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ÚVODNÍK

Milí čtenáři, milé čtenářky,

nejprve bych vám jménem celé redakce 
Maskilu i jménem Bejt Simcha popřála 
klidné a radostné svátky.

Kromě rabínského slova, které tento-
krát opět pochází z pera rabína Daniela 
Mayera, jsme pro vás přichystali chanu-
kovou anketu s několika rabíny (a jednou 
rabínkou v zácviku), kteří působí v čes-
kých komunitách. Všech jsme se zeptali 
na to, co považují za nejdůležitější poslání 
tohoto svátku pro dnešní dobu.

Ke zpestření chanukových oslav 
můžete zkusit Ha-nerot halel, tradiční 
požehnání pronášené ihned po zapálení 
chanukových svíček, zanotovat podle not 
ze zadní strany časopisu, nebo si usmažit 
zalabie – jemenskou obdobu izraelských 
koblížků sufganijí. Je to rodinný recept 
Hoffit Binyamin Abramson, která se svojí 
rodinou přijela z Izraele na rok do Prahy 
a s níž jsem si v gastro rubrice povídala 
nejen o jemenské kuchyni, ale také o jejím 
dětství ovlivněném životem v mošavu 
a o dramatickém příchodu jejích rodičů 
do Izraele.

Ke konci civilního roku si také můžete 
přečíst zprávu o činnosti Bejt Simcha 
v minulém roce, resumé Maskilu a na 
platformě Donio podpořit vznik našeho 
nového česko-hebrejského siduru Sulam 
Ja’akov.

Ke svátečnímu odpočinku doporučuji 
článek o izraelském malíři s ostravskými 
kořeny Jehudovi Baconovi, který získal 
u příležitosti oslav Dne vzniku samostat-
ného československého státu od prezi-
denta Miloše Zemana ocenění za zásluhy. 
Jehuda Bacon prošel Terezínem, Osvětimí, 
zažil pochod smrti a později svědčil v pro-
cesu s Adolfem Eichmannem. Nikdy však 
neztratil svůj optimismus a svoji životní 
zkušenost otiskl do svých obrazů.

Inspiraci snad najdete i mezi tipy na 
knihy s židovskou hvězdou.

Doufám, že se vám bude naše chanu-
kové číslo líbit.

RADKA LÍM LABENDZ

RABÍNSKÉ SLOVO

Chanuková světla 
prosvětlují i nejtemnější 
dobu
V neděli v podvečer 
18. prosince (25. kislevu) 
zapálením prvního světla 
v chanukiji zahajujeme 
osmidenní svátek CHANUKA – 
 Poté každý následující .ח נ ו כ ה
den v podvečer zapalujeme 
jedno světlo navíc, až 
nakonec v neděli v podvečer 
25. prosince zapalujeme 
všech osm chanukových 
světel. Svátek končí v pondělí 
26. prosince večer. 
Chanuka je kromě Purimu svátkem, jehož 
původ nenalezneme v Tóře, ale ustanovili jej 
rabíni. Pravda, některé náznaky na Chanuku 
nalezneme i v Tóře. Pramenem pro události 
spojené s oslavou Chanuky jsou texty apo-
kryfních knih 1. a 2. Makabejských, z nichž 
První byla napsána hebrejsky kolem roku 
100 př. o. l. a Druhá Makabejská byla napsaná 
řecky a do určité míry je zkratkou obsáhlej-
šího díla židovského autora Jásona z Kyrény 
a pochází z poloviny 1. stol. př. o. l.

Z pozdějších pramenů to jsou například 
aramejsky psané krátké dílo Megilat ta’anit 
(Postní svitek) z konce epochy druhého 
Chrámu a talmudický traktát Šabat 21b, 
v němž se popisuje zázrak s olejem, nebo 
Megilat Antiochos (Antiochův svitek), zvaný 
též Midraš Chanuka, který představuje legen-
dární líčení doby Makabejských až k usta-
novení svátku Chanuka. Je psán aramejsky 
a vznikl asi v 8.–9. století.

Chanuku slavíme na památku dvou 
událostí. Oslavujeme hrdinný boj Matitjáše 
Hasmonejského a jeho pěti synů Jonatana, 
Jochanana, Judy, El’azara a Šimona proti 
politickému a náboženskému útlaku seleu-
kovského krále Antiocha IV. Epifana (175–164 
př. o. l.), součástí jehož království byla i naše 
vlast, Judsko. Kromě toho si po osm dní 
zapalováním chanukových světel připomí-
náme znovuzasvěcení Řeky znesvěceného 
a Makabejskými očištěného a zrekonstruo-
vaného jeruzalémského Chrámu. To se 
stalo 25. kislevu roku 164 př. o. l. Osvobození 
Jeruzaléma a znovuzasvěcení Chrámu bylo 
prvním velkým vítězstvím Judy, zvaného 
Makabi (Kladivo). Nutno připomenout, že 
naši předkové nebojovali jen proti vnějšímu 
nepříteli, ale i proti nepříteli vnitřnímu, 
kterým byli helenizovaní Židé (mitjavnim – 
 ,podporovaní králem Antiochem (מתיוונים

kteří ovládali s králem dosazeným velekně-
zem Menelaem Jeruzalém.

Osvobození Jeruzaléma a znovuzasvěcení 
Chrámu bylo první velké vítězství na dlouhé 
cestě k osvobození země od cizí pohanské 
nadvlády. V doplňku modlitby amida a birkat 
ha-mazon, který pronášíme během Chanuky, 
se uvádí: „… Ale Ty jsi ve Svém velkém milo-
srdenství stál za nimi… hájil jsi jejich právo, 
vykonal jsi jejich odplatu, vydal jsi silné v moc 
slabých, četné v moc malého hloučku, nečisté 
v moc čistých, bezbožné v moc spravedli-
vých…“

Chanuka byla a je svátkem, který již více 
než dva tisíce let dokazuje, že pokud boju-
jeme proti útlaku fyzickému či duchovnímu, 
náš vítězný boj nezávisí pouze na počtu 
bojovníků a na kvalitě zbraní, ale především 
na myšlence, s níž jdeme do boje proti nepří-
teli. V této souvislosti prorok Zacharjáš cituje 
Hospodinova slova (4,6): „Ne mocí ani silou, 
nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů.“

Nyní se podívejme na dva odlišné cha-
nukové příběhy. Hlavní osobou prvního 
příběhu o velkých chanukových svících je 
rabín Chajim Chizkija Medini (1833–1904), 
autor řady knih s názvem חמד שדי.

Na Krymském poloostrově bývala velká 
židovská pospolitost. Pro mnohé Židy byl 
Krym útočištěm, když prchali před pronásle-
dováním a pogromy. Na Krymu se také roz-
hodl usadit jeruzalémský rodák rabín Chajim 
Chizkija Medini. Rabínovo rozhodnutí vyvo-
lalo radost krymských Židů a jednohlasně jej 
zvolili rabínem své pospolitosti.

Když nastoupily dny svátku Chanuka, 
rabín zjistil, že chanukové svíčky, které 
obchodníci prodávají, jsou velmi malé, které 
po zapálení nevydrží hořet ani minimální 
dobu, což je podle halachického ustanovení 
půl hodiny. Rabín Chajim Chizkija přikázal 
zdvojnásobit velikost svíček a zároveň objas-
nil souvěrcům halachickou povinnost, když 
uvedl, že „každý, kdo dbá na správné zapalo-
vání šabatových a chanukových světel, bude 
mít syny učence“.

Když však podle rabínova rozhodnutí 
zdvojnásobili velikost chanukových svící, 
zdvojnásobila se i jejich cena. Připomeňme, 
že krymští Židé byli velmi chudí, ale ani 
jeden z nich nic nenamítal proti jejich dvoj-
násobné ceně. Tak moc si všichni přáli mít 
syny – učence zběhlé v Tóře. Počínaje touto 
Chanukou se na Krymu začaly zapalovat 
velké svíce.

Druhý příběh, který bychom mohli 
nazvat Chanukový zázrak ve stínu smrti, nás 
zavede do relativně nedávné doby, do období 
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holokaustu. Hlavní osobou a též vypravěčem 
příběhu byl rebe chasidů Sanz-Klausenburg 
(Kolozsvár – Cluj) r. Jekutiel Jehuda Halber-
stam (1905–1994).

Během holokaustu se snažili nacisté 
vyvraždit židovský národ. Avšak i v černo-
černé tmě pokrývající údolí smrti se objevily 
jiskry hrdinství a odhodlání plnit micvot, 
které vnesly do husté tmy trochu vnitřního 
světla a naděje pro židovský národ, že se ho 
žádnému nenávistníkovi nepodaří zahubit.

