
završené osvobozením Jeruzaléma a vyčiš-
těním Chrámu, zapálením chrámového 
svícnu – menóry a po dlouhé době opětným 
zahájením řádných bohoslužeb si připomí-
náme slovy v chanukovém doplňku modlitby 
Šmone esre – amidy ‚al ha-nisim‘:

ים. ַיד ְמַעּטִ ים ּבְ ים. ְוַרּבִ ׁשִ ַיד ַחּלָ ּבוִרים ּבְ  …ָמַסְרּתָ ּגִ
ַיד ְטהוִרים. ְוֵזִדים יִקים. ּוְטֵמִאים ּבְ ַיד ַצּדִ ִעים ּבְ  ּוְרׁשָ

ַיד עוְסֵקי תוָרֶתָך. ּבְ
…vydal jsi silné v moc slabých, četné v moc 

malého hloučku, bezbožné v moc spravedli-
vých a nečisté v moc čistých a svévolné v moc 
těch, kteří se zabývají Tvou Tórou.

Chanuka nám tímto též připomíná, že 
množství vojska neznamená vždy vítězství 
a převaha zbraní nemusí ještě vést k převaze 
nad nepřítelem a použití hrubé síly ještě 
neznamená, že se jí slabší podvolí. Podobně, 
jako se uvádí na konci haftary z knihy 
proroka Zacharjáše (2‚14–3‚7) pro první cha-
nukový šabat: Ne mocí ani silou, nýbrž mým 
duchem, praví Hospodin zástupů.

Všem čtenářům a příznivcům Maskilu 
přeji veselý Svátek světel!

חג אורים שמח!

rAbín daniel Mayer
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bejt simcha
Maiselova 18, 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 poštovného a bal-
ného; pošlete, prosím, svoji žádost na adresu 
Bejt Simcha, Maiselova 4, 110 00 Praha 1, tele-
fon: 603 393 558, e-mail: redakce@maskil.cz; 
výše poštovného a balného je v ČR minimálně 
250 Kč ročně; uvedený obnos nám laskavě 
zašlete složenkou nebo na bankovní účet číslo: 
86-8959560207/0100 u Komerční banky, varia-
bilní symbol je 88888 (5×8), v popisu platby 
uveďte, prosím, své jméno.

PrograM beJT siMcha

Prosinec 2020
s ohledem na situaci 
a vládní opatření budou aktivity 
bejt simcha probíhat formou 
online setkání prostřednictvím 
skypu. chcete-li se zúčastnit, 
přidejte si do skype kontaktů 
našeho kantora ivana kohouta, 
skypename: ivankohout

nÁboženské akce – bohoslUžby

kabalat šabat online

Kdy: každý pátek v 17.00

online studium v chavruta 

Kdy: každou středu v 19.00
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dĚní v beJT siMcha

Chanukový dopis
Vážení přátelé,

přijměte prosím srdečný pozdrav a zamy-
šlení k přicházejícímu svátku Chanuka. 
Slovo חנוכה „chanuka“ můžeme překládat 
jako „zasvěcení“, lze jej ovšem klást také do 
souvislosti s termínem חנוך „chinuch“ – vzdě-
lávání. Co nás svátek Chanuka učí? Podle Tal-
mudu nás učí nebát se temnoty probíhajícího 
ročního období. Většinu dne nám nyní vypl-
ňuje tma, slunce zapadá velmi brzy a světla 
je málo. Mnohé národy světa včetně národa 
židovského se v tomto období shromažďují 
a zapalují světla, aby tak vyjádřili naději, že 
temnota ročního období brzy skončí a světla 
začne opět přibývat. Zapalování chanu-
kových svící nás takto spojuje s ostatními 
národy a zároveň také s dávnou minulostí 
lidí, neboť jde o zvyk velmi starý – o zvyk sou-
visející s počátky celého lidského pokolení. 
Babylónský talmud říká, že podobný svátek 

slavil již první člověk: Hospodin stvořil 
člověka a vše bylo v pořádku. Poté však přišla 
zima se svou temnotou a té se člověk začal 
bát. Jak se hodiny dne zkracovaly, pomyslel 
si, že se asi musel nějak provinit a že svět 
se kvůli jeho pochybení navrací do nicoty. 
Poté ovšem nastal zimní slunovrat a světlo 
se navrátilo. Tehdy si první člověk uvědomil 
že takový je zkrátka běh světa, přestal mít 
strach, a na připomínku této skutečnosti 
ustanovil osmidenní slavnost (Avoda zara 
8a). Tento svátek nyní začíná. Budeme zapa-
lovat světla a takto vyjádříme přesvědčení, 
že každá temnota přejde, neboť Hospodin bdí 
nad světem a myslí na svůj lid, což nám podle 
Talmudu dal na vědomí také chanukovým 
zázrakem – menorou, která v jeruzalémském 
chrámu navzdory nedostatku oleje hořela 
po celých osm dní. Ani tuto druhou rovinu 
náš současný příběh nepostrádá. V Židovské 

obci Děčín, která se stala domovem i mnoha 
členům Bejt Simcha, se před několika týdny 
uskutečnila sbírka prostředků za účelem 
zhotovení járcajtové tabulky na připomínku 
členů obce, kteří nás opustili. Vybrali jsme 
více, než jsme čekali, díky čemuž budeme 
moci vedle járcajtové tabulky zadat také 
výrobu tabulky Desatera, kterou již od váleč-
ných dob postrádáme. Zhotovením tabulek 
bude symbolicky dokončena obnova za války 
zpustošené děčínské synagogy a naše obec 
prožije vlastní verzi chanukového příběhu. 
Dárcům velmi děkuji za jejich štědrost 
a všem členům a přátelům našich komunit 
přeji pevné zdraví a Chanuka sameach!

ivan kohoUT 
kantor Židovské obce Děčín a bejt Simcha
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Pohřebiště v Brandýse nad Labem 
pro nehalachické členy židovské komunity začne 
fungovat zhruba za půl roku 
Pohřbívání nehalachických členů širší židov-
ské komunity, kteří chtějí být pohřbeni na 
židovském hřbitově podle židovských tradic 
(tedy nikoliv zpopelněni) bylo dlouho neře-
šitelným problémem. Nyní, na základě hala-
chického stanoviska vrchního pražského 
rabína Davida Petera, dokončují stavební 
úpravy stávajícího hřbitova v Brandýse nad 
Labem tak, aby mohla vzniknout část pro 
nehalachické pohřbívání členů širší židovské 
komunity a jejich nejbližších příbuzných. 
Zhruba na jaře příštího roku bude možné 
provádět první pohřby.

Rabinát tedy vyšel vstříc potřebě členů 
širší komunity a na tomto hřbitově tak 
bude možno pohřbívat osoby s právem 
návratu a jejich partnery či děti. Dosud 
byli nehalachičtí nebo nežidovští partneři 
a blízcí příbuzní při pohřbívání zpopelněni 
na židovském hřbitově, protože halacha 
nahlíží na urnu jako na předmět a nikoli jako 
na lidské tělo. Nebyly však možné klasické 
pohřby do země. Jak dodává Chaim Kočí, 
který je rituálním správcem židovských 
hřbitovů a představeným společnosti Chevra 
Kadiša ČR a vede také dohled nad (staro)
novým hřbitovem v Brandýsem nad Labem, 
urnové oddělení vzniklo na novém židov-
ském hřbitově v Praze už v roce 1921 a pohřeb 
zpopelněním byl tehdy projevem moderní 
zbožnosti.

Hřbitov v Brandýse existuje od 16. století, 
nejstarší dochovaný náhrobek pochází 
z roku 1572. Tradiční hřbitov musel být 
z halachických důvodů stavebně oddělen 
a to nejen nadzemí, ale i pod povrchem. Do 
hloubky 1 metru byla zahloubena sypaná 
zeď z kamenů oddělující stávající nebožtíky 
od těch budoucích. Nadzemí bude oddělovat 
starý a nový hřbitov živý plot. Halachou 
nutná vzdálenost od původních hrobů je 
8‚5 metru. Celý hřbitov nadále zůstane 
majetkem Židovské obce a bude neveřejným 
židovským pohřebištěm. Tudíž nehrozí, 
že by byly hroby po nějaké době zrušeny 
a pozemek prodán například nějakému deve-
loperovi a podobně. Každý zájemce uzavře 
smlouvu s židovskou obcí, obdrží potvrzení 
o rezervaci hrobového místa a může určit, na 
koho následně hrobové místo přechází.

Pověření koordinovat činnosti související 
s provozem má Bejt Simcha, kterou rabinát 
určil jakožto nejdéle a kontinuálně fungu-
jící skupinu neortodoxního směru a její 
duchovní, v současné době tedy Ivan Kohout, 
je garantem. Jak podotýká Chaim Kočí, je to 
další vstřícný krok směrem k širší židovské 
komunitě a nová spolupráce mezi ortodox-
ním a progresivním judaismem v České 
republice. „Mám z toho radost, že se konečně 

podařilo vše zorganizovat a nabídnout 
tradiční možnost posledního odpočinku 
také nehalachickým členům komunity. Na 
spolupráci s Bejt Simcha se jako představitel 
Chevra kadiša těším a zatím vše probíhalo 
velmi dobře“, řekl Kočí.

židé v bradnýse nad labem
Na židovském hřbitově v Brandýse se pohřbí-
valo již v 16. století, kdy zde žilo již několik 
židovských rodin. V současné době je zde 
dochováno na 1 500 náhrobních kamenů. 
Stojí zde také obřadní síň s vozovnou 
a hrobnickým domem sloužícím k obývání 
a pohřebním vozem. V roce 2002 zde byla 

 otevřena expozice o židovských dějinách 
v kraji.

Počet židovských rodin ve městě stoupal 
a v polovině 19. století zde žilo přes 50 židov-
ských rodin, tedy kolem 300 osob a Židé 
tvořili asi 8 % obyvatel města. Podle města 
Brandýs vzniklo poměrně časté židovské 
příjmení Brandeis.

Synagoga stojí na místě starší, zničené 
požárem. Byla postavena v letech 1827–1829 
a ve druhá části budovy byla školní třída 
a byt rabína. V letech 1868–1876 v Brandýse 
působil rabín Filip Bondy, údajně první rabín, 
který kázal česky. Po druhé světové válce 
nebyla židovská obec obnovena a synagoga 
sloužila jako sklad.

V roce 1995 dostala objekt do vlastnictví 
Židovská obec v Praze a využívala jej jako 
depozitář Židovského muzea v Praze. V roce 
2008 byla stavba vybrána mezi deset objektů 
pro rekonstrukci v rámci projektu Deset 
hvězd. 10. července 2014 byla synagoga slav-
nostně otevřena, o den později zde proběhla 
první bohoslužba od doby holokaustu. 
V synagoze a přilehlých prostorách je insta-
lována expozice s názvem Prameny judaismu: 
rabínské písemnictví.

reDAkce

cena Za reZervaci hrobového MísTa:

Reprezentace ŽOP schvaluje cenu za pronájem 
jednoho hrobového místa ve výši 17 000 Kč, se 
slevou 5 000 Kč na 12 000 Kč pro rok 2020
A 2 000 Kč na 15 000 Kč pro rok 2021.

Cena je konečná, nejedná se o pronájem 
(jako u většiny křesťanských hrobových míst 
v ČR), ale o koupi.

kontaktní osoba:  
pověřenec ŽOP – rituální správce pohřebišť  
Chaim Kočí: koci@kehilaprag.cz
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Jak rozhodnutí jednoho rabína 
o společenském odstupu zachránilo 
jeho obec… roku 1831
Téměř dvě století před tím, 
než svět zachvátila globální 
pandemie covid-19, 
se spoluprací s lékaři 
i vrchnostenskými úřady 
povedlo rabínu akivovi 
egerovi zabránit šíření cholery. 
Zachránil tím tisíce životů.