Sanzští chasidé dodnes vyprávějí příběh 
o zapalování chanukových světel rabiho ze 
Sanzu-Klausenburgu Jekutiela Jehudy Hal-
berstama a jeho chasidů v koncentračním 
táboře Mühldorf v Bavorsku na Chanuku 
1944. Těžkou prací a hladem vyčerpaní Židé 
nevěděli, kdy vlastně začne první den Cha-
nuky. Samozřejmě že tam neměli kalendář 
a byli zcela odříznuti od zbytku světa. Rabi 
Jekutiel se posadil v baráku, v jedné ruce měl 
kousek uhlíku, který mu sloužil jako tužka, 
a v druhé svíral útržky papíru, na který začal 
postupně psát čísla a po paměti si vybavoval 
uplynulé dny, až se mu nakonec podařilo 
určit, kdy bude 25. kislev, první den svátku 
Chanuka. (Byl to večer 10. prosince 1944). 
V době, kdy se přibližovaly dny Chanuky, rabi 
Jekutiel pracoval v táborovém skladu dříví. 
To dalo jemu a ještě několika Židům výjimeč-
nou příležitost tajně vyrobit dřevěnou cha-
nukiju. Jak ale seženou olej na zapalování 
světel? I to nakonec vyřešili. Židovští vězni 
občas dostávali každý po malém kousku mar-
garinu, který znamenal doplněk energie pro 
vysílené tělo každého z nich. Před Chanukou 
však tyto kousky schovávali, aby posloužily 
jako olej k zapálení chanukových světel. 
Knoty pak udělali z nití, které vytáhli z látky 
chatrných oděvů, které měli na sobě. Když 
nastoupil první den Chanuky, mohli židovští 
vězni zapálit první chanukové světlo tak, jak 
předepisuje halacha. Srdce rabiho Jekutiela 
a všech ostatních se naplnila obrovskou 
radostí. Když rabín Jekutiel vzpomínal na 
oslavu Chanuky v táboře, řekl, že v jednom 
z následujících večerů od hořících chanu-
kových svící chytl dřevěný barák a shořel. 
Němci začali vyšetřovat, co bylo příčinou 
požáru a kdo ho způsobil. Normálně by ihned 
zastřelili toho, o kom by si mysleli, že požár 

způsobil, „ale tehdy nás neopustilo Boží 
milosrdenství a my jsme byli zachráněni 
z jejich rukou“. Rabi Jekutiel dodal: „Celý 
život, dnem i nocí budu děkovat Hospodinu 
za to, že jsem tehdy, pod nadvládou hříšníků, 
byl hoden vyplnit micvu a zapálit chanukové 
světlo tak, jak to halacha předpisuje. Ale i za 
to, že jsem odtamtud vyvázl živý a bez úhony, 
i když se nad mou hlavou vznášelo obrovské 
nebezpečí.“

Rebemu Halberstamovi nacisté zavraždili 
ženu a deset z jedenácti dětí. Holokaust 
přežil jen jeho nejstarší syn. Po druhé 
světové válce, roku 1946, podnikl cestu do 
New Yorku, aby sbíral dobrovolné finanční 
dary na podporu přeživších holokaustu, pro 
še’erit ha-plejta. Při své druhé cestě do USA 
se rabi Halberstam usadil v New Yorku, aby 
posílil newyorskou obec a nadále pomáhal 
přeživším holokaustu, kteří se vystěhovali 
do USA.

Roku 1947 se znovu oženil s Chajou 
Nechamou Ungarovou, dcerou nitranského 
rabína Šmuela Davida Ungara, s níž měl pět 
dcer a dva syny. Usadil se v Brooklynu ve 
čtvrti Williamsburg. Ještě do své aliji založil 
roku 1957 v Netanii čtvrť s názvem Kirjat 
Sanz. Roku 1960 se přestěhoval do Izraele 
a usídlil se v Netanii. Celý život se rebe Hal-
berstam věnoval dobročinnosti ve prospěch 
svých chasidů, ale nejen jich. Například 
sbíral peníze a hledal sponzory na stavby 
chlapeckých a dívčích škol, ješív, sirotčince 
a domova seniorů ve čtvrti Kirjat Sanz. Polo-
žil základní kámen pro stavbu všeobecné 
nemocnice Laniado v Netanii.

Všem souvěrcům a příznivcům Maskilu 
přeji חנוכה שמח – veselou Chanuku. Nechť 
nám chanuková světla osvětlují cestu, po níž 
se ubíráme při službě Hospodinu.

RABÍN DANIEL MAYER

PROGRAM BEJT SIMCHA

Prosinec 2022
CHANUKOVÁ OSLAVA
ve středu 21. prosince 2022 od 18.00 v bistru 
Fair Food Club Praha (U Nemocnice 4, 
Praha 2).

Rezervace na e-mailu: kehila@bejtsimcha.cz

KABALAT ŠABAT
každý pátek od 17.00 prezenčně (Židovská 
radnice – 3. patro, Maiselova 18, Praha 1) nebo 
online přes platformu Skype

Více informací na kehila@bejtsimcha.cz

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.

Velekněz lije olej na 
menoru, židovská 
novoročenka, sbírky 
Národní knihovny 
Izraele
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ANKETA

Co považujete za nejdůležitější 
poselství Chanuky v dnešní době?

U příležitosti svátku Chanuka 
jsme se zeptali několika 
rabínů působících v českých 
komunitách, co je podle nich 
nejdůležitější poslání tohoto 
svátku pro dnešní dobu.

Když vyučuji své žáky, snažím se je vést 
k šíři, a hlavně k hloubce duchovního 
tématu, které se učíme, nedat jen na jeden 
aspekt dané věci či módní a líbivý pohled. 
Chanuka je v prvé řadě národní svátek, který 
má v sobě dva velké zázraky. Jeden nám 
velmi známý – zázrak světel – a ten druhý – 
nalezení odvahy v nitru židovského člověka 
žít a chtít žít podle duchovně národního 
odkazu. A to navzdory silnému nátlaku vlád-
noucí a majoritní společnosti, která chtěla 
vymazat jakýkoliv židovský život. A k tomu 
používala všelijakých lákadel, nejen krutosti 
a strachu. Po přečtení naší literatury týkající 
se období, kdy se odehrály události spojené 
s Chanukou (knihy Makabejské, kniha 
Judit…) můžeme prohlásit, že významné 
poselství Chanuky je právě v odhalení 
skrytých duchovních sil. Tyto síly spočívají 
nejen v hloubi nitra člověka, ale ve světě jako 

takovém i přesto, že svět se chová a tváří, jako 
by tyto duchovně národní síly byly už dávno 
v propadlišti dějin. Vždy je překvapením 
jejich znovuobjevení v současnosti – teď 
a tady. Všechny materiální jistoty se rozply-
nou jako noční mlha v ranním rozbřesku 
slunce.
David Peter, vrchní pražský rabín

Od temnoty ke světlu
V tuto dobu ubývá denního světla a převažuje 
tma. A právě během těchto temných dní 
zapalujeme chanukovou menoru. Každou 
noc přidáváme do svícnu o jednu svíčku víc, 
dokud osm svící svou září jasně nepotlačí 
temnotu. Toto světlo symbolizuje chanukový 
zázrak, který se stal v dávných dobách.

Proč během Chanuky oslavujeme histo-
rické vítězství Makabejských, pro nás stále 
tak aktuální? Nejlépe to podle mě vystihuje 
chanuková písnička, kterou jsem se naučil 
jako dítě – Mi jimalel gvurot. Kdo může 
převyprávět věci, které nás potkaly? Kdo je 
dokáže spočítat? V každé generaci…

Židé, ať už původem, či z vlastního roz-
hodnutí, se učí, že jsme přežili opakované 
ohrožení našich komunit, našeho lidu, naší 
samotné existence. Učíme se, že zatímco se 
nás různé formy „temnoty“ snaží odstranit 

z dohledu, my temnotu přemáháme – svíčku 
po svíčce.

V Česku žiji více než 22 let, pocítil jsem 
zde temnotu holokaustu, Terezína, komu-
nismu, antisemitismu, asimilace i dalších 
pokusů pohltit „naše světlo“. Naše židovská 
komunita ale tolika různými způsoby vytla-
čila a nadále bude vytlačovat temnotu, která 
chce uhasit naše „světlo“. Světlo, které září 
mezi národy, v Izraeli a všude, kde Židé žijí.

Zapalováním chanukových světel tak 
budeme i letos slavit, že jsme součástí 
zázraku židovské kontinuity, připomínat 
si naše jedinečné schopnosti stát jako Židé 
tváří v tvář temnotě. Každý z nás zaujímá 
svoje jedinečné místo v dějinách našeho lidu, 
přesně tak, jak zmiňuje chanuková píseň: 
„V každém věku nám přichází na pomoc 
hrdina nebo mudrc.“ Židovské hrdinství, 
židovská síla ducha a mysli, židovská víra 
a židovská houževnatost udržuje náš cha-
nukový zázrak při životě. Židovský národ 
vzkvétá a roste a bude tomu tak i nadále. 
Zázrak této Chanuky a každé Chanuky tak 
je Am Israel chaj. A my všichni jsme tak 
součástí tohoto zázraku.
Ron Hoffberg, rabín Masorti CZ

Podle mého názoru je to poselství nesené dvo-
jím směrem. Tím, že zapalujeme chanukije ve 
veřejném venkovním prostoru, dáváme okolí 
najevo, že u nás stále žije židovská komunita, 
která ctí své tradice. Našim členům, kteří se 
oslav Chanuky účastní více než jiných, by 
měla být poselstvím, že mají tradice a iden-
titu, na kterou mohou být stále hrdí.
Chaim Kočí, předseda Chevra Kadiša ČR 
a duchovní ŽO Karlovy Vary

Při přemýšlení o významu svátku Chanuka 
pro dnešní dobu si vždy vybavím příběh, 
který vyprávěl Hugo Gryn (1930–1996), 
významný britský rabín československého 
původu. Ve svém rozhlasovém pořadu pro 
BBC Three Minutes of Hope (Tři minuty 
naděje) vzpomínal na oslavu Chanuky 
v Osvětimi: „Jednoho zimního večera nás 
jeden ze spoluvězňů upozornil na to, že je 
právě první večer Chanuky, svátku světel. 
Otec vyrobil z kousku kovu malý chanukový 
svícen. Místo knotu vzal pár vláken ze 
své vězeňské uniformy. Místo oleje použil 
máslo, které nějak získal od stráže. Takové 
rituály byly striktně zakázány, ale byli jsme 
zvyklí riskovat. Spíše jsem protestoval proti 
plýtvání vzácnými kaloriemi. Nebylo by 
lepší se o máslo podělit na kůrce chleba 
než ho spálit? ‚Hugo,‘ řekl můj otec, ‚oba dva 
víme, že člověk může velmi dlouho přežít 
bez jídla. Ale, Hugo, říkám ti, člověk nemůže 
přežít ani jeden den bez naděje. Toto je oheň 



Světlo  
nové naděje 
18.12.18.00  
Nádraží 
Bubny 

Chanukové světlo  
na nádraží  
Bubny zažehne  
zemský rabín  
Karol Efraim Sidon  
a pražský rabín 
David Peter.
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naděje. Nikdy mu nedovol odejít.‘“ Když 
pozorujeme svíce hořící na chanukiji, máme 
přemýšlet nad tím, jakým způsobem bychom 
mohli přinést více naděje do našich životů 
a do životů lidí okolo nás. Někdy to není 
jednoduché, a zvláště když si promítneme 
události posledních měsíců, v jejichž prů-
běhu zahynulo tolik nevinných lidí během 
válečné agrese Putina a jeho přívrženců 
proti Ukrajině, můžeme podlehnout pocitům 
bezmoci a zoufalství. Jim navzdory bychom 
neměli zapomenout na to, že mnohdy stačí 
jen uskutečnění malého dobrého skutku, 
které rozzáří temnotu, protože jak se píše 
v Talmudu, svíčka jednoho člověka může 
přinést světlo mnohým (BT, Šabat 122a). 
David Maxa, rabín Ec chajim

Chanuka – památka na znovuzasvěcení 
jeruzalémského Chrámu – je náboženským 
a zároveň národním svátkem. Zapalováním 

chanukových světel si připomínáme zázrak 
s olejem, který místo jednoho dne hořel 
v chrámové menoře zázračným světlem 
ještě dalších sedm dní, celkem tedy osm dní 
(traktát Šabat 21b). Chanuka je svátkem, kdy 
vzpomínáme na hrdinný boj židovských 
povstalců – Makabejských – proti tyranii 
krále Antiocha IV. Epifana (175–164 př. o. l.), 
který chtěl násilně helenizovat naše předky. 
Antiochovu helenizaci lze označit jako 
zpočátku dobrovolnou a poté násilně vnu-
covanou asimilaci Židů do kosmopolitního 
multikulturního helenistického světa, který 
svým založením byl pohanský – polyteis-
tický, a tudíž našemu národu cizí a neslu-
čitelný s naší vírou. Kdyby se asimilační 
snahy An tio chovi podařily, dnes bychom 
tu již nebyli. Kromě toho to byl i boj proti 
helenizovaným Židům – mitjavnim, kteří se 
stali Antiochovými pomocníky v jeho heleni-
začních snahách. Tento aspekt bych viděl do 
určité míry relevantní i pro dnešní moderní 
dobu. Také dnes jsou mezi námi mnozí, kteří 
horují pro asimilaci a pro „otevření židov-
ských obcí všem“, bez ohledu na zákony Tóry 
a halachu. Projevem asimilace jsou též smí-
šené sňatky, které nebyly a nejsou, bohužel, 
výjimkou. Velkým problémem je, že někteří 
rabíni v rozporu s halachou takové sňatky 
„posvěcují“. Proto „díky“ činnosti některých 
komunit, byť z neznalosti vedoucích k asi-
milaci, se každoročně zmenšuje počet Židů. 
Takové snahy vedou a povedou k absurdní 
situaci, že formálně sice budou existovat 
židovské obce, ale bez Židů, přesněji bez těch, 
které halacha za Židy považuje. Židovská 
obec by měla zůstat židovskou z halachic-
kého hlediska. Vždyť není žádný problém 
založit spolky či společnosti přátel židovské 
kultury a tradic, které budou otevřeny pro 
všechny zájemce bez ohledu na národnost či 
vyznání. Nemluvě o Židovském muzeu, které 
pokrývá muzeální i osvětovou činnost. 
Rabín Daniel Mayer

Před začátkem Pesachu zapalujeme jednu 
jedinou svíčku. S pomocí jejího světla 
hledáme drobečky a zbytky chámecu, to 
nevhodné, přebytečné a zakázané, to, co na 
Pesach doma už mít nechceme. Během celé 
Chanuky zapálíme svíček hned čtyřicet čtyři. 
Nesmíme je ale k ničemu používat, můžeme 
se na ně jen dívat a těšit se z jejich světla. Na 
rozdíl od Pesachu s jejich pomocí totiž nepro-
hledáváme své domovy, ale svá srdce. Se 
svými síněmi a komorami jsou i naše srdce 
takovými malými domky.

Během uplynulého roku se nám v srdcích 
stihlo zabydlet ledacos. Plány, které jsme 
zase nestihli. Dozvuky rozhodnutí, která 
byla příliš těžká. Lásky, co zklamaly. Lásky, 
co si nás konečně našly. Úspěchy, které 
jsme pořádně neoslavili. Slzy radosti. Letní 
rozesmáté chvíle s rodinou a přáteli. Strach 
o budoucnost válkou zasažené Evropy. Nepo-
chopení těch, co stáli na té opačné straně 
demonstrace. Obavy o živobytí, jídlo, teplo 
a proud a často i o tak samozřejmou věc, 
jakou je střecha nad hlavou.

Chanuka je časem zasvěcení našich srdcí 
pro další rok. Dobou, kdy si můžeme dát 
načas a vzít náš vnitřní srdeční chrám pěkně 
z gruntu. Přišel čas posvítit si na to, co si 
chceme v životě nechat, i na to, co už možná 
ani tak moc nepotřebujeme. Na to, co se nám 
v srdci zabydlelo a rozhodně tam nepatří. 
A k tomu je potřeba hodně odvahy.

Kéž jsme s každou další svíčkou, kterou 
letos na chanukovém svícnu zapálíme, zase 
o něco odvážnější. Kéž máme dost světla 
na to, čelit vlastním stínům. Kéž s počtem 
zapálených svící roste naše pochopení pro 
druhé. Kéž máme dost světla na to, vidět 
v sobě i v druhých to lepší. Kéž v nás hoří 
láska a zhasne nenávist.
Kamila Kopřivová, @rabínka v zácviku

Peter Paul Rubens, Triumf Judy Makabejského
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TÉMA

Izraelské volby zklamaly i potěšily
Není lehké být izraelským 
voličem. Hašteřivost politiků, 
rozdělení společnosti i sporný 
volební systém přivedly 
Izraelce počátkem listopadu 
už zase k předčasným volbám. 
Ty řádné se přitom měly konat 
až za dva roky. Dobrá zpráva 
zní, že se Izraelci možná 
konečně dočkali naděje na 
stabilní vládu. Špatná je, že 
výsledek je pro příliš mnoho 
lidí včetně Židů v diaspoře 
zdrcující.