Ve víru globální pandemie cholery, která 
zuřila v 19. století, se jeden aškenázský rabín 
zasadil o to, aby během vysokých svátků 
došlo k tzv. „společenskému odstupu“ (z angl. 
„Social distancing“), tedy omezení osobních 
kontaktů, zpěvu v synagogách i naprosté 
transparentnosti o zdravotním stavu jednot-
livých věřících před vstupem do synagogy. 
Předtím, než rabín Akiva Eger tyto výnosy 
pro obec veřejně vyhlásil, se ještě radil jak 
s lékaři, tak s vrchnostenskými úřady.

Jeho snaha byla nakonec korunována 
záchranou tisíců životů, z rabína se stal 
hrdina. Když 5. září 1831 zaklepe na dveře 
jeho domu vyslanec pruského krále Fri-
dricha Viléma III., je zrovna svatý Šabat. 
Vyslanec pak před Egerovými zraky otevírá 
úředně zapečetěný dokument a nahlas před-
čítá králův dopis: Egerovi, věhlasnému znalci 
Talmudu a významné rabínské autoritě, 
zastupujícímu přes šedesát tisíc židovských 
duší v Poznani i v blízkém okolí, je v něm 
vyslovena oficiální královská pochvala.

Pandemie cholery potom trvá ještě dal-
ších šest let a podlehne jí přes čtvrt milionu 
lidí v Asii, Evropě i Americe. Egerova rázná 
opatření, avšak plně ve smyslu biblického 
nařízení „va’chej b‘hem“ („a žijte podle nich“), 
tedy požadavek porušit jakékoliv opatření, 
je-li v ohrožení lidský život, jich naopak 
tisíce dalších zachrání.

Od této doby uplynulo už skoro dvě stě let 
a po celém světě už na koronavirus zemřelo 
přes milion osob. Egerův prapraprapravnuk 
rabín Shimon Silver z kongregace Young 
Israel v americkém Pittsburghu proto před-
pisy, nařízení a pravidla obecného chování 
svého slavného předka přeložil i do anglič-
tiny. Byly zařazeny do brožurky k vysokým 
svátkům, vydané organizací Kollel Jewish 
Learning Center.

Jak uvádí Silver, materiál, který byl 
původně napsán německy a už před padesáti 
lety jej rabín Nosson Gestetner přeložil 
do hebrejštiny, je pozoruhodný z několika 
důvodů. I přes to, že jej Eger napsal v něm-
čině, nalezneme zde tzv. střídání kódů: 

Kdykoli se zmiňuje o synagoze, Roš ha-šana 
nebo Jom kipuru, jsou tato slova vytištěna 
hebrejsky. Eger také nabádá lidi k upřím-
nosti, pokud se u nich příznaky cholery 
skutečně projevují.

„Myslím, že je zde určitá podobnost mezi 
tím, co se dělo tehdy, a co se děje teď,“ říká 
rabín Silver. „Je to známá věc. Lidé nechtějí 
být zavření doma. Nechtějí nikomu říkat 
o svém zdravotním stavu. Nechtějí omezení. 
S tím se ostatně potýkal i Eger a také se s tím 
tak chvályhodně vyrovnal,“ říká.

Eger měl taky co do činění s hustě osíd-
leným městem, kde Židé, živící se hlavně 
jako podomní obchodníci, ševci a vetešníci, 
žili v těsných prostorách, jak vysvětlil Yoni 
Zisook, doktorand City University of New 
York a vědecký pracovník Katedry židovské 
historie a současného židovstva na Hebrej-
ské univerzitě v Jeruzalémě.

Dokonce ještě před samotným vypuknu-
tím cholery už bylo známo, že je Poznaň pře-
lidněna, a existovaly určité snahy donutit lidi 
k vystěhování se do měst a městeček v blíz-
kém okolí. Pakliže Eger reagoval na to, že by 
se v hustě zalidněné oblasti mohla nemoc 
rapidně rozšířit, obyvatelé to akceptovali, 
uvedl Zisook, který v roce 2018 v Poznani pro-
váděl výzkum v rámci Evropské univerzity 
Viadrina ve Frankfurtu.

Jennifer Rudinová, pittsburská lékařka 
specializující se na infekční onemocnění, 
strávila Roš ha-šana čtením si Egerových 
nařízení v Silverově překladu: „Byl v tom 
citlivý přístup k obci, k jejím potřebám, ale 
zároveň snaha zachránit za každou cenu 
co nejvíc životů,“ říká. „Při čtení mě nejvíc 
ohromilo, jak rabín tváří v tvář potřebám 

lidí i naprosté decimaci, kterou ta epidemie 
cholery způsobila, tu situaci zvládl a udíle-
ním rad a postupů přispěl k záchraně mnoha 
životů.“

Že nízká úmrtnost ve městě byla záslu-
hou Egera a členů poznaňského rabínského 
soudu, uvádí i Andrej Simcha Neuschloss 
v práci „Rabbi Akiba Eger: Jeho život a doba“.

Eger se v sociálních návycích své obce 
dobře vyznal a když nastal čas vysokých 
svátků roku 1831, využil váhu své autority 
k zavedení bezpečnostních opatření.

Kromě nařízení, že je třeba se vyhnout 
velkým a zdlouhavým osobním shromáž-
děním, nařídil, že účastníci bohoslužeb 
musí před odchodem z domova sníst teplé 
jídlo a že v synagogách samotných smí být 
zaplněna jen půlka sedadel. Orgány místních 
obecních institucí měly navíc zajistit dodržo-
vání předem přesně určených postupů.

Eger napsal: „Ku zachování pořádku budiž 
u každého vchodu do schulu přítomna vojen-
ská stráž. Od příchozích očekává se, že se 
prokáží vstupenkami. Za dodržování těchto 
opatření v synagogách, nechť jsou odpovědní 
obecní policisté zvláštně za tímto účelem 
ustanovení.“

Mezi židovskou komunitou a jejími neži-
dovskými sousedy samozřejmě existovalo 
určité napětí, ale celkově byly vztahy dobré 
a vrchnostenské úřady Egerovo úsilí velice 
ocenily, jak uvádí Zisook.

Podle Menachema Butlera z Julis-Rabi-
nowitz programu o židovském a izraelském 
právu na harvardské právnické fakultě, 
dochází mezi pandemií cholery 19. století 
a současnou pandemií koronaviru k určitým 
podobnostem, nicméně pochopení histo-
rického rámce jednotlivých období je zcela 
zásadní.

Historik Butler, jehož rodina žije v Pitts-
burghu již více než jedno století, je z mož-
nosti podělit se o materiál se svými studenty 
nadšený.

Když rabín Daniel Schon před několika 
týdny požádal Silvera o zaslání článku na 
toto téma do brožurky k vysokým svátkům 
organizace Kollel Jewish Learning Center, 
jejímž je proděkanem, nečekal, že se tohle 
téma nakonec dostane i do vyučování na 
Harvardu. Ponaučení z ní ale platí i obecně.

„Tento dokument přibližuje, jak se Židé 
v takovéto mezní historické situaci zacho-
vali, a že vždycky hledáme precedens,“ říká.

adaM reinherZ 
přeložil David kraus se svolením autora. Článek vyšel 
v Times of Israel 3. března 2020.
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Járcajt rabínů Jašara a Šira: 
příběhy výjimečných mužů
Druhý díl

Z jeho pobytu ve Frankfurtu se dochoval 
zajímavý doklad: smlouva mezi ním a zdejší 
obcí o poskytování lékařské péče zdejším 
Židům: „Jestli v obci bude těžce nemocný, 
který potřebuje jeho návštěvu, nesmí svou 
návštěvu oddalovat, ale musí jí uskutečnit, ať 
již za tmy či za světla, ať je nemocný bohatý, 
středně movitý nebo chudý. Nesmí nic vzít od 
chudého, kdyby mu něco nabízel za starostli-
vost a ztrátu času. Pouze nebesa jej odmění. 
Co se týče středně majetných, může vzít, co mu 
nabídnou – jeden více a druhý méně. Avšak nic 
nesmí od nich vyžadovat, ani nejmenší částku. 
V žádném případě nesmí zanedbat jejich léčbu 
v důsledku nedostatku peněz. Ale od bohatého 
nechť žádá odměnu za své služby, ovšem ne 
více, než je vhodné…“ (Sadek, Vladimír: Josef 
Šelomo Delmedigo z Kréty, str. 58, Židovská 
ročenka 1991) Smlouva dále obsahuje klau-
zuli, že se bez předchozího souhlasu vedení 
obce nesmí z města ani vzdálit.

Těžko říct, jak tento cestovatel a nepo-
sedný dobrodruh, který předtím procestoval 
půl světa, vydržel „nehnutě“ tak dlouhou 
dobu na jediném místě. Každopádně se po 

plných deseti letech ve svobodném říšském 
městě na Mohanu vydává opět na cestu. 
A opět na východ. Roku 1645 se definitivně 
usazuje v Praze, kde získává místo opět jako 
lékař. Nic víc z jeho pražského pobytu se 
nedochovalo či alespoň do současnosti není 
známo. Kromě jedné zajímavosti.

K Jašarovým medicinským pokračo-
vatelům, a patrně i žákům v Praze, patřil 
i o generaci mladší Jisachar Dov Beer Teller 
(zemř. 1687), jiný slavný lékař pražského 
ghetta. Jeho náhrobek, který se nachází 
poblíž západní stěny Klausové synagogy, 
zdobí reliéf medvěda (narážka na jméno Dov) 
držící v tlapkách lékařskou lancetu (dobový 
nástroj k pouštění žilou, zároveň znak 
profese ranhojičů). Náhrobek identifikoval 
až dvě století po Delmedigově smrti Moše 
Jisrael Landau, známý pražský vydavatel 
a maskil, vnuk Jechezkela Landaua. Je však 
snad více než příznačné, a zároveň smutné, 
že Jašar cestoval i po své smrti, neboť náhro-
bek se dnes nenachází na svém původním 
místě. Původně stál kdesi v místech dneš-
ního rozhraní ulic Břehové a 17. listopadu, 
kam až původně Starý židovský hřbitov 
sahal. Během asanace pražského ghetta na 

počátku 20. století byla tato část hřbitova 
úředním příkazem znovu pohřbena do nové 
vrstvy a náhrobky sem přeneseny.