Jak známo, jasným vítězem se stal Likud 
Benjamina Netanjahua, který ovšem dostal 
jen necelou čtvrtinu hlasů. Druhá byla Ješ 
Atid Jaira Lapida, jež dokonce měla méně než 
18 procent – celkově se totiž do parlamentu 
dostalo deset uskupení, z nichž některá byla 
ve skutečnosti předvolebními koalicemi 
menších stran.

Největší zprávou byl úspěch jednoho 
takového seskupení, jež pod názvem Nábo-
ženský sionismus získalo přes deset procent. 
Problém spočívá v nedemokratickém a rasis-
tickém programu tohoto uskupení.

Druhou velkou zprávou byl kolaps izrael-
ské levice a nedostatečný úspěch arabských 
stran. Výsledkem je, že koalice Likudu s nábo-
ženskými a krajně pravicovými stranami mají 
k dispozici 65 ze 120 křesel v Knesetu, a tedy 
šanci na sestavení stabilní vlády.

Současně se nedá tak snadno tvrdit, že 
vyhrála „pravice“. Část pravice, například 
strana Izrael náš domov Avigdora Lieber-
mana, zůstává v opozici vůči „pravicovému“ 
bloku. Naopak židovské náboženské strany 
jsou v sociálních otázkách spíše nalevo. 
Také poměr hlasů vhozených pro oba bloky 
je skoro přesně 1 ku 1, jenže to neplatí pro 
rozdělení křesel v parlamentu. Netanjahu 
dokázal maximálně zužitkovat potenciál 
svých partnerů, například tím, že pomohl 
při zorganizování koalice Náboženského sio-
nismu. Naopak středolevý blok s arabskými 
stranami kvůli neschopnosti se dohodnout 
mnoho hlasů poztrácel.

Po čem volič touží
Úspěch strany Likud souvisí s osobností 
jejího vůdce, jeho nesmírnou vytrvalostí 
a ochotou vést drsnou kampaň. Je také 
výsledkem touhy podstatné části voličů po 
stabilitě, bezpečnosti a prosperitě, jejichž 
příslib vidí právě v Likudu. A také schopnosti 
Benjamina Netanjahua vytvořit emocionální 
vazbu s voliči, kteří jsou ochotni zapome-
nout na jeho korupční kauzy nebo lhaní.

Likud měl už z předvolebního období 
příslib náboženských stran, Šasu a Jednot-
ného judaismu tóry, že nepůjdou do koalice 
s nikým jiným. A většinu Netanjahu získal 
i díky úspěchu zmíněného Náboženského 
sionismu, který vzhledem ke svým 14 křes-
lům drží v ruce klíč k Netanjahuově většině. 
Podle izraelských komentátorů a politologů 
získala tato strana hlasy lidí, kteří většinou 
nesdílejí její rasistickou ideologii, ale jsou 
vyděšeni násilnostmi ze strany některých 
izraelských Arabů. Volili ji lidé ve smíšených 
židovsko-arabských městech, Izraelci 
orientálního původu, žijící na geografické 
i sociální periferii, část ultraortodoxních 
Židů, a dokonce i někteří obyvatelé kibuců.

Nyní se všichni ptají, jak velký vliv bude 
mít Náboženský sionismus na politiku Neta-
njahuovy vlády. Budou žádat ministerstva 
a přinejmenším nějaký vliv na silové resorty. 
V kampani slibovali deportaci arabských 
Izraelců, kteří se zapojí do teroristické 
činnosti, trest smrti pro pachatele teroristic-
kých činů, větší důraznost policie a oslabení 
autonomie justice, zejména Nejvyššího 
soudu. V Izraeli si všímají paradoxu, že „libe-
rál“ Netanjahu nakonec bude poslední hrází 
proti extremismu svých vlastních koaličních 
partnerů. Netanjahu je v kleštích – touží 
po moci a potřebuje se zbavit svých kauz. 
Nechce ale v žádném případě ohrozit svůj 
historický odkaz, jako je ekonomická prospe-
rita, kterou by mohlo ohrozit přerozdělování 
ve prospěch zájmových skupin volících jeho 
partnery, a také stabilita a Abrahámovské 
dohody s arabskými zeměmi. Nepřátelství 
Náboženského sionismu vůči nehalachic-
kým a neortodoxním Židům nepochybně 
ohrozí vztahy s diasporou včetně té ame-
rické.

Velké a malé vize
Netanjahuův úspěch je v řadě ohledů odra-
zem neúspěchu jeho oponentů. Je to tedy 
z velké části nezdar „slušňáka“ Jaira Lapida, 
vůdce strany Ješ atid, který postrádá Neta-
njahuovo charisma, tah na branku a také 
bezskrupulóznost. Přitom Lapidova strana 
ve volbách posílila, ovšem na úkor potenciál-
ních spojenců.

Ti Lapida napadli, že byl příliš sobecký 
a v honbě za vlastním vítězstvím pomohl 
oslabit své vlastní partnery, například na 
levici – Strana práce je slabá, Merec se asi do 
parlamentu nedostane. Jenže Lapid nemůže 
za neúspěch středolevého segmentu na 
izrael ské scéně. Obě zmíněné levicové strany, 
Strana práce a Merec, nedokázaly už celá léta 
najít svou novou podobu poté, co postupně 
vymizelo tradiční sociálnědemokratické 
voličstvo. Jejich příklon k západnímu typu 
progresivismu nepřitahuje dost zájemců, 
a chudé voliče naopak často odrazuje. Slabý 
výsledek zaznamenal i „středový“ Benny 
Ganc, vůdce nyní až čtvrté strany Národní 
jednota. Zdá se, že část jeho voličů přešla 
k Likudu a oslabila tak celý protinetanja-
huovský blok.

Poraženými jsou také arabské strany, 
přestože počet jejich voličů se mírně zvýšil. 
Arabští politici se nedokázali dohodnout 
a vystupovali v rámci tří uskupení, z nichž se 
jedno nedostane do parlamentu a jeho hlasy 
propadnou (podobně jako hlasy pro Merec).

Tradičním lomem byla mezi arabskými 
politiky ideologie. Jejich strany zastupují 
islamisty, nacionalisty i (post)komunisty. 
Od chvíle, kdy představitel islamistického 
Raamu Mansúr Abbás zlomil toto tabu 
(a našel také zájemce na „židovské“ straně 
v končící vládě Jaira Lapida), vznikl nový 
lom – aktivismus versus tradiční trucování. 
Raam měl úspěch, což odráží fakt, že i podle 
průzkumů si naprostá většina izraelských 
Arabů přeje, aby se jejich zástupci podíleli na 
vládě.

Vítězství Netanjahuova bloku je nepo-
chybně milník v dějinách Izraele, státu, který 
brzy oslaví 75 let existence. Některé hlasy 
mluví o ohrožení demokracie a vyzývají 
Lapida, ať se raději spojí s Netanjahuem i za 
cenu zrušení jeho stíhání. Jiní to vidí jinak. 
Nevěří, že se izraelská demokracie zhroutí, 
a těší se, jak se Netanjahu a jeho krajně 
pravicoví spojenci znemožní, čímž by se prý 
politika nadlouho pročistila.

JAN FINGERLAND, 
komentátor Českého rozhlasu



SVÁTKY SVĚTEL  
V JERUZALÉMSKÉ  
SYNAGOZE
ve čtvrtek 22. prosince od 16.00

Požehnání pronese a pátou svíci zapálí vrchní pražský 
rabín David Peter, zahrají a zazpívají děti z Divadla Feigele 
a Mackie Messer Klezmer Band, varhany rozezní Václav Peter 
a odpolednem Vás provede Milan Hein.

Vzácní hosté odpoledne
Carmen Mayerová, Petr Kostka

Židovská obec v Praze si Vás dovoluje pozvat na

Jeruzalémská ul. 7, Praha 1 – Nové Město

Synagoga není vytápěna. Z bezpečnostních důvodů nebude umožněn vstup se zavazadly.

Nadační fond obětem holocaustu vás srdečně zve na

17:00 Diskuse nejen pro děti Maislovky
host: Božena Steinerová, klavíristka a hudební pedagožka
moderuje Petr Brod, publicista
 

18:15  Zapálení chanukových světel vrchním  
zemským rabínem Karolem E. Sidonem

18:30 Diskuse Jsem Žid a zdráv
hosté:  Dominika Weiss Hošková, violoncellistka 

Robert Fischmann, flétnista
moderuje Irena Kalhousová, absolventka Pražské konzervatoře 

Vstup volný na základě předchozí registrace: 
karasova@fondholocaust.cz nebo 224 261 573. 