Nelze tedy říci, kde Jašarovy ostatky 
nakonec definitivně spočinuly. I to je víc než 
symbolické. Jašar byl nejen takřka pořád 
v pohybu fyzickém, nýbrž i jeho přístup 
k poznání a vědění se zcela vymyká, je 
nadčasový – minimálně na svoji dobu. Starý 
židovský bonmot praví: „Proč Židé vždy 
odpovídají otázkou?“ Věrný tomuto principu, 
nechávám na laskavém čtenáři, aby se sám 
pídil po otázkách, jež tímto příspěvkem 
mohly vyvstat… Vzpomeňme tedy k járcajtu 
Jašara z Kandie, na památku a dílo této 
jedinečné osobnosti spjaté (nejen) s Prahou! 
תהא נשמתו צרורה בצרור החיים

david kraUs

Jašarova bohatě zdobená renesanční tumba na 
starém židovském hřbitově v Praze, která ovšem 
nestojí na svém původním místě. Foto autor

Předposledním působištěm Jašara bylo 
svobodné říšské město Frankfurt nad Mohanem, 
sídlo jedné z nejvýznamnějších aškenázských 
obcí vůbec. dobová rytina ze 17. století, tedy 
z doby, kdy zde delmedigo skutečně působil 
a město tak skutečně vypadalo
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Roušek už je dostatek, tak co dál?
o potřebě fyzické i morální 
pomoci nejen v domovech 
sociální péče

Již více než osm měsíců se potýkáme s pro-
bíhající epidemií nového koronaviru. Když 
začátkem března přišly zprávy o prvních 
nakažených v Česku, většina obyvatel 
poměrně rychle přijala za své mnohá tvrdá, 
tehdy ještě do značné míry preventivní opat-
ření. Národ se semkl, začal se povzbuzovat, 
šít roušky a neúnavně bojovat s nebezpečím 
nákazy. Život v Česku se na několik týdnů 
zpomalil, až zastavil. Většina lidí přestala 
vídat své blízké – především ty dříve naro-
zené – rodiče a prarodiče, aby je uchránila 
nákazy. Mnozí z nás doufali, že se epidemii 
podaří nějakým způsobem zkrotit a že i přes 
varovná prohlášení epidemiologů a dalších 
odborníků druhá vlna třeba vůbec nepřijde, 
nebo při nejmenším ne příliš vážná. Že opak 
je skutečností bylo jasné nejpozději v polo-
vině září…
Je druhá půlka listopadu a závratně vysoká 
čísla nakažených v České republice klesají 
jen velmi váhavě. Frustrace lidí narůstá a dří-
vější elán do boje s epidemií jako by byl ten 
tam… Nyní už je asi většině z nás jasné, že 
nový koronavirus jen tak neustoupí a patrně 
ani hned tak zeslábne. Před námi tak nyní 
stojí výzvy jiné: jak najít ten správný a zdravý 
balanc pro fungování společnosti a jak se 
naučit žít v nové situaci a neohrozit při tom 
sebe ani druhé? Epidemie není sprint, ale 
maraton – jak ho uběhnout a neztratit síly? 
Těch otázek je však mnohem víc…
Na jaře lidé šili roušky a rozdávali je potřeb-
ným – jako třeba klientům a zaměstnancům 
uzavřených domovů pro seniory. Právě tato 
zařízení jsou nyní znovu uzavřená. Ostatně, 
protože se jedná vesměs o rizikovou skupinu 
obyvatel, v omezeném režimu fungovaly 
prakticky po celou dobu a lze předpokládat, 
že se jen tak do „normálního“ provozu 
nevrátí, i když se epidemiologická situace 
začne výrazně zlepšovat. Lidé v domovech 
pro seniory jsou tak jedněmi z těch, na něž 
epidemie dopadá patrně nejcitelněji.
Domov sociální péče Hagibor zřizovaný 
Židovskou obcí v Praze poskytuje péči 
i bydlení seniorům, kteří nejsou z nějakého 
důvodu schopni se postarat plně sami o sebe, 
přičemž zvláštní důraz klade pochopitelně 
na péči o přeživší šoa. Se zhoršující se epi-
demiologickou situací musel DSP Hagibor 
postupně omezovat své poskytované služby, 
mezi něž patří mimo jiné různé formy odleh-
čovacích služeb, ale třeba i Třígenerační 
komunitní centrum. Přesto se ale také v DSP 
Hagibor setkali s nákazou nejen u personálu, 
ale i u klientů. Koncem října ŽOP a vedení 
DSP Hagibor rozeslalo naléhavou prosbu 
o dobrovolnickou pomoc pro akutní nedosta-

tek personálu, s nímž se potýkal. Odezva byla 
nečekaná. DSP Hagibor okamžitě zaplavil 
zástup zájemců z řad dobrovolníků, i těch, 
kdo chtěli vypomoci finančně. Akutní pro-
blém se tak aspoň prozatím díky pomoci las-
kavých lidí vyřešil a DSP Hagibor tak může 
nadále důstojně pokračovat ve své činnosti.

Rozhovor s Evou 
Kalhousovou
s čím dalším se nyní musí domovy pro 
seniory potýkat? Jak celou situaci 
vnímají jejich klienti a co pro ně mohou 
jejich blízcí udělat? a jaké je být v izolaci 
třeba v poslední etapě života na tomto 
světě a mít omezené možnosti kontaktu 
s rodinou? o tom a o mnohém dalším 
jsme si povídali s evou kalhousovou, 
ředitelkou domova pro seniory elišky 
Purkyňové, která nám i přes své nynější 
maximální časové vytížení věnovala 
chvíli čas, aby nám přiblížila, jak to 
vypadá v těchto nelehkých dnech 
v zařízeních sociální péče.

Setkali už jste se ve vašem zařízení s náka-
zou COVID-19 u klientů?
Ano. V jedné z našich budov se momentálně 
nákaza hodně rozšířila.

Jaký u vás nyní panuje režim? Podařilo 
se nějakým způsobem zajistit služby pro 
klienty, jako jsou kadeřnictví nebo pedikúra 
a co duchovní služby?

Tyto služby stále držíme. Naše kadeřnice je 
zároveň naše zaměstnankyně – takže pod-
léhá našim přísným hygienickým opatřením 
a režimu. Podobně máme vyřešené i služby 
pedikérky, kterou pravidelně testujeme, 
přesto, že není naše zaměstnankyně. Klienti 
jsou za to moc rádi.
Duchovní služby jsou samozřejmostí. Tady 
platí plošná výjimka, a tak mohou nadále 
probíhat.

Běžné návštěvy zatím, jak známo, nejsou 
možné. Jakým způsobem mohou klienti 
komunikovat v těchto dnech se svými 
blízkými?
Základem je samozřejmě obyčejný telefon. 
K dispozici však máme i poměrně dost 
tabletů nebo jiných zařízení s jejichž pomocí 
klientům zprostředkováváme videohovory 
třeba po skypu s jejich rodinou.

Existuje nějaká výjimka pro návštěvu? 
Například pokud by člověk měl negativní 
test na koronavirus, nebo pokud již nákazu 
prodělal?
V současné době skutečně není možné žádné 
výjimky poskytovat. Co však můžeme umož-
nit jsou návštěvy klientů v terminálním 
stadiu – aby se mohli lidé rozloučit se svými 
blízkými, jejichž čas se už krátí… Ale jinak si 
zatím nedovedu představit nic jiného. Mys-
lím, že případné rozvolnění musí přijít až při 
rozvolňování v rámci celé společnosti.

Co vnímáte jako největší problém pro 
samotné klienty? Obávají se spíš nákazy, 
nebo samoty? Jaká panuje mezi nimi 
nálada?

budova dsP hagibor
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Jak mohu pomoci?
Většina zařízení stále vřele uvítá dobrovolnickou 
pomoc, přičemž potřebují především odborně 
vyškolené dobrovolníky či zdravotníky. 
(DSP Hagibor pak zvláště upřednostňuje ty, 
kdo v nedávné době nákazu COVID-19 prodělali).

Vítaným projevem podpory a účasti je také třeba 
hmotná pomoc v nejrůznější podobě pro klienty 
i personál (koláče a pečivo domácí výroby apod.), 
ale i morální podpora.

Finanční pomoc se nikdy neztratí.

Popravdě řečeno, většina našich klientů si 
situaci a nebezpečí ani pořádně neuvědo-
muje. My s nimi o tom samozřejmě mluvíme, 
takže si uvědomují nějaká omezení, ale 
jsou to většinou až na pár výjimek samotné 
rodiny, které se samy obávají návštěv, aby své 
příbuzné neohrozily. Jistěže je tady několik 
klientů, kteří by tu rodinu potřebovalo, ale 
my to v současné době skutečně nemůžeme 
umožnit. Myslím, že pro mnohé je ale dobře, 
že jsou v této době tady, kde mají aspoň 
nějaký sociální kontakt a my se snažíme 
a děláme pro ně stále různé programy. Pokud 
by byli třeba sami doma, rodiny by se ještě 
bály je navštěvovat kvůli zavlečení nákazy, 
a byli by tak mnohem izolovanější.

Často myslím na to, zda právě mnohem 
náročnější není řešit s klienty tuto streso-
vou situaci a vysvětlovat jim různá omezení 
v této náročné době než řešit samotné riziko 
jejich nákazy.
Určitě. To je i pro ně nesmírně náročné. My 
jsme také pro mnohé z klientů už jejich 
jediný domov, takže je nakonec pro ně 
mnohem těžší, když třeba jejich oblíbená 
sestřička skončí v karanténě. Samozřejmě je 
to stres pro nás všechny a my se snažíme, jak 
můžeme, abychom ho na klienty nepřená-
šeli, ale v podstatě skoro není, jak tomu zcela 
zabránit.

Využíváte pomoci dobrovolníků vyškole-
ných Červeným křížem (případně v rámci 
jiného programu)?
Dobrovolníky využíváme už delší dobu. 
Když ještě byly možné návštěvy, tak u toho 
asistovali a dohlíželi na jejich průběh. V sou-
časné době ale potřebujeme hlavně služby 
vyškolených dobrovolníků, ať už z Českého 
červeného kříže, nebo třeba z armády.

Je něco, co pro vás mohou lidé udělat? 
Jakým způsobem vám mohou nyní nejlépe 
pomoci?
Nedávno jsem v televizi slyšela o tom, že 
někdo peče dobrůtky a posílá je do domovů 

soc. péče. Myslím, že takovýto projev 
podpory a solidarity a společná důvěra v to, 
že situaci zvládneme je důležitá. Podobná 
podpora v morální rovině má nyní smysl.
Kromě toho, pokud je někdo odborně vyško-
lený a může a chce nám pomoci, tak samo-
zřejmě vřele uvítáme pomoc z řad odborně 
vyškolených dobrovolníků. Především v nej-
bližších 14 dnech bude hodně potřeba.

Co je asi největší problém, s nímž se musíte 
konkrétně u vás zabývat? Přetrvává třeba 
ještě nějaký nedostatek hygienických nebo 
jiných pomůcek?
Hygienických pomůcek je naštěstí už 
dostatek a nic podobného nám neschází. 
Všichni se potýkáme s neznámým nepříte-
lem a trochu mi vadí, že se neustále hovoří 
o domovech pro seniory, jako by to byl jediný 
problém na celé věci. Občas mám prostě 
pocit, že nás stále někdo osočuje, jak je to 
tady nejhorší. Ale není to pravda. Já jsem pře-
svědčena, že domovy pro seniory dělají velmi 
dobrou službu i v době epidemie koronaviru.

Poslední měsíce se toho děje mnoho a doba 
je vypjatá a náročná. Nemáte v paměti 
nějaký konkrétní silný příběh, zážitek, 
s nímž jste se setkala v době epidemie?

Toho je spousta… Mnoho lidí přišlo pomoci 
nebo nám nabízejí nejrůznější pomoc. Třeba 
dnes mi připadá úžasné, jak přišla děvčata 
z kanceláře z ekonomického oddělení 
a účtárny s tím, že nám dají k dispozici uklí-
zečku do budovy, kde je v tuto chvíli velký 
problém a kde je to potřeba, a ony tady budou 
uklízet samy. Snad každý den přijde taková 
nějaká drobnost, taková dojemná chvilka.

Co se vám honí hlavou, když jdete ráno do 
práce? A kde čerpáte energii pokračovat 
v těchto náročných dnech?
Uvažuju, jaký bude den – kolik bude nemoc-
ných, kolik uzdravených, jak to dnes zvlád-
neme… Čekám na každou zprávu. Do práce 
se ale těším, protože mám svou práci ráda. 
Snažím se i v této době najít chvíli pro sebe – 
trochu sportovat, trochu číst. Taky mě dobíjí 
energie těch lidí, kteří jsou na nás vlastně 
závislí, takže zatím to docela jde.

A strach, že byste se třeba sama mohla 
nakazit, nemáte?
Ne. Na takové myšlenky ani nemám čas.

pTAlA Se rÁchel PolohovÁ

Momentky z aktivit pro klienty v domově 
pro seniory elišky Purkyňové (foto archiv 
e. kalhousové)
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Více informací o poskytovaných službách,  
akcích a možnostech najdete na webu:  
https://www.kehilaprag.cz/cs/ezra

akTUÁlnĚ

EZRA je tu pro všechny potřebné
Před epidemií covid-19 
byly sociální služby mnohdy 
nedoceněnou službou 
a samozřejmě také profesí. 
v současné době jsou ještě 
více potřeba. ačkoliv je nyní 
práce s klienty ještě obtížnější, 
široká veřejnost si konečně 
této náročné a velmi potřebné 
práce všimla.

Komplexní domácí péče EZRA patří do 
systému sociálních služeb, které zajišťuje 
Židovská obec Praha. Vznikla jako služba 
především pro seniory, kteří žijí v samo-
statné domácnosti, ale potřebují různé druhy 
pomoci. Mnozí žijí zcela samostatně, někteří 
s rodinou, ale děti či vnoučata přes den 
odcházejí do práce nebo školy a starý člověk 
potřebuje jak pomoc zdravotní, tak i akti-
vizaci duševní. Terénní sociální pracovníci 
tedy docházejí za klienty do domácností.

Cílovou skupinou jsou senioři od 65 let, 
ale mohou to být i lidé mladší trpící chro-
nickou chorobou. Zvláštní zřetel je brán 
na potřeby klientů přeživších holokaust. 
Postupně se však většinovou klientelou stá-
vají senioři tzv. druhé generace nebo jejich 
blízcí. Protože je EZRA nestátní zdravotnické 
zařízení, které poskytuje registrovanou 
terénní sociální službu osobní asistence, 
jsou služby placené. Nejedná se však o nijak 
nedostupné částky.

Klientům nabízí EZRA klasickou osobní 
asistenci, tedy pomoc s osobní hygienou, 
péčí o domácnost nebo zajištění kontaktu 
s okolím, ale také prosazování svých práv. 
Pro klienty v obtížné sociální situaci posky-
tuje EZRA také poradenství a terapeutickou 
činnost. Klienti mohou využívat také domácí 
zdravotní péči a unikátní je ergoterapie. 
Ergoterapie pomáhá klientům zvládat běžné 
činnosti, rozvíjí je fyzicky i duševně a je 
klientovi vždy uzpůsobena „na míru“.

Služba je určena všem z široké židovské 
komunity a o pomoc může požádat jak senior 
či nemocný, tak jeho příbuzný nebo i přítel. 
Klienti nemusí být přímo členy židovské obce, 
může se jednat o nežidovského partnera nebo 
příbuzného, který nemá židovské kořeny.

Požádala jsem ředitelku Komplexní 
domácí péče Ezra Evu Jelínkovou, aby nám 
řekla pár slov o tom, jak v týmu zvládají tohle 
náročné období. Ezra je terénní služba, která 
se stará o seniory v jejich domácnostech po 
celé Praze. Nabízí osobní asistenci, službu 
domácí zdravotní péče a ergoterapii, služby 
jsou určeny klientům v seniorském věku (se 
zvláštním zřetelem k přeživším holokaust).

kaTeřina MikUlcovÁ

Často jsme teď jediní,  
kdo za seniory přichází
Když jsem byla oslovena redakcí Maskilu, 
abych napsala pár řádek o tom, jak se nám 
v Ezře daří během podzimní pandemie, 
uvědomila jsem si, jak ráda jsem za tohle 
zastavení a zamyšlení. Poslední měsíce totiž 
dni ubíhají neuvěřitelným tempem.

Ráda bych řešila jen nově vzniklé situace, 
uváděla do praxe nařízení a pokyny, které 
se každý den mění v závislosti na aktuální 
situaci a vytvářela zázemí a podporu pro svůj 
tým. To je ale v této době navíc, protože i teď 
je potřeba zajišťovat i všechny ostatní čin-
nosti nutné pro naše fungování. A to přináší 
velkou zátěž pro celý tým i pro mě. Jen pro 
představu – krizový plán, který jsme vytvořili 
pro současné období, má tři strany textu.

Zpětně jsem moc ráda za rozhodnutí, 
která jsme udělali v průběhu letních měsíců 
a září. Byli jsme hodně opatrní a vlastně jsme 
se od jara nikdy nevrátili do režimu, který by 
byl úplně bez opatření. Tak jsme se přizpůso-
bovali aktuálnímu vývoji situace – zaměst-
nanci byli rozděleni do skupin, ve kterých 
spolupracovali, a skupiny se vzájemně nese-
tkávaly, porady s větším počtem osob jsme 
dělali venku, se souhlasem zaměstnanců 
jsme je testovali po návratu ze zahraniční 
dovolené. A i když to nebylo povinné, roušky 
jsme odložili v našem provozu jen částečně. 
Tím jsme se vyhnuli mnohým komplikacím.

V posledních týdnech stále víc a víc 
myslím na naše klienty. Jak na ně stávající 
situace asi dopadá, že jsou hodně sami a pod 
tlakem informací z médií. Někdy jsme jediní, 

s kým jsou teď ve fyzickém kontaktu, protože 
mnoho z nich má rodiny v zahraničí. Je to 
také znát na telefonátech, jejichž počet na 
podzim několikanásobně narostl. Klienti 
chtějí nejen dostat relevantní informace, 
podporu a určité ujištění, že jsme tu pro ně 
k dispozici. Ale co je asi ještě cennější, je 
připomínat si všechny ty hezké a běžné věci, 
které nám i v této době zůstaly, i kdyby to 
měla být taková maličkost jako je oblíbená 
knížka. My jsme si zrovna nedávno prohlí-
žely doma s rodinou fotky, když byly dcery 
ještě malé. Nevzpomínám si, kdy naposledy 
nás předtím napadlo se k nim vrátit.

Snažíme se tohle připomínat klientům 
a také s nimi plánovat věci do budoucna. 
Je to jen určité období, které teď musíme 
překonat. Přinést do domácností trochu 
optimismu je ale jen něco navíc, samozřejmě 
na prvním místě jsou všechna opatření, 
kterými se snažíme klienty i personál co 
nejvíce ochránit před zdravotními komplika-
cemi. Přeju nám všem, ať je to brzy za námi 
a můžeme si jen občas vzpomenout na ten 
nepředvídatelný rok 2020.

eva JelínkovÁ 
ředitelka eZrA

ředitelka eZra na charitativním večeru eZra v Jubilejní (Jeruzalémské) synagoze v Praze
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hebreJšTina

Minikurz hebrejštiny pro samouky II 
(2. lekce)
s novým kurzem vám chceme přinášet 
především více textů, opatřených potřebnou 
slovní zásobou, případně praktické konverzace. 
současně vás však nemůžeme ochudit 
o seznámení s minimem gramatiky. Mezi to 
patří i minulý čas.

Připomínáme, že stále zůstáváme jen v prvním se sedmi slovesných 
kmenů „kal“ (viz lekce 19./I.) a časování, které vám zde naznačíme, 
platí pro pravidelná slovesa – byť ta „nepravidelná“ z něj samozřejmě 
vychází.

V minulém čase už si nevystačíme jen s rozlišením rodu a čísla, 
ale musíme dávat pozor i na osoby. Proto na vás půjdeme pomalu 
a zde je zatím tabulka pro jednotné číslo. Všimněte si, že tvar pro oba 
rody je u první osoby společný:

Ženský rod Mužský rod Osoba

י ָלַמְדּתִ 1. (já)

ָלַמְדְתּ ָלַמְדּתָ 2. (ty)

ָלְמָדה ָלַמד 3. (on/ona)

Podobně můžete časovat slovesa, která už znáte (uvádíme kořeny):

כתב, אהב, אחל, למד, אמר, עבד, הלך, ישב, שכב

A zde je několik nových, která ještě neznáte: 

rostl (růst rostlin)צמח

utíkalברח

skočilקפץ

rostl (sílil, vyrůstal, zvětšoval se)גדל

Minulý čas si teď můžete zkusit procvičit na textu oblíbené 
izraelské dětské písničky o zelené okurce:

ְמָלְפפֹון ָירֹק

ן – ּגַ ְמָלְפפֹון ָצַמח ּבַ
ְמָלְפפֹון ָיֹרק,

ם – ְוטֹוב ְוַחם ָהָיה לֹו ׁשָ
ְמָלְפפֹון ָיֹרק!

ַדל – ְמָלְפפֹון ָהַלך ּגָ
ְמָלְפפֹון ָיֹרק,

ל – ְוִחיׁש ָוַקל ָקַפץ ַלּסַ
ְמָלְפפֹון ָיֹרק!

ּוק ָהַלְך – ְמָלְפפֹון ַלּשׁ
ְמָלְפפֹון ָיֹרק,

ח – ְטּבָ ַרח ֶאל ַהּמִ ם ּבָ ָ ִמּשׁ
ְמָלְפפֹון ָיֹרק!

ד ִנְקַלף – ְמָלְפפֹון ִמּיָ
ְמָלְפפֹון ָיֹרק,

ק ַרב ֵחׁשֶ ף ּבְ ָאַכל ַהּטַ
ְמָלְפפֹון ָיֹרק!

Překlad

pŘIprAVIlA rÁchel PolohovÁ

Slovníček 

teplo, horko ַחם
byl (resp. bylo) ָהָיה
tam ם ׁשָ
stále rostl ַדל  ָהַלך ּגָ
hbitě (knižní výraz) ִחיׁש
lehce, snadno ַקל
košík ַסל
trh ׁשּוק
ihned ד ִמּיָ
byl oloupán ִנְקַלף
dítě (knižní výraz) ַטף
s velkou touhou ק ַרב ֵחׁשֶ ּבְ

Zelená okurka

Okurka rostla v zahradě,
zelená okurka,
a dobře a teplo jí tam bylo,
zelená okurka!

Okurka stále rostla,
zelená okurka,
a hbitě a snadno skočila do košíku,
zelená okurka!

Okurka šla na trh,
zelená okurka,
odtamtud běžela do kuchyně,
zelená okurka!

Okurka byla ihned oloupána,
zelená okurka.
Dítě snědlo s velkou chutí
zelenou okurku!
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Tradice

Kde se dobře vaří, tam se dobře daří
v současné době covidové 
čelíme mnoha omezením 
a mnoho aktivit postrádáme. 
Čeho se nám naopak dostává, 
je pobyt doma. doma pobývají 
děti na distanční výuce, 
rodiče pracující na home 
office, mnohdy se tento stav 
střídá s karanténou, neřkuli 
onemocněním. a všichni musí 
jíst. 