19. prosince 2022
Židovská obec v Praze | Maiselova 18
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BEJT SIMCHA

Podpořte vznik siduru Sulam Ja’akov, 
který vydává Bejt Simcha
Říká se: dva Židé, minimálně 
tři synagogy. Se sidurem 
Bejt Simcha se neztratíte ani 
v jedné z nich. 

Sidur je průvodce, název je ze slova seder – 
pořádek. Je to tedy váš pomocník, ať už 
jdete do synagogy jen na hlavní svátky, nebo 
chodíte pravidelně na šabat, pomůže vám 
se zorientovat v tom, co se zrovna během 
bohoslužby děje. Vysvětlí vám také, co, kdy 
a proč se dělá. Dozvíte se i další zajímavosti 
bez ohledu na vaši míru zbožnosti.

Sidur Sulam Ja’akov (Jákobův žebřík), 
který vydává Bejt Simcha, je určený všem, 
kteří se chtějí zorientovat a preferují česko-
-hebrejskou verzi. Součástí této knihy je 
i transliterace hebrejského textu – i když 
neumíte hebrejsky, máte možnost daný text 
správně přečíst. Žádný učený z nebe nespadl 
a někde se začít musí. Věřte, že s časem už 

nebudete hebrejský text vnímat jako rozsy-
paný čaj a začnete číst z originálu.

Podstatou židovství je komunita. Naším 
cílem je umožnit praktikujícím Židům i těm, 
kteří své kořeny teprve objevují, orientaci 
v židovské liturgii tak, aby se v synagoze cítili 
dobře a smysluplně.

V těchto dnech můžete na platformě 
Donio vznik tohoto siduru podpořit. Vybrané 
prostředky budou použity především na 

výrobu knihy. Dále pak na honoráře pro 
autory a odměny pro kvalifikované jazykové 
korektory. V neposlední řadě pak na opo-
nentní posudky odborných autorit. Případný 
převis finančních prostředků bude použit na 
podporu péče o přeživší Šoa.
 
Více informací naleznete na tomto odkazu:  
https://www.donio.cz/sidur
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OSOBNOST

Oceněný Jehuda Bacon 
přenesl svou zkušenost 
z Osvětimi do umění

Jehuda Bacon, izraelský malíř, 
grafik a profesor, v letošním 
roce získal od prezidenta 
státní vyznamenání. Umělec 
s českými kořeny během 
druhé světové války prošel 
Terezínem, Osvětimí a zažil 
pochod smrti. I přes tento 
pohnutý osud mu ale možnost 
učit se v Terezíně od slavných 
malířů otevřela cestu 
k výtvarnému umění.

Narodil se jako Jiří Bakon roku 1929 v Ostravě 
do ortodoxní židovské rodiny. Jeho dědeček 
hovořil jidiš a pocházel z chasidského 
prostředí, kde byla dodržována tradiční 
zbožnost. Jeho otec už byl více ovlivněn 
československou asimilací.

Počátky kreslení v Terezíně
Jiří byl spolu se svou rodinou stejně jako 
většina Židů z protektorátu Čechy a Morava 

deportován nejdříve do terezínského koncen-
tračního tábora. „Dostal jsem se do slavného 
bloku č. L417, kde byla parta moc šikovných 
kluků. Jedním z nich byl Petr Ginz, měl úžasný 
talent, kreslil, psal, přispíval do časopisu 
Vedem,“ vzpomínal Bacon ve svém rozhovoru 
pro Lidové noviny. On sám měl přitom 
možnost ukázat svoje kresby profesionálním 
malířům, kteří v ghettu působili. Mohl se tak 
inspirovat od renomovaných výtvarníků, 
jako byl Leo Haas, Otto Ungar, Karel Fleisch-
mann nebo Bedřich Fritta. Účinkoval také 
s ostatními dětmi v opeře Brundibár.

Jeho velkým štěstím bylo, že se skama-
rádil se synem Jakoba Edelsteina, který 
zodpovídal za výběr lidí, kteří pokračovali 
transportem na východ. „Musela to být 
hrozně nevděčná role,“ vzpomínal Bacon, „na 
jednu stranu na něj tlačili Němci, aby přidal 
více lidí na seznam, na druhou stranu za ním 
někdo neustále chodil, aby ho ze seznamu 
vyškrtl.“ Bacon sám byl nakonec poslán na 
východ po roce stráveném v Terezíně v pro-
sinci 1943. Příjezd do vyhlazovacího tábora 
Osvětim II – Březinka popsal jako příjezd na 
jinou planetu. „Naprostá pustina a uprostřed 

baráky, spousty baráků. Byl slyšet řev a hluk 
a byl tam taky divný pach.“

Birkenau Boy v Osvětimi
Bacon se svými rodiči pobýval až do července 
1944 v tzv. Terezínském rodinném táboře, 
ukázkovém sektoru, který byl připravený 
pro případnou inspekci Mezinárodního 
výboru Červeného kříže. V té době zde půso-
bil i Fredy Hirsch, před válkou významný 
sportovec, který tam pro děti vymýšlel různé 
aktivity a ty díky tomu alespoň na okamžik 
mohly zapomenout, v jakém prostředí jsou.

Baconova rodina se ale bohužel nakonec 
musela rozdělit, jeho otec později neprošel 
selekcí a skončil v plynové komoře. Sám 
Jehuda se musel rozhodnout, jestli dopro-
vodí otce na jistou smrt, nebo jestli zkusí 
své štěstí a pokusí se dále žít. Jeho matka 
a sestra byly poslány do pracovního tábora 
ve Stutthofu, kde po několika měsících těžké 
práce zemřely na tyfus pouhé dva týdny před 
koncem války. Sám Jehuda zůstal v Březince 
a byl vybraný na práci. Dostal se do skupiny 
89 chlapců, které vybral Mengele. Vypo-
máhali po celém táboře a říkali si Birkenau 
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Jehuda Bacon na 
vernisáži výstavy 
Návraty v Galerii 
Českých center v roce 
2011
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Boys. Měli například za úkol tahat těžké věci 
nebo vyklízet krematorium. „Když jsme měli 
později pracovat s popelem z krematoria,“ 
vyprávěl Bacon pro Paměť národa, „museli 
jsme sypat popelem zmrzlé cesty, aby lidé 
neklouzali.“ Zajímal se o to, jak to v táboře 
a v krematoriích funguje, a snažil se všechno 
zapsat do paměti, aby po válce mohl vyprávět 
a nakreslit, co zažil.

Bratři utíkající před smrtí
V lednu 1945 byl Bacon poslán na třídenní 
pochod smrti do Gunskirchenu, pobočného 
tábora Mathausenu-Gusenu v Rakousku. 
V rozhovoru pro Paměť národa vzpomínal na 
to, jak náročná zkušenost to pro něj byla a že 
to zvládl jen díky tomu, že si všichni pomá-
hali. „Byli jsme jako bratři. Když někdo byl 
slabý, tak dva ho kousek tahali, aby nezůstal 
vzadu, tam by ho zastřelili.“ Právě v Rakousku 
se nakonec v květnu 1945 dočkal spolu s dal-
šími vězni osvobození americkou armádou.

Po osvobození se se svým kamarádem 
Wolfi Adlerem pokusil dostat do Švýcarska, 
věřili tomu, že se tam o ně Červený kříž 
postará. Nicméně se daleko kvůli svému 
zdravotnímu stavu nedostali. Měli tyfus 
a horečku a přežili jen díky pomoci americ-
kého vojáka židovského původu, který jim 
zajistil místo v německé nemocnici.