Podporujeme sice místní restaurace 
a necháváme si občas jídlo dovést, ale pořád 
to zkrátka nejde. S koronavirem nastal zlatý 
čas domácího vaření. Konečně máme na 
vaření čas, přítomnost strávníků nás nutí 
a je to vlastně zábava. Zároveň se mnoho 
komunitních aktivit přeneslo do virtuálního 
světa. Vaření a jídlo se v judaismu týká nejen 
naplnění žaludků, ale souvisí také se stravou 
duchovní. Máme pravidla kašrutu, sváteční 
jídla mají svou symboliku a předávání tra-
dičních rodinných receptů je často jediným 
dědictvím po minulých generacích. Ani 
šoa nedokázalo přervat tradici některých 
pokrmů. Současnost vnesla do židovské 
kuchyně prvky středomořské, izraelské 
recepty se zabydlují i u nás. Probíhá mnoho 
programů zaměřených na jídlo a vaření 
v rámci komunitních online aktivit. Během 
vaření s Andreou Ernyei, v rámci Šabatu spo-
lečně, se letos pekly chaly 24 hodin v jednot-
livých světových komunitách a peklo se také 
v České republice. Online spolu, ale každý 
ve své kuchyni. Česká komunita se připojila 
k akci slovenského Klubu židovských žen 
a sledovali jsme online setkání zajímavých 
žen a společné sdílení receptů a povídání 
o rodinných tradicích.

silviin web plný receptů
Zeptala jsem se jedné z aktérek této akce 
Silvie Alexander, která má také vlastní webo-
vou stránku www.jewishfood.cz zaměřenou 
na židovskou kuchyni, na její motivaci 
a vztah k vaření. Silvia pochází z Bratislavy, 
ale s manželem žijí již dlouho v Praze a je 

maminkou dvou předškolních strávníků. 
V práci se zabývá především čísly a ekono-
mickými záležitostmi, ale volný čas věnuje 
právě židovským receptům.

Vařili jste doma tradiční židovské recepty?
Pochádzam z Bratislavy, zo židovskej rodiny. 
U nás sa varilo asi tak ako v každej bežnej 
židovskej rodine v Bratislave v tých rokoch. 
Na Pesach u nás bol za každých okolností 
maces a macesová múka, slepačí vývar 
a macesové knedličky. Seder sa robil ešte aj 
v 70. rokoch, v tom najhoršom období. Moja 
stará mama, jediná ktorú si pamätám, nerada 
varila, ale napriek tomu občas bol šolet. Moja 
mama nevarila nikdy, ani nevarí dodnes. Čiže 
z domu som vedela vcelku málo. Moja druhá 
babička, ktorá zomrela předtím, jako som sa 
narodila, vraj naopak varila výborne a otec 
mi porozprával jako to u nich vyzeralo. Ona 
aj dedo pracovali na židovskej obci v Nových 
Zámkoch, babička v kuchyni (neviem 
presne čo robila) a dedo bol predsedom 
obce v 80. rokoch. Aj táto babička varievala 
napríklad šolet, dávala do neho vajíčko, tak 
jako dávam dnes ja. Veľa o nej žiaľ neviem, 
zomrela veľmi mladá.

K židovskej kuchyni som sa priblížila viac 
až počas môjho pôsobenia v Taliansku, na 
Sicílii, kde sice Židia takmer vôber nežijú, 
ale možno práve preto, bolo nás zopár. Kazdý 
šábes každý z nás priniesol uvarené iečo iné. 
Pochádzali sme z rôznych krajín.

Co tě na vaření baví?
Veľmi rada skúšam rôzne nové recepty, 
ktoré nikdy u mňa nezostanú tak, jako boli 
pôvodne. Vždy niečo pomením. Daniel sa ma 
občas pýta načo sú mi vlastne recepty, keď sa 
ich nedržím. Na inšpiráciu.

U židovskej kuchyne ma baví pripravovať 
niečo, čo pravdepodobne existuje už veľmi 
dávno. Niekedy staršie recepty pomením tak, 
aby nám chuťovo vyhovovali viac. Napríklad 
z mrkvového cimesu som spravila tekvicový 
a podobne.

Je důležité předávat tradiční židovskou 
kuchyni?
Je otázka kto ešte pozná tradičnú židovskú 
kuchyňu a kto tak ešte aj varí. Veľakrát má 
každá rodina svoj recept a to na barches, 
šolet, macesové knedlíčky, cimes a tak ďalej. 
Neexistuje jednotný názor na prípravu 
týchto jedál. Myslím si, že jedlo je súčasťou 
našej identity, a preto je dobré ‚aby sa tra-
dicná židovská kuchyňa „nestratila“ v čase.

Začala jsi vařit víc teď během epidemie 
COVID-19 nebo jsi se věnovala kulinář-
skému umění už před tím?
Začala som variť, keď som sa odsťahovala 
z domu a teda keď som mala 19 rokov. Odišla 
som študovať do Talianska a musela som 
sa naučiť variť. Časom prišli aj židovskí 
kamaráti a s nimi aj obľuba v šábesoch spolu 
strávených nad dobrým jedlom.

Počas prvej vlny pandémie som založila 
moju webstránku www.jewishfood.cz, 
kde sa venujem nie len židovskej kuchyni. 
Pridávam na stránku recepty židovských 
jedál rozdelených podľa sviatkov, na ktorý sa 
hodia a aj to, čo varím bežne. Na blogu pra-
cujem priebežne, väčšinou po nociach. Vždy 
před väčšími sviatkami pridám viac receptov 
typických pre ten sviatok.

Môj blog (webstránka) je určená židom 
aj nežidom, ktorí si chcú navariť dobré jedlo 
podľa odskúšaných receptov a v slovenčine. 
Veľmi vítam to, že mi viaceré milé dámy 
napísali a zavolali s tým, že majú pre mňa 
recept na jedlo, ktoré si pamätajú z detstva 
a chcú sa so mnou oň podeliť. To hlavne po 
tom, jako som bola hosťom Klubu židovských 
žien, kam som bola pozvaná práve kvôli 
blogu. Na tomto stretnutí sme spoločne 
piekli lekach podľa môjho receptu. Stretutie 
zorganizoval Ústredný zväz židovských obcí 
na Slovensku.
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kuchařky na Facebooku
Židovské kuchařky a kuchaři si mohou 
vyměňovat zkušenosti, recepty a nápady 
v několika facebookových skupinách, větši-
nou rozdělených podle svátků. Během tohoto 
roku tak vznikla skupina zaměřená na 
pesachové recepty, recepty na Sukot, na Roš 
ha-šana nebo nejnovější chanuková. Nejde 
jen o samotné recepty, ale o sdílení nápadů 
spojených s vařením, ale třeba také se zážitky 
a rodinnými tradicemi a historií. Žaneta 
Dvořáková a Zuzana Veselá patří právě k těm 
aktivním kuchařkám ve zmíněných faceboo-
kových skupinách. Zeptala jsem se jich na 
zkušenosti a motivaci, proč rády vaří a jak 
se změnilo vaření během epidemie. A jak 
vnímají židovskou kuchyni?

Žaneta:
Moje prababička kdysi vyšila obraz s nápi-
sem: Kde se dobře vaří, tam se dobře daří. 

Dalo by se říct, že to je takové naše rodinné 
motto. Já jsem v podstatě vyrostla u babičky 
v kuchyni a od malička jsem byla zvyklá 
něco míchat a válet. Vaření mě baví, je to 
můj velký koníček a mám za to, že manžela 
jsem klofla právě na to, protože má mlsný 
jazyk stejně jako já. Každá naše dovolená je 
vždycky spjatá s ochutnáváním místních 
specialit, protože rádi poznáváme nové věci. 
To jen na vysvětlenou, že u nás doma je jídlo 
opravdu důležité. Teď s epidemií se na tom 
nic nezměnilo, snad jen to, že když jsem 
doma, tak mám přece jen trochu víc času 
a můžu si pohodlně odskočit z home office ke 
sporáku, takže teď vyvářím ještě o něco víc 
než obvykle přes týden.

Zuzana:
Víc plánuju a také mám na vaření pomoc-
níky. Vaření nyní bereme jako takový malý 
společný rodinný rituál mezi přestávkou 
v home office a online výuce. Pouštíme se 
i do odvážnějších receptů, a nebo do těch, co 
jsme plánovali někdy vyzkoušet, ale nebyl 
čas a energie.

Žaneta:
Mám samozřejmě své osvědčené recepty, 
včetně některých tradičních židovských, ale 
zároveň ráda experimentuju. Asi před dvěma 
lety jsem vytáhla krabici receptů, které jsem 
si různě vytrhala z časopisů, opsala, vytiskla 
z internetu a zařekla jsem se, že si udělám 
takovou „výzvu“ a začnu je jeden po druhém 
zkoušet. A protože se mi zdálo, že by bylo 
fajn se o to s někým podělit, tak jsem založila 
na Facebooku kulinářskou stránku. Když 
pak Irena Němcová přišla se skupinou pesa-
chových receptů, tak mě to nadchlo. Nejen 
proto, že tam byla spousta inspirativních 
nápadů, ale i proto, že jsme tam byli všichni 
naladění na stejnou vlnu (alespoň tak jsem 
to vnímala). Stala jsem se členkou i všech 
následujících skupinek věnovaných jednotli-
vým židovským svátkům, snažím se do nich 

přispívat, teď dokonce chanukovou skupinu 
moderuji. Dalo by se říct, že si tím zároveň 
tak trochu supluji chybějící sociální kontakt.

Zuzana:
U nás chlapi vyžadují minimálně jedno teplé 
jídlo denně, ideálně dvě a tak jsou FB vařící 
skupiny pro mě místem, kde načerpám 
inspiraci, pokochám se fotkami různých 
reálných kuchařských výtvorů, dozvím 
se různé vychytávky a ujistím se, že je to 
všude stejné. Jelikož jsem pouze ve vařících 
skupinách nějak propojených s židovskou 
komunitou tady v Čechách, tak jsou pro mě 
i místem setkávání s kamarády. Co se týče 
mého zapojení do FB skupin, první bylo při-
pojení se k partě Vaříme na Pesach, pak jsem 
pozvolna přes šavuotovou skupinu přešla 
na roš ha-šanovou, iniciativně se přihlásila 
do skupiny chanukové a založila skupinu 
Vaříme během distanční výuky (chutně, 
rychle a se sklenkou).

Žaneta:
Velmi jsem v tomto ohledu uvítala to, že se 
každoroční šábesový projekt Praha přesunul 
na Zoom a mohli jsme spolu péct chaly ales-
poň virtuálně. Velmi příjemné bylo i online 
pečení lekach podle receptu Silvie Alexander 
se slovenským Klubem židovských žien. Ale 
tradiční smažení koblížků před Chanukou 
v Lauderkách bych už přece jen raději naživo, 
ale to bohužel není reálné.

kaTeřina MikUlcovÁ
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výroČí

Vzpomínka na Patrii
Prolog
Zvláštní doba války s neviditelným nepříte-
lem ochromila běh státu, zmrazila celosvě-
tovou ekonomiku, všude se počítají ztráty 
a hledají kompenzace pro instituce na hraně 
úpadku. Pro zachraňování subjektů se však 
pramálo uvažuje o tom, jak podpořit kulturu, 
která by mohla a měla něco produkovat i dnes.

Něco nejen pro svou sebezáchranu, ale 
také pro podporu těch, co jsou v panice pře-
devším z veřejné komunikace, soustředěné 
jen a pouze na jedno téma – COVID-19!

16. října proběhlo tradiční Bubnování 
pro Bubny, kterým jsme připomněli první 
židovský transport vypravený z protekto-
rátní Prahy. Na místě paměti, před nádražím 
Bubny proběhl tradiční happening proti 
pasivnímu přihlížení k událostem, které se 
neměly stát a nemělo s k nim mlčet. Proběhl 
bez návštěvníků, ale byl „streamován“. Večer 
televize odvysílala kvalitní koncert „Benne-
witz kvartet pro Památník ticha“.