Když později přijeli zpět do Českosloven-
ska, byli oba ubytováni na zámku Štiřín, kde 
tehdy vznikla ozdravovna pro děti, které 
se vrátily z koncentračních táborů. Tato 
ozdravovna vznikla díky iniciativě huma-
nisty Přemysla Pittera. Setkání s Pitterem 
bylo pro Bacona jako lék a právě díky němu 
našel znovu sílu do života. Pitter, ačkoli 
křesťan, pomáhal všem dětem bez rozdílu. 
Na Štiříně se staral jak o židovské děti, tak 
o děti německé, které byly v hitlerjugend. Ač 
to bylo jen těžko představitelné, obě skupiny 
dětí tam byly díky Pitterovi schopné žít spo-
lečně. „Byl pro nás jako zjevení,“ vzpomínal 
na Pittera Bacon v Lidových novinách. „Pro-
žili jsme měsíce, často i roky v tom, že jsou lidé 
mučeni a zabíjeni, viděli jsme tu nenávist. A on 
nám nabídl lásku. Nabízel a nic za to nechtěl.“

Pitter ho ovlivnil i ve výběru životního 
poslání vyprávět a malovat věci z kon-
centračního tábora, aby se tyto hrůzy už 
nikdy nemohly opakovat. Vychovatelé na 
Štiříně rozpoznali Baconův výtvarný talent 
a vzali ho k malíři Willy Nowakovi, který 
působil jako profesor na pražské Akademii 
výtvarných umění. Ten mu poté poskytl 
soukromé hodiny. Bacon se spolu s dalšími 
dětmi z ozdravovny setkal s Pitterem znovu 
v 60. letech, kdy byl Pitter pozván do Izraele, 
aby převzal zaslouženou cenu Spravedlivý 
mezi národy.

Bezalel a umělecká dráha v Izraeli
Jehuda Bacon se po pobytu v Pitterově ozdra-
vovně rozhodl, že v Čechách zůstat nechce. 
V roce 1946 se za pomoci Youth Alija dostal 
do Palestiny, kde navštívil svou starší sestru, 
která sem odjela ještě před válkou. Ta ale 
žila v bídě v kibucu, neměla nic a nemohla 

se o něj postarat. Baconovi bylo pouhých 
16 let, když přijel do Palestiny, neměl nic 
a nevěděl, co bude dál. Měl ale jeden úkol, a to 
doručit dopisy Ottly Kafkové, sestry Franze 
Kafky, Maxi Brodovi v Jeruzalémě. Ottla je 
zanechala v Terezíně předtím, než odešla do 
transportu, a velmi jí záleželo na tom, aby je 
Brod dostal.

Setkání s Brodem bylo pro Bacona velkým 
zážitkem. Brod mu v jeho začátcích v Izraeli 
velmi pomohl. Doporučil ho známým, sezná-
mil ho mimo jiné s filozofem Samuelem 
Hugem Bergmannem a novinářem Felixem 
Weltschem a zařídil mu stipendium na pres-
tižní akademii výtvarných umění a designu 
Bezalel v Jeruzalémě. Toto stipendium tehdy 
získali jen čtyři lidé ze všech nově přícho-
zích, Bacon zde započal svoji uměleckou 
dráhu a byl později, v roce 1959, jmenován 
tamním profesorem grafiky a kresby.

Bacon dokázal svoje traumatické zážitky 
z koncentračních táborů přenést do umění 
a přetavit je do symbolického boje mezi 
dobrem a zlem. V rozhovoru pro Lidové 
noviny vzpomínal, že tehdy v koncentračním 
táboře cítil obrovskou zodpovědnost vůči 
životu. „Člověk se tomu musí postavit a jít, 
pokračovat, vyprávět. (…) Nějak uvnitř vím, 
že nic nemůže být stoprocentně špatné a zlé, 
někde existuje malá jiskra toho dobrého. 
A tohle je něco, co mi pomohlo se přes ty 
zážitky přenést,“ řekl Jehuda Bacon s tím, že 
se snaží přesně tento pocit vystihnout i ve 
svých obrazech.

Baconovo dílo je zastoupeno v mnoha 
sbírkách po celém světě, například v Jad 
Vašem a v Izraelském muzeu v Jeruzalémě 
nebo ve Victoria and Albert Museum 
a v Britském muzeu v Londýně. Své výstavy 
uskutečnil v Izraeli, Německu, USA a v roce 
2011 měl retrospektivní výstavu také v Gale-
rii Českých center.

Bacon sehrál významnou roli i při procesu 
s Adolfem Eichmannem v Izraeli a v proce-
sech s nacistickými veliteli ve Frankfurtu. 
Soudnímu tribunálu tehdy ukázal všechny 
mechanismy plynových komor a krematorií, 
které po válce zpaměti nakreslil. Vyprávěl 
a popisoval, jakým způsobem byly každý den 
v Osvětimi zabíjeny tisíce lidí. Jeho kresby 
sloužily jako důkaz také při procesu se zná-
mým popíračem holokaustu, spisovatelem 
Davidem Irvingem, v roce 2005.

ANNA BENDOVÁ 
Citace z rozhovoru v Lidových novinách, který vyšel 
17. 9. 2011, jsme použili se svolením autorky Judity 
Matyášové.

Ukázka z díla Jehudy Bacona 
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BEJT SIMCHA

Zpráva o činnosti Bejt Simcha v roce 2021
Náboženská činnost
1. Oslavy svátků

LEDEN  Tu bi-švat: Tu bi-švatový seder 
online vedl Ivan Kohout, oslava 
společně s ŽO Děčín (28. 1.)

ÚNOR  Purim: online oslava svátku, 
četba Megilat Ester, zpěv 
purimových písní, oslava 10 let 
ochotnického divadla, spo-
lečná příprava koktejlu a puri-
mová party, vedl Ivan Kohout 
(28. 2.)

BŘEZEN  Pesachový seder: domácí 
pesachový seder, materiály 
(průvodce pesachovým sede-
rem a texty pesachových písní) 
připravil Ivan Kohout, online 
seder společně s ŽO Děčín 
(28. 3.)

KVĚTEN  Šavuot: společná večerní 
modlitba a studium knihy 
Rút a traktátu Pirkej 
avot – chavruta, vedl 
Ivan Kohout (16. 5.)

ČERVENEC  Tiša be-Av: Kabalat šabat 
s připomenutím svátku 
Tiša be-Av (16. 7.)

ZÁŘÍ  Roš ha-šana: bohoslužby 
v Pinkasově synagoze: 
maariv (6. 9.), šachrit a musaf 
(7. 9.) – bohoslužby vedl kantor 
Ivan Kohout

  Jom kipur: bohoslužby v Pinka-
sově synagoze: Kol nidre a maa-
riv (15. 9.); jizkor, čtení z Tóry 
a neila (16. 9.); a zakončení 
půstu na židovské radnici – 
bohoslužby vedl kantor Ivan 
Kohout

  Sukot: společná oslava svátku 
s ŽO Děčín, posezení v suce, 
občerstvení a program pro děti 
(26. 9.)

ŘÍJEN  Rodinný víkend v přírodě: 
Sukotový víkend v přírodě pro 
rodiny s dětmi – Kabalat šabat 
pro děti, hry, výtvarné aktivity, 
vrcholový výstup na nejvyšší 
horu Českého středohoří 
Milešovku, návštěva zříceniny 
hradu Sukoslav, ubytování 
v penzionu Chalupa pod Mile-
šovkou, vedli Olga Melzochová, 
David Šimon a Michal Spevák 
(8.–10. 10.)

LISTOPAD  Chanuka: zapalování cha-
nukových svící Chanuky 
a chanukový program – viz 
kulturně-společenské večery 
(28. 11.)
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2. Kabalat šabat

Pravidelné bohoslužby každý pátek vedou 
Ivan Kohout nebo David Jan Reitschläger, 
v průběhu nouzového stavu (leden–květen) 
probíhaly bohoslužby formou domácí litur-
gie nebo online přes platformu Skype

3. Šachrit

Ranní bohoslužby se čtením Tóry – zpra-
vidla při oslavách svátků a zvláštních 
příležitostech (Bar/Bat micva, návštěvy 
zahraničních rabínů…)

4. Návštěvy, speciální bohoslužby
 
LEDEN  Online Kabalat šabat –  

vedl Ivan Kohout (8., 15., 22. 
a 29. 1.)

ÚNOR  Online Kabalat šabat –  
vedl Ivan Kohout (5., 12., 19. 
a 26. 2.)

BŘEZEN  Online Kabalat šabat –  
vedl Ivan Kohout (5., 12., 19. 
a 26. 3.)

DUBEN  Online Kabalat šabat –  
vedl Ivan Kohout (2., 9., 16., 23. 
a 30. 4.)

  Online Kabalat šabat 
s připomínkou Jom ha-Šoa 
(kadiš za oběti Šoa) –  
vedl Ivan Kohout (9. 4.)

KVĚTEN  Online Kabalat šabat – 
vedl Ivan Kohout (7., 14. a 21. 5.)

ČERVENEC  Kabalat šabat s připomenutím 
svátku Tiša be-Av (16. 7.)

LISTOPAD  Kabalat šabat spolu se členy 
Moishe House (19. 11.)

DĚKUJEME:
Aktivity Bejt Simcha byly v roce 2021 finančně podpořeny z prostředků

Federace židovských obcí v ČR (náboženské a publikační aktivity), 
Ministerstva kultury ČR (Maskil),

Magistrátu hl. m. Prahy (oslavy svátků), 
Nadačního fondu obětem holocaustu – NFOH (Maskil, program pro děti a rodiny)  

a individuálních dárců

Kulturní, vzdělávací 
a komunitní činnost
1. Cyklus společensko-kulturních 
večerů, přednášek a oslav svátků
Chanuka – Kulturní večer v souvislosti 
s oslavou svátku Chanuka jsme i letos pláno-
vali pořádat jako v minulých letech ve spo-
lupráci s ostatními pražskými židovskými 
organizacemi. Součástí programu měl být 
odpolední program pro děti plný výtvarných 
a sportovních aktivit – Chanukiáda, divadlo, 
společné zapalování chanukových svící 
a vystoupení kapely Shum Davar. Nicméně 
kvůli zhoršující se epidemiologické situaci 
jsme byli nuceni upustit od původně pláno-
vaného programu, kde je obvykle hojný počet 
účastníků, a přesunout se do komornějšího 
prostředí Fair Food Clubu, kde jsme svátek 
oslavili v komunitním prostředí. Zajištěny 
byly pokrmy spojené se svátkem Chanuka 
i další bohaté občerstvení, společné zapalo-
vání chanukových svící a zazněly i tradiční 
chanukové písně a nechyběl ani drejdl.

2. Studium:
Chavruta: společné online studium týden-
ního oddílu Tóry v podobě chavruta – tradiční 
studijní skupiny, studium vedl kantor Ivan 
Kohout a David Reitschläger. (13. 1., 3. 2., 17. 2.)

Publikační činnost
I v roce 2021 jsme pravidelně vydávali časopis 
Maskil, který je distribuován zdarma všem 
židovským obcím a organizacím v ČR. Časo-
pis vychází v rozsahu 20 stran, v nákladu 
600 výtisků. Vydávání je finančně podpořeno 
Ministerstvem kultury ČR a Nadačním fon-
dem obětem holocaustu.
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MOISHE HOUSE

Komunita v obýváku

Slova „judaismus“ 
a „komunita“ jdou často ruku 
v ruce. Zdá se mi zřejmé, že je 
velmi těžké být Židem sám – 
potřebujete k tomu společnost 
ostatních. Proto jsem po 
návratu ze studií v Glasgow 
hledala náhradu za studentský 
židovský klub, který jsem do 
té doby měla na své skotské 
univerzitě za samozřejmost. 

Jeden z mých přátel z Taglitu (poznávací zájezd 
do Izraele pro mladé lidi židovského původu 
sponzorovaný izraelskou vládou) mě přivedl 
jako hosta do bytu milých vrstevníků, kde 
se zrovna v obývacím pokoji jedla šabatová 
večeře… a teď, o rok později, už v tomto bytě – 
Moishe Housu – bydlím jako rezidentka.

Stejnojmenná nezisková organizace 
vznikla ve Spojených státech amerických, 
ovšem brzy se komunitní model sdíleného 
bydlení rozšířil po celém světě. Přes sto 
padesát bytů spravovaných hnutím Moishe 
House existuje ve více než třiceti zemích, 
nejen v USA nebo Izraeli, ale i v Evropě, Aus-
trálii, Jihoafrické republice, Číně…

Moishe House v Praze
Koncept Moishe Housu spočívá v tom, že tato 
organizace může díky podpoře dárců dotovat 
část nájmu a programy a výměnou za to my, 
rezidenti-dobrovolníci, pořádáme u sebe 
doma několikrát do měsíce programy pro naše 
vrstevníky s židovskými kořeny. V Česku je 
takovým donátorem Židovská obec v Praze, 
která nás podporuje již od samotného vzniku 
Moishe Housu Praha v roce 2014. Od té doby 
se v našem bytě vystřídalo čtrnáct rezidentů 

a uspořádalo přes 500 programů. Rezidenti 
můžou v bytě zůstat maximálně tři roky, 
aby se Moishe House neustále vyvíjel, měnil 
a odpovídal aktuálním potřebám mladých lidí. 
Kromě příspěvku na nájem dostáváme i různé 
granty na pořádání již zmíněných společen-
ských akcí: organizujeme mimo jiné oslavy 
židovských svátků, vzdělávací workshopy 
i neformální posezení s přáteli.

Úspěch takového místa setkávání tkví 
v tom, že to není velké komunitní centrum 
nebo synagoga, ale domov – velmi nefor-
mální a příjemné prostředí, kde se většinou 
schází rodina a blízcí přátelé. Základní myš-
lenkou je, že se tam naši hosté budou cítit 
dobře jako na návštěvě u někoho blízkého. 
Programy pořádáme pětkrát měsíčně – tato 
pravidelnost je důležitá. Když lidé vědí, že 
přibližně každý týden mají možnost využít 
programovou nabídku a třeba se několika 
akcí za měsíc zúčastní, mají mnohem větší 
pocit sounáležitosti, než když jednou za rok 
přijdou na jednu velkou akci. Zaměřujeme se 
na věkovou skupinu přibližně mezi dvaceti 
až třiceti lety. Když ředitel David Cygielman 
Moishe House zakládal, byl právě v onom 
věku a viděl, že pro mladé lidi, kteří mají po 

škole a ještě nezaložili rodinu, neexistuje 
moc komunitních programů – proto jsou 
naší cílovou skupinou. Chodí k nám studenti 
i pracující, často také hostíme expaty či 
turisty, kteří jsou v Praze jen na dovolené 
a chtějí někde oslavit šabat či jiný svátek. 
Přivítáme úplně každého, kdo k nám jde 
s dobrým úmyslem. Není to vůbec omezeno 
na lidi židovského původu, velice rádi pohos-
tíme i Nežidy, každého, koho judaismus 
zajímá a rád by zažil židovský svátek nebo 
i jen neformální večeři, kde se živě diskutuje.

Moishe House je pluralistická organizace, 
jsme otevřeni pro všechny bez ohledu na 
to, nakolik a jakým způsobem dodržují 
náboženská přikázání. V našem příbytku 
vaříme vegetariánsky, takže k míchání masa 
a mléka opravdu nedojde, zároveň jsme 
schopni a samozřejmě ochotni poskytnout 
stoprocentně košer stravu lidem, kteří 
o to požádají. Pro ty, kdo k nám chodí, je 
židovská identita důležitá – ale samozřejmě 
u každého se to projevuje trochu jinak. Pro 
někoho může být důležité dodržovat kašrut, 
někdo jiný zase najde smysl v rituálu – ačkoli 
například kašrut nedodržuje, každý pátek 
zapaluje svíčky na šabat. A někdo zase nemá 



 kislev 5783 • prosinec 2022 13

POLÁČKOVA LAVIČKA

Na lavičce s Karlem Poláčkem

Na horním náměstí v Rychnově 
nad Kněžnou, které má 
parkovou úpravu a pohodlně 
přes něj dojdete ke zdejšímu 
kolowratskému zámku, přibyla 
letos v září jedna zvláštní 
lavička. Jde o umělecké dílo 
řezbáře Jana Paďoura a je 
obloženo knihami. 
Ty jsou ovšem, stejně jako nevšední lavička, 
dřevěné. Tahle podivuhodná lavička sem 
byla instalována v roce 130. výročí narození 
spisovatele Karla Poláčka, autora nesmrtelné 
knížky Bylo nás pět – a mnoha dalších.

Náměstí pod rozlehlou zámeckou zahradou 
se dnes jmenuje Poláčkovo a spisovatelova 
bysta ty, kteří na lavičku usednou, sleduje ze 
vzdálenosti asi deseti metrů. Rodina jednoho 
z nejslavnějších zdejších rodáků ovšem měla 
svůj koloniální obchod na Starém náměstí 
o pár set metrů níže, v samém srdci města. 
V rohovém domě rodina i bydlela – otec Jindřich 
Poláček, matka Žofie rozená Kohnová a kupa 
dětí – měli pět synů včetně Karla a z druhého 
otcova manželství pak přibyla ještě dcera a syn. 
Matka totiž Karlovi brzy zemřela, tehdy právě 
začal chodit do školy. Druhá otcova manželka 
Emilie, rozená Posilesová, potom spáchala sebe-
vraždu, když měla odjet s transportem…

Na konci někdejší Židovské ulice, která 
z náměstí vychází, mine bývalý dům rabína 
i synagogu a klesá směrem k nádraží, stál pak 
domek, kde se budoucí český židovský spi-
sovatel, novinář a filmový scenárista Karel 
Poláček narodil. Na ten si ale vzpomínají už 
jen pamětníci, při úpravách města jej před 
lety místní radní nechali zbourat…

Na lavičku se lze posadit z obou stran, na 
konci aleje prosvítá rozlehlý barokní zámek. 
Štos knih vyrovnaný na okraji lavičky napo-
vídá, jakou profesi měl ten, jemuž je zasvěcena. 
Na jejím druhém konci je dokonce jedna kniha 
rozevřená – a přes celou stránku se táhne 
Poláčkův podpis. Knihy podepírají i sedátka 
a opěradlo, je jich tu celkem asi dvacet! V žádné 
z nich si však čtenář nezalistuje, vše je zručně 
vyřezáno ze dřeva. Takovou podobu má nová 
lavička věnovaná Karlu Poláčkovi, jež byla 
v Rychnově odhalena šest měsíců po výročí 
jeho narození, které uplynulo letos 22. března.