Akce vzbudila velmi dobrou reakci 
v médiích. V jednom rozhovoru se mne kdosi 
zeptal, proč připomínáme ty strašné věci, 
když doba, kterou žijeme je sama o sobě 
dost tíživá. Odpověděl jsem, že ne vždy se 

dva tíživé motivy násobí. Někdy je dobré se 
dozvědět, že byly doby, kdy se těm, kteří se 
narodili v naší zemi, tvořili součást pražské 
identity a mnozí aktivně reprezentovali čes-
kou kulturu, dařilo z ničeho nic daleko hůře, 
než je tomu dnes.

V dobře uchopené vzpomínce na těžké 
časy může být mnoho ozdravného, a hlavně 
nabízí jiný pohled na minulost, na naší 
současnost i na podivnou realitu, kterou 
žijeme. Každý letopočet má mnoho drobných 
jubileí. Válka měla bezpočet epizod, které se 
dají připomínat stále dokola. Málokteré však 
má tolik nadčasových motivů, jako události 
spojené s lodí Patria a odysseovská plavba, 
která jim předcházela.

hlavní významy a paralely:
– Před osmdesáti lety putovaly středozem-

ním mořem lodě bez přístavu. 
Běžencům na jejich palubách šla válka 

v patách. Když po týdnech putování 
dosáhly zbídačené lodě přístavu ve Svaté 
zemi, koloniální samospráva je odmítla 
přijmout.

– Aby se uprchlíci vyhnuli dalšímu 
vyhnanství, vyhodili do povětří loď, na 
které se měli plavit dál. Nesla symbolický 
název Patria. Stali se „trosečníky Patrie“ 
z vlastní vůle… Téměř 300 z nich však za 
umělé ztroskotání zaplatilo životem.

– Mnozí z nich vstoupili do armády 
a bojovali v britských jednotkách nebo ve 
sborech generála Klapálka – u Tobruku, 
u Dunkerque, lítali s RAF. 
Jejich skupinový příběh upadl do zapo-
menutí. Letos je tomu 80 let.
Letos 25. listopadu tomu je osm desítek 

let, kdy se po mohutném výbuchu posadila 
na dno přístavu v Haifě zaoceánská loď, na 
které bylo téměř 3000 židovských uprchlíků 
z okupované Evropy. Sami způsobili havárii 
parníku, aby mohli (v souladu s královským 
právem) navzdory odporu koloniální anglické 
vlády, vystoupit na břeh. Tři sta běženců 
nepřežilo. Utopili se v přístavu Svaté země.

Začalo to tím, že Adolf Eichmann odbavil 
z okupovaných území větší množství ilegál-

80. výročí válečného 
podobenství kulturního 
exodu
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ních přistěhovalců do Palestiny, aby desta-
bilizoval tamní administrativu arabskými 
nepokoji, které se dovolávaly dodržování 
přistěhovaleckých kvót. Zneužil tak tisíce 
lidí, kteří ve strachu před represemi prchají 
z domova do země, kde má jejich přítomnost 
způsobit politickou kolizi.

Uprchlíci z Protektorátu Čechy a Morava, 
ze Slovenska, Rakouska, Podkarpatské Rusi 
a Polska putovali po Dunaji na přeplněných 
výletních parnících, po Středozemním moři 
na lodích vytažených ze šrotu. Válka jim šla 
v patách, neměli kde přistát, neměli vodu, 
chleba, vše, co se dalo spálit skončilo pod kotli 
parních motorů.

Bez přístavu a téměř bez naděje, se potá-
celi mnoho týdnů vodami, ve kterých se dnes 
opačným směrem plaví největší utečenecká 
vlna novodobých dějin. Stali se kontingentem 
válečné politiky a koloniální diplomacie. 
Dopluli až do Haify, kde je Britové nepřijali 
a rozhodli o jejich deportaci na Madagaskar.

K explozi došlo ve chvíli, kdy většina 
uprchlíků již byla přeložena na kořistní loď se 
symbolickým jménem Patria. Nikdo z aktérů 
ztroskotání však nebyl zkušeným teroristou. 
Z fingované havárie lodi se stal masakr. Na tři 
sta trosečníků se utopilo v podpalubí. Ti, kdo 
přežili, vystupovali z přístavního bazénu do 
Svaté země jen v tom, co právě měli na sobě.

80. výročí událostí, kdy se i bývalí Čecho-
slováci z ničeho nic objeví na podivných 
lodích bez přístavu, zápolí s mořskými 
bouřemi, překonávají mořskou nemoc, to má 
v sobě mnoho podobenství se současností. Na 
palubách se odehrávaly svatby, pohřby, někdo 
se narodil, někdo se zamiloval. K tomu hrála 
hudba nejrůznějších žánrů, protože mezi 
uprchlíky byl menší filharmonický orchestr, 
klezmeři, swingová uskupení, skvělí sólisté 
a herci. A to všechno se plaví Středozemním 
mořem s válkou v patách.

Připomínka události
Původně jsme plánovali uspořádat mnoho 
žánrový koncert na některém z významných 
míst Prahy, na pozadí 20 let starého dokumen-
tárního snímku „Příběh trosečníků Patrie“.

To se zorganizovat nepodaří. Sama se 
však nabídla jiná pozoruhodná možnost, jak 
k válečné události spojené s dramatickou 
plavbou přitáhnout pozornost:

Na Smetanově nábřeží „kotví“ výtvarný 
objekt sestavený tam na místě ze dvou kilo-
metrů latí. Je to čtrnáctimetrová loď, která 
se musí v dohledné době přemístit. Dnes je 
už velmi pravděpodobné, že „popluje“ před 
nádraží Bubny – resp. bude tam přestěhována 
jako mimořádný konvoj jedoucí Prahou.

Loď pohybující se Prahou je sama o sobě 
pozoruhodným kulturním happeningem. My 
mu propůjčíme symbolický význam výročí 
lodi Patria i s jeho legendou o trosečnících 
z vlastního rozhodnutí. V tom okamžiku se 
docela určitě stane nebývalou upoutávkou 
snímku, který bude ve vhodnou chvíli ote-

vřen na streamu, inzerovaném všemi kanály 
veřejné komunikace i sociálními sítěmi.

Již stálým partnerem Památníku ticha je 
Česká televize, která je ostatně také kopro-
ducentem zmíněného velkého dokumentu. 
Pokud se nám podaří vyjednat uvedení 
snímku na programovaný stream ČT, který 
by byl patřičně anoncován, doplněn živým 
vystoupením z místa, kam bude loď instalo-

vána, nebo případně z jejího putování Prahou, 
pak by se nám docela určitě podařilo vytvořit 
kvalitní prostor pro vzpomínku na 80. výročí 
lodi Patria. Předpokládejme, že redakce 
Zpravodajství se také unikátní „plavby“ ráda 
zúčastní a uvede k ní ve svých kulturních 
rubrikách informace, souvislosti a reportáže.

Památník ticha již tradičně zaznamenává 
své akce na malé dokumentární snímky, 
které pak uvádí na svých stránkách a mají 
také dobré sdílení na sociálních sítích. Tyto 
malé dokumenty kameramansky zajišťuje 
přední český dokumentarista Miroslav 
Janek, režijně je kompletuje další zkušený 
dokumentární autor Pavel Štingl, dnes ředitel 
Památníku ticha.

Posledním mini snímkem, jež takto 
vzniknul, je koncipovaná reportáž z výstavy 
pomíjivých soch na nádraží Bubny (k vidění 
zde: www.bubny.org/cz/kulturni-programy)

Závěrem
Máme před sebou tedy poněkud fantaskní 
putování lodi Prahou. Lodi zbouchané z latí, 
neschopné samostatné plavby. Tak nějak 
podobně tomu bylo i s parníky, které převá-
žely uprchlíky z různých států okupované 
Evropy do Palestiny. 
Můžeme ji happeningově propojit s filmem, 
a tak vytvořit unikátní vzpomínku na 80 let 
starou událost, jež má velký přesah k naší 
současnosti. Není to jen o nepohodě, ve které 
se celý svět nachází, ale také o polemice 
o tom, co všechno se dá s pomocí dramatic-
kých chvil historie komunikovat. 

Pavel šTingl
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Nastavovaná diktatura  
aneb máme se bát?
na tiskové konferenci 21. října, kdy byly 
zrušeny všechny společenské akce a kdy 
se znovu drasticky omezilo svobodné 
podnikání, pan Prymula sliboval, že bude-
li reprodukční číslo viru nižší než 0‚8, 
můžeme se pomalu vracet do normálního 
života. slovu pana plukovníka se dalo 
věřit skoro čtyři týdny, než 15. listopadu 
prohlásil, že zmíněná hodnota sama 
o sobě není podstatná a že s uvolněním 
restrikcí musíme ještě počkat. budeme 
tedy opět žít od jednoho nouzového 
stavu ke druhému a bát se ztráty dalších 
osobních svobod?

Na začátku epidemie vláda alespoň svou 
improvizaci přiznávala. Dnes sází na 
nalomenou psychiku občanů, kteří vinou 
přísných opatření mohou protestovat leda na 
internetových diskusích. Ačkoli se od března 
vystřídali celkem tři ministři zdravotnictví, 
vláda není o nic kompetentnější k ochraně 
našeho zdraví, překrucuje svá vlastní slova 
a čísla vždy uvádí v tom kontextu, jenž jí 
momentálně nejlépe vyhovuje.

v nouzi najdeš přítele?
„Přirozenou nevýhodou demokracie je, že těm, 
kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje 
ruce, zatímco těm, kteří ji neberou vážně, 
umožňuje téměř vše.“ Václav Havel

Samotné vyhlášení nouzového stavu nijak 
nepomáhá epidemii zpomalit. Jde pouze 
o jakousi právní kličku, díky níž se dají 
nařízení realizovat ze dne na den a bez zby-
tečných diskusí. Vláda argumentuje tím, že 
je potřeba jednat rychle a že bojujeme o čas. 
Pokud se restrikce zavedou za nouzového 
stavu, nemusíme se zdržovat hlasováním 
a můžeme si také daleko snadněji vynutit 
poslušnost obyvatel.

Z právního hlediska může být nouzový 
stav prodlužován libovolně dlouho. Jediným 
způsobem, jak se proti tomuto teroru bránit, 
je nezvyknout si na krizový stav, nepřijmout 
ho jako něco samozřejmého. Nesmíme 
zapomenout, že dlouhá léta jsme dokázali 
žít v normálních podmínkách a že jsme 
v nich přestáli daleko horší věci než epidemii 
koronaviru. Toto je totiž jedna ze situací, kdy 
člověk nemá být smířlivý a doufat, že se vše 
uklidní. Naopak, namístě je neoblomnost. 
Nesmíme budoucí generaci vštěpovat, že 
život je z nouze ctnost.

Na jaře visely na kostelech a radnicích 
vlajky a u Letenské pláně byl dlouho 
vyvěšený transparent v národních barvách 
s nápisem Společně to zvládneme. Společně 
bychom samozřejmě epidemii zvládnout 
mohli, ale jak to provést, když je všechna 

pospolitost systematicky likvidována 
a nahrazována hesly o izolaci?

Čekání na godota
Ačkoli se momentálně v laboratořích po 
celém světě vyvíjí očkování proti covidu, vak-
cinace v žádném případě není spolehlivým 
řešením problému. Je nezodpovědné sázet 
všechnu naději na dosud nevyzkoušený 
lék, který se beztak nebude moci používat 
v blízké budoucnosti. Od jara nás odborníci 
varují, že bezpečná vakcína se musí řadu 
let zkoušet, než se s ní proočkuje populace. 
Nabízí se také otázka, zda by se vakcínou 
nechala větší část společnosti naočkovat – 
zatím totiž nebyl zveřejněn žádný seriózní 
průzkum veřejného mínění na toto téma. 
Je pravděpodobné, že většina lidí by raději 
riskovala nákazu, než by si nechala do těla 
píchnout dosud nevyzkoušený lék.

Právní systém naštěstí vládě neumožňuje 
nařídit plošné očkování. Za nouzového stavu 
by však bylo celkem snadné zakázat nena-
očkovaným lidem vstup do samoobsluhy, 
do hromadné dopravy a vůbec omezit jejich 
pohyb po městě.

spartánská výchova
Všimla jsem si, že v lidech je zakořeněná 
jakási potřeba věřit spíš špatným zprávám 
než těm dobrým. Ještě na začátku listopadu 
denně přibývalo přes deset tisíc nakaže-
ných denně, ale po dvou týdnech je denní 
přírůstek nových případů o polovinu menší. 
Sotva jsem začala opět uvažovat trochu 
optimisticky, přečetla jsem si varování pana 

Prymuly, abychom se příliš neradovali. Čísla 
podle něj klesla proto, že na testy chodí méně 
lidí. Na druhé straně by účast na testech byla 
jistě větší, kdyby nebyly zpoplatněné (např. 
v Izraeli jsou zdarma pro každého). Tisíce lidí 
přicházejí vinou vládních opatření o výdělek 
a častokrát si ani nemohou požádat o pod-
poru, protože nesplňují daná kritéria. Není 
tedy divu, že si každý rozmyslí, do čeho zbylé 
peníze investuje. Testy by jistě nemusely 
stát dva tisíce, kdyby stát tyto peníze nepo-
třeboval. A stát by tak zoufale nepotřeboval 
peníze, kdyby se na jaře tak nesmyslně 
nezadlužil a kdyby schodek rozpočtu nečinil 
více než pět set miliard. Ve výsledku dnes na 
testy chodí vytrasovaní lidé, kteří se musejí 
nechat otestovat, nebo ti, kteří si test mohou 
dovolit. Nehledě na to není vhodnější místo 
k nákaze než odběrové středisko, kde je velká 
koncentrace nemocných lidí.

Neměli bychom zapomínat, že lidé s covi-
dem nejsou jedinými pacienty. V nemocni-
cích se dnes smějí provádět pouze nezbytné 
operace a řada nemocných musí počkat, až 
se situace uklidní, aby mohli podstoupit 
plánovaný, ale neakutní zákrok. To, že jejich 
stav nevyžaduje hospitalizaci, neznamená, 
že těmto lidem není objektivně špatně. Ve 
společnosti přibývá i úzkostí a depresí, ale 
pacienti s psychickými poruchami dnes stojí 
až na posledním místě. Často slýchávám, že 
se všichni zkrátka musíme zocelit a „vydržet 
to“. Jako bychom se museli podrobit spar-
tánské výchově, kdy uspěje jen silný a bez-
problémový člověk, který toho v životě moc 
nepotřebuje, nepláče a nad ničím dvakrát 
nepřemýšlí.

světlo na konci tunelu
Jsme zranitelnější, než jsme předpokládali – 
nemoc bohužel ohrožuje každého. Neměli 
bychom zavírat oči před objektivním rizikem 
nákazy ani před ubývající svobodou, není 
však správné zredukovat veškerý život 
jenom na strach. Epidemie určitě brzy skončí 
a my se s nemocí sžijeme. Nesmíme zapo-
menout na podobu světa před koronavirem. 
Brzy budeme muset všechno to, co jsme 
v březnu opustili, obnovit a předat dál. Pokud 
nyní přestaneme doufat a snít, naše děti 
vyrostou ve světě plném strachu a nejistoty. 
Naší povinností proto je neztrácet naději.

alberTina ČížkovÁ

Jews news je časopisem studentů lauderových škol.  Tato dvoustrana vychází jako příloha měsíčníku Maskil 
laskavou péčí bejt Simcha. redakce: Albertina Čížková – šéfredaktorka, Hugo Marx – zástupce šéfredaktorky, 
Matěj knop – editor, eliáš Gaydečka – korektor a další. kontakt: www.lauderky.cz, e-mail: redakce@lauder.cz
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Židovští architekti v Praze (9):  
Rudolf Wels
rudolf wels patřil, co 
se počtu realizací týče, 
mezi nejúspěšnější české 
meziválečné architekty. 
narodil se v roce 1882 ve 
vesnici osek poblíž rokycan 
a jeho otcem byl spisovatel 
šimon wels. 

Vystudoval na Akademii výtvarných umění 
ve Vídni v ateliéru u Friedricha Ohmanna. 
Zde se také účastnil přednášek světozná-
mého puristického architekta Adolfa Loose, 
což do velké míry ovlivnilo jeho budoucí 

tvorbu. Po studiích dlouho působil v Karlo-
vých Varech, kde postavil například velmi 
zdařilou budovu nemocenské pojišťovny 
nebo již zbořené Lázně VI, ale také pracoval 
jako návrhář sklářské firmy Moser. Do Prahy 
Rudolf Wels přijel v roce 1933 a založil si 
spolu s inženýrem Quidem Lagusem ateliér 
v Paláci Alfa, jehož rekonstrukci a dostavbu 
sám navrhoval pár let předtím. Ve společné 
práci se věnovali hlavně projektům činžov-
ních domů, charakteristických masivními, 
kónicky se zužujícími portály a fasádami 
obloženými keramickými kachličkami. Ale 
věnovali se i navrhování filmových scén a je 
také známá fotografie jisté vily, jejíž přesné 
umístění se však nikdy nenašlo.

V roce 1939 se Rudolf Wels spolu s rodinou 
pokusil z politických důvodů emigrovat, 
jejich snaha však nebyla úspěšná. Architekt 
Wels i se svým synem Martinem a man-
želkou byli internováni v koncentračním 
táboře v Terezíně a o rok později odvezeni do 
Osvětimi, odkud se ani jeden z nich nevrátil. 
Tragický osud rodiny dodnes připomínají 
Stolpersteine před jejich domem v Holešo-
vicích.

FiliP MesZaros

Předplaťte si Jews 
news!
Po třech letech neustálé snahy zlepšovat naše 
možnosti přicházíme nově s nabídkou předplat-
ného magazínu Jews News.

Za devatenáct korun měsíčně nyní máte možnost:
•  poslouchat audioverze našich článků a nezkrá-

cené nahrávky rozhovorů
•  přidávat komentáře a mít tak možnost se spojit 

přímo s daným redaktorem
•  obdržet každý měsíc v elektronické podobě 

dvojstránku měsíčníku Maskil, do kterého pravi-
delně přispíváme

•  těšit se na překvapení, které jako předplatitelé 
dostanete

•  uplatnit nárok na učitelskou či studentskou 
slevu

Více informací naleznete na našich stránkách.

Ve spojitosti s touto novotou vám chceme podě-
kovat za vaši tříletou podporu. Za výdělek z před-
platného plánujeme naše obzory dále rozšiřovat, 
abychom vám poskytli co nejpříjemnější požitek 
ze čtení Jews News.
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židovské anekdoTy

Už vám to začíná myslet…
vtipy jsme vybrali z polského 
překladu knihy amerického 
rabína ruského původu 
Josepha Telushkina humor 
żydowski. autor, který žije 
v new yorku a je znalcem 
židovského humoru.

Za carského Ruska jel starý Abram ve vlaku 
Transsibiřské magistrály směrem k Bajkalu. 
Do kupé přistoupil důstojník carské armády, 
sedl si naproti němu a tiše ho pozoroval. Pro-
hlíží si svého spolucestujícího – a najednou 
vstane, chytí ho za klopy kabátu a povídá: 
„Řekni mi, čím to je, že vy Židi jste o tolik 
chytřejší než jiní lidé!“

Stařík se otřepe, chvíli mlčí a pak odpoví: 
„Protože jíme sledě.“

Důstojník přemýšlí, a vtom Abram rozbalí 
ubrousek se svačinou, sledě rozkrájené na 
kousky, a začíná jíst. Oficír carské armády to 
nevydrží a zeptá se: „Kolik máš těch ryb?“

„Tucet.“
„A kolik za ně chceš?“ podívá se Abramovi 

zblízka do tváře.
„Dvacet rublů za jednu porci.“
Muž v uniformě se chvíli ošívá, ale pak 

vytáhne dvě desetirublovky a nabídne je 
starému Židovi. Ten mu podá kousek ryby 
a důstojník ji začne pomalu, rozvážně pojí-
dat. Náhle znehybní: „To je směšné, v Moskvě 
bych si všechny ty ryby mohl koupit všeho 
všudy za pár kopějek.“

Abram se přátelsky usměje: „No vidíte, 
pane, už to začíná působit!“



Groucho Marx, americký herec a komik, měl 
ženu Árijku. Když jejich syna nechtěli při-
jmout do sportovního klubu uzavřeného pro 
Židy, Groucho na jeho adresu poslal telegram: 
„Protože můj syn je Židem pouze z poloviny, 
bude to v pořádku, když vleze do vašeho 
bazénu pouze po pás?“



Albert Einstein přemýšlel: „Jestli se má teo-
rie relativity ukáže jako pravdivá, budou mě 
v Německu považovat za Němce – a Francie 
mě prohlásí za světoobčana. Ale jestliže se 
má teorie nepotvrdí, Francouzi napíšou, že 
jsem Němec, a Němci řeknou, že jsem Žid.“



Izák přišel za rabínem, aby ho požádal o radu. 
„Rebe – uvažuju, že podám žádost o rozvod, 
protože moje žena se mnou už půl roku 
nemluví.“

„Rozmysleli si to dobře, Izáku?“ pohladí si 
rabi vousy. „Takovou už nikdy neseženou…“



Počátkem sedmdesátých let 20. století 
oznámil sovětský představitel Brežněv 
v Politbyru, že se s vládní delegací chystá na 
návštěvu Polska, a aby jejich cesta nabyla 

na významu, chce polskému národu přivézt 
nějaký výjimečný dar. Poradci se usnesli, že 
nejlepší bude doručit jako dar všem Polákům 
velký obraz s názvem Lenin v Polsku. Co 
jiného by bylo lepším vyjádřením rusko-
-polské solidarity než portrét Lenina, boha 
ruského komunismu?

Bohužel se však ukázalo, že Lenin v Pol-
sku nikdy nepobýval. Ti nejvýznamnější 
malíři ze Svazu umělců, jejichž výtvarné 
postupy omezovala závazná tvůrčí metoda 
socialistického realismu, však najednou 
nevěděli, co s tím. Jak namalovat Lenina 
v Polsku, když tam nikdy nebyl?

Čas utíkal a ruská malířská věrchuška 
propadala panice. Nakonec vyslali zástupce 
KGB, kteří navštívili známého disidenta, 
výtvarníka Rabinoviče: „Víme, že z tvé strany 
zaznělo mnoho kritických slov na náš svaz 
i na celý stát,“ povídají mu ruští tajní poli-
cisté, „všechno máme zaznamenané, ale když 
namaluješ obraz na dané téma, výměnou za 
tuto službu vlasti na všechno zapomeneme 
a záznamy smažeme. Navíc dostaneš větší 
byt a zakázky na další obrazy se ti jen pohr-
nou.“

Rabinovič nakonec souhlasil, že tedy 
namaluje obraz na téma Lenin v Polsku. O tři 
týdny později, den před odjezdem Brežněva 
na státní návštěvu Polska, byl obraz hotový 
a členové Politbyra si ho přišli prohlédnout. 
V konferenčním sále v Kremlu stálo velké, 
prozatím zahalené plátno. Po krátkém 
proslovu pokynuli Rabinovičovi, aby své 
dílo odhalil – a celé ruské vedení v tu chvíli 
vydechlo překvapením! Na obraze byl nama-
lován pokoj s velkou postelí, ve které leželi 
tmavovlasý muž a žena v přátelské rozmluvě.

„Kdo je ten muž?“ ptají se přísně Rabino-
viče.

„To je prosím Lev Trockij.“

„A ta žena vedle něj?“ zakřičel jiný člen 
Politbyra.

„To je přece Naděžda Krupská, Leninova 
životní družka.“

„A kde je Lenin?“ ptá se samotný Brežněv 
a nasupeně se otočí na malíře.

„Lenin je přece v Polsku,“ odpoví mu 
s kamennou tváří Rabinovič.



Na vystěhovaleckém úřadu v Moskvě čeká 
ukrajinský Žid Šlomo Rosenfeld se žádostí 
o výjezd do Izraele. Když na něj přijde řada, 
ptá se ho úředník: „Proč se chcete vystěhovat 
ze Sovětského svazu, nejlepší země na 
světě?“

„Ze dvou důvodů,“ říká Šlomo. „Když se 
můj soused opije, což je docela často, bouchá 
na dveře mého bytu a křičí: Počkej, až skončí 
tenhle komunistickej režim, to pak se všema 
Židama zatočíme…!“

„Ale to se nemusíte bát,“ usměje se úřed-
ník. „Komunistický režim v Rusku nikdy 
neskončí!“

„No,“ říká Šlomo, „a to je právě ten druhý 
důvod…“



Pan Apelbaum se vrací o den dřív z obchodní 
cesty a musí dlouho klepat na zamčené 
dveře svého bytu, než mu otevře manželka 
v županu a s rozcuchanými vlasy.

Chce si nejdřív umýt ruce, ale přes 
ujišťování ženy, že mu přichystala v kuchyni 
čistý ručník a lavor s teplou vodou, zamíří do 
koupelny. Otevře dveře – a narazí na cizího 
chlapa, který se nahý ráchá ve vaně.

„Co tu děláte,“ řekne přísně.
Nezvaný host vyleze z vany, zahalí se do 

osušky a potichu říká: „Řeknu vám čistou 
pravdu. Mám jaksi… ehm… románek s jistou 
dámou z druhého patra. Její muž nás zastihl 
in flagranti, a tak jsem musel vyskočit oknem 
a spustit se dolů, až jsem se zastavil na 
parapetu vašeho okna, které vede právě do 
koupelny.

Pana Apelbauma ta příhoda rozesmála 
a s porozuměním naslouchal, jak nečekaný 
host nasadil parohy tomu pitomci z druhého 
patra. Nechal muže, aby se osušil a oblékl, 
a pak ho téměř přátelsky doprovodil ke 
dveřím.

Šli spát, ale uprostřed noci se muž náhle 
probudí, rozsvítí lampičku a vrazí vedle spící 
manželce pořádnou facku.

„Co se děje, proč mě biješ?“ chytá se žena 
za tvář.

„Protože jsem si právě teď uvědomil, že 
nad námi žádné druhé patro není!“

pŘeklAD lUbor FalTeisek

Joseph Telushkin
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kUlTUra

Kulturní program prosinec 2020
vzhledem k epidemiologické situaci 
a hygienickým opatřením, která 
v současné době přetrvávají, bude 
pravděpodobně drtivá většina kulturních 
akcí zrušena nebo omezena. večerní 
pořady žMP Praha však budou v takovém 
případě přenášeny živě a návštěvníci 
je tak mohou sledovat z pohodlí 
svého domova! veškeré podrobnosti 
naleznou zájemci na webových 
stránkách židovského muzea v Praze 
www.jewishmuseum.cz a na emailové 
adrese education@jewishmuseum.cz

doPorUČUJeMe vždy si PředeM 
ovĚřiT, Zda se danÁ akce konÁ, 
nebo Zda Je Zcela ZrUšena!

židovské MUZeUM v PraZe

 oddělení pro vzdělávání 
a kulturu, Maiselova 15, 
Praha 1, tel.: 222 325 172,  

education@jewishmuseum.cz, 
www.jewishmuseum.cz

aUdiToriUM ovk žMP,  
Maiselova 15, 3. patro

 Archeologie holocaustu
Přednáška archeologa 
doc. Pavla Vařeky ze Západo-
české univerzity v Plzni, který 

se dlouhodobě zabývá studiem hmotného 
svědectví holocaustu s využitím archeologic-
kých metod. Tato mladá historická disciplína 
poskytuje hmotné doklady o podmínkách 
života v koncentračních a pracovních tábo-
rech a dokáže odhalit cenné informace i na 
místech, kde byly stopy existence důkladně 
zahlazovány. S týmem archeologů prováděl 
výzkum v lokalitě tzv. cikánského tábora 
v Letech u Písku, v místech polského kon-
centračního tábora v Treblince či bývalého 
pracovního tábora v Jáchymově. Vstup volný.

 Samařské rukopisy 
z Vádí Dalíje
Tzv. Samařské rukopisy byly 
objeveny roku 1962 několik kilo-

metrů severně od Jericha. Tyto aramejské 
dokumenty jsou zhruba o sto let starší než 
nejstarší fragmenty z nedalekého Kumránu. 
Jedná se vesměs o právní dokumenty, které 
umožňují vhled do historické situace Samaří 
ve 4. stol. př. o. l. V rámci přednášky doc. Jana 
Duška z Centra biblických studií Evangelické 
teologické fakulty UK budou tyto texty před-
staveny v kontextu ostatních rukopisných 
nálezů z Judské pouště.
Přednáška je součástí cyklu Židé a starověký 
Přední východ.
Vstup volný.

Maiselova synagoga,  
Maiselova 10

 Válečný veterán RAF 
a Dobrodružství 
pana Wellingtona
Válečný veterán RAF Tomáš 

Lom, rozený Löwenstein, se narodil v roce 
1924. Jako čtrnáctiletý židovský chlapec 
musel utéct před nacisty z Prahy do Anglie, 
kde se v osmnácti letech dobrovolně přihlásil 
do československé armády. Létal u legen-
dární 311. československé bombardovací 
perutě britského královského letectva. 
Besedu s jedním z posledních českých žijí-
cích veteránů RAF moderuje Hana Bergma-
nnová Klímová, autorka knihy Dobrodružství 
pana Wellingtona, která vznikla na motivy 
vyprávění pana Loma.
Vstup volný.

 Nelehkost bytí… / 
Amadeus String Trio
Koncert jednoho z předních 
českých komorních smyčco-

vých ansámblů, jehož členové působí ve 
Škampově či Talichově kvartetu. Během 
večera zazní např. Goldbergovy variace 
Johanna Sebastiana Bacha (1685–1750) či 
výběr z díla Hanse Krásy (1899–1944). Vstu-
penky na koncert možno zakoupit v předpro-
deji v Maiselově synagoze, v Informačním 
a rezervačním centru muzea (Maiselova 15, 
Praha 1), v síti Ticket Art, Prague Ticket 
Office a na webových stránkách Židovského 
muzea v Praze.
Vstupné 230 Kč / 150 Kč.

 Jak jsem potkal Otu Pavla
Letos v červenci by Ota Pavel 
oslavil 90. narozeniny. Třebaže 
s námi není už téměř půl 

století, jeho knížky jsou stále velmi oblíbené. 
O nelehkém životě Oty Pavla a o jeho nestár-
noucích příbězích bude David Stecher, ředi-
tel Pražského literárního domu, rozmlouvat 
s milovníky díla Oty Pavla, spisovatelem 
a pamětníkem Josefem Moníkem a se spiso-
vatelkou a publicistkou Markétou Mališovou.
Vstup volný.

 Bojovníci a krajané
Od roku 2017 vydal českobu-
dějovický novinář a fotograf 
Radek Gális v rychlém sledu 

šest knižních titulů, věnovaných různým 
aspektům československých dějin posled-
ního století. Dva poslední zahrnují i řadu 
židovských osudů. Ve svazku Rozpůlená 
srdce: aneb Život mezi Československem 
a Izraelem (2019) zachytil autor vzpomínky 
lidí, pro něž byly domovem obě země, mimo 
jiné spisovatelů Viktora Fischla a Ruth 

Bondyové nebo pilota Huga Maroma. V další 
sbírce rozhovorů, nazvané Příliš mladí 
na válku (2020), jsou v centru pozornosti 
veteráni druhé světové války. S jihočeským 
publicistou bude o jeho setkáních mluvit 
Petr Brod.
Vstup volný.
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Nakladatelství 
Supraphon 
vydává jako 
audioknihu 
oblíbenou knihu 
Leo Pavláta 

OSm 
SvěteL. 
Deset a půl 
hodiny vyprávění 
o počátcích světa, 
rabínech i králích.
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PísniČka

Šeket, šeket, ha-chanukija doleket

Tiše, tiše, tiše, tiše…
chanukija svítí,
a v pokoji bezhlučně
točí se sevivón.
La, la, la…

Točí se a je neúnavný,
Až najednou sedí.
„Mám hlad!“ zavolá hlasitě,
„prosím, dejte mi najíst!“
La, la, la…

„Ne ryby a ne macesy,
ne polévku a ne karbanátek.
Dejte mi sladkou palačinku
na počest Chanuky!“
La, la, la…

Chanuka se blíží, a tak přinášíme další 
chanukovou písničku o drejdlu (sevivónu). 
Píseň „Šeket, šeket…“ (Tiše, tiše) není tak 
notoricky známá po celém světě, jako píseň 
„Sevivón“. Původ melodie nám, žel, není 
znám. Autorem textu o drejdlu je ale Imanuel 
Harusi (1903–1979), který se narodil ve městě 
Mykolajiv na území dnešní Ukrajiny. Není 
bez zajímavosti, že Rusi pocházel z rodiny 
stoupenců chasidského hnutí Chabad a záro-

veň zapálených sionistů. V roce 1924 byl zajat 
a spolu s dalšími aktivními členy Sionisticko-
-sociologické strany odsouzen k pobytu na 
Sibiři. Nakonec byl ale na základě bilaterální 
dohody propuštěn (výměnou za ruské vězně 
v mandátní Palestině) a odjel do Palestiny 
(Izraele).

Imanuel Rusi byl spisovatelem a básní-
kem a po celý život zůstal aktivním sionis-
tou. Píseň „Šeket, šeket…“ pochází ze sbírky 

několika Rusiho písní určených především 
dětem. Autory melodií těchto písní většinou 
neznáme, nicméně existuje rozšířená 
domněnka, že jde původně o chasidské beze-
slovné melodie (niguny), které Rusi znal ze 
svého dětství a mládí.

ֶקט... ֶקט – ׁשֶ ֶקט – ׁשֶ ֶקט – ׁשֶ ׁשֶ
ה ּדֹוֶלֶקת, ּיָ ַהֲחֻנּכִ

אֹון ִלי ׁשָ ּוַבֶחֶדר ּבְ
ִביבֹון. ִמְסּתֹוֵבב לֹו ַהּסְ

ַל-ַל-ַל...

ִמְסּתֹוֵבב ְולֹא ָעֵיף,
ב. ַאְך ְלֶפַתע הּוא יֹוׁשֵ

קֹול – – ֲאִני ָרֵעב! – ִיְקָרא ּבְ
נּו ֶלֱאֹכל! ה, ּתְ ׁשָ ַבּקָ ּבְ

ַל-ַל-ַל...

ה ִגים ְולֹא ַמּצָ לֹא ּדָ
לֹא ָמָרק ְולֹא ְקִציָצה

ְלִביָבה ִלי ְמתּוָקה
ה! נּו ִלְכבֹוד ַהֲחֻנּכָ ּתְ

ַל-ַל-ַל...