Slavného autora si město připomíná 
i naučně zábavnou hrou, která je určena pro 
děti. Během hry je parta Poláčkových kluků 
zavede na zajímavá místa a různá zákoutí 
Rychnova nad Kněžnou, kde se děj knihy Bylo 
nás pět také odehrává. Cílem této hry je najít 
a vyfotit postavy kluků z této knihy a splnit 
šest jednoduchých úkolů, které si kluci 
vymysleli. Když fotografie spolu s odpověďmi 
přinesete ukázat do informačního centra na 
Starém náměstí, obdržíte malou odměnu… 
A jaké úkoly na mladé řešitele čekají? Třeba 
takovéhle: „Josef Zilvar ti dává úkol – udělej 
deset dřepů a spočítej, kolik obětí je zazname-
náno na památníku před synagogou.“

A na závěr ještě pár slov k autorovi Poláč-
kovy lavičky. Ačkoliv je Jan Paďour (1976) 
z Jaroměře původním povoláním kovář, 
vždy ho to táhlo ke dřevu. „Při svých raných 
pracích jsem vyzkoušel kov, kámen, hlínu 
i dřevo,“ říká. „A právě dřevo mě oslovilo ze 
všech materiálů nejvíc. A tak vytvářím z těl 
stromů své naivní umění a snažím se tak 
prodloužit jejich život. Stromy jsou pro mě 
téměř posvátné bytosti, jsou to svědci věků. 
Jejich majestátní těla, kmeny, větve i kořeny 
vyprávějí úžasné příběhy.“

Když člověk chvilku posedí na téhle 
lavičce, dostane chuť začíst se do nějaké 
knížky. I v nedalekém Náchodě mají 
podobnou lavičku. Ta je věnovaná tamnímu 
slavnému rodákovi Josefu Škvoreckému. 
Vedle jeho litinové sochy se dokonce můžete 
posadit… Já jsem se posadil na tu Poláčkovu 
lavičku a zavzpomínal – jak jinak – na Bylo 
nás pět. Poláček knihu psal v nejtěžších chví-
lích svého života, kdy už tušil, že ho stejně 
jako ostatní Židy čeká transport do Terezína. 
A že tahle životní etapa, kterou jim připravili 
jiní, nejspíš nedopadne dobře…

LUBOR FALTEISEK  
Foto autor

velký vztah k židovství v náboženském 
slova smyslu, ale velmi ho naplňuje a baví 
židovství ve smyslu kulturním, komunit-
ním, historickém, rodinném… Ať už je to 
jakkoliv, bude u nás vřele přivítán.

Semináře v Itálii a ve Španělsku
Součástí života v Moishe Housu jsou i tří-
denní semináře pro rezidenty pořádané 
po celém světě – odehrávají se od pátku 
do neděle. Já jsem měla to štěstí účastnit 
se dvou takových sjezdů, jeden se konal 
v Itálii a druhý ve Španělsku. V Tivoli 
u Říma se nás sešlo na osmdesát ze všech 
koutů světa – přijeli nejen Evropané, ale 
i lidé ze zemí tak vzdálených, jako je Aus-
trálie. V katalánské Barceloně nás bylo 
méně, naprostá většina z Evropy. Tato 
konference byla na téma svátku Chanuka 
a jak v sobě zažehnout vášeň a inspiraci 
pro tvorbu programů. Na obou sjezdech 
pro nás byly pořádány workshopy nejen 
s židovskou tematikou, učili jsme se na 
nich mimo jiné i to, jak řešit mezilidské 
konflikty, jak si v rámci dobrovolnictví 
určovat hranice a tak podobně. Důležité 
bylo i to, že tyto workshopy a přednášky 
netvořili pouze zaměstnanci této organi-
zace, ale i samotní rezidenti. Učit se přímo 
od svých vrstevníků-rezidentů, kteří pro-
cházejí tímtéž co já a řeší stejné problémy, 
bylo pro mne velmi přínosné.

Jak už jednou padlo, Moishe House je 
organizací pluralistickou. To se ukázalo 
i na zmíněných srazech u Středozemního 
moře – měli jsme na výběr z bohoslužeb na 
Kabalat šabat. Kromě bohoslužby ortodoxní 
jsme se mohli zúčastnit i tradiční-egalitář-
ské, progresivní či meditativní. Měla jsem 
také možnost seznámit se s lidmi, s jejichž 
komunitami nemám tolik zkušeností 
a kteří mi přátelsky objasnili, jak praktikují 
judaismus – ať už to byl Sefard, nebo člověk 
z komunity Masorti. Měla jsem možnost 
volně a často zaníceně debatovat o nejrůz-
nějších židovských tématech s vrstevníky 
z jiných zemí; taková zkušenost je k neza-
placení. Z každého sletu rezidentů jsem 
odjížděla plná dojmů a nabitá energií.

Bydlení v Moishe Housu mi dává 
mnoho příležitostí, které by se mi jinak 
nenaskytly. Mám skvělé zkušenosti 
s lidmi, s nimiž jsem nějak spolupracovala 
na projektech – například s ostrahou 
Židovské obce v Praze, která už nám 
nejednou vyšla vstříc při plánování 
společných programů, nebo se vstřícnou 
rebecin Elise Peter Apelbaum, s níž 
jsme domluvily účast několika členů 
Moishe Housu na Světovém šabatu 
pořádaném Židovskou obcí v Praze. Za 
tyto i za budoucí příležitosti jsem vděčná 
a doufám, že Moishe House Praha bude 
moct dál být přátelským prostorem pro 
kohokoli, kdo bude stát o návštěvu.

ZUZANA BRODOVÁ
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GASTRO

Hoffit Binyamin Abramson:  
O jemenských kořenech a koření
S Izraelkou Hoffit Binyamin 
Abramson, která se se svou 
rodinou přestěhovala na rok 
do Prahy, jsme si povídaly 
o jejích jemenských kořenech, 
příchodu rodičů do Izraele 
a samozřejmě i o jemenské 
kuchyni.

Proč jste přijela do České republiky a jak se 
vám tu líbí?
Rozhodli jsme se v Praze strávit roční saba-
tický pobyt. Můj manžel je původně z České 
republiky, takže se nám to zdálo jako ideální 
řešení. Děti si užijí české prarodiče, nasají 
místní kulturu a zdokonalí se v češtině. 
Praha je navíc opravdu krásné město, tudíž je 
to perfektní spojení příjemného s užitečným.

Jak vám u nás chutná? Bylo těžké si na 
místní jídlo zvyknout?
Vzhledem k tomu, že jíme košer, neměla 
jsem moc šancí české jídlo ochutnat. Doma 
ho nevaříme a v místních košer restauracích 
se podává převážně mezinárodní strava. 
Užíváme si ale české pivo, to ano.

Řekněte mi něco o svých jemenských koře-
nech. Jak se vaše rodina dostala z Jemenu 
do Izraele?

Jsem Jemenka po obou rodičích. Maminka 
i tatínek přišli do Izraele během stejné aliji 
v roce 1950. A i když původně oba pocházeli 
ze stejné oblasti, potkali se až tam. Přijeli 
vybudovat vesnici, ve které jsem vyrostla, 
úplně od základů. Můj dědeček z maminčiny 
strany byl velice zámožný člověk, dařilo 
se mu, ale po vyhlášení Státu Izrael v roce 
1948 bylo najednou těžké a nebezpečné být 
v Jemenu Židem. Židovská agentura orga-
nizovala přesun Židů do přístavního města 
Aden, místní šejk ale nedovolil Židům odejít, 
protože byli přínosem pro místní ekono-
miku. Bylo opravdu riskantní Jemen opustit. 
Museli utíkat v utajení.

V Jemenu bylo běžné mít několik 
manželek. Dědeček toho využil, a když 
se cestou setkal s osamocenými ženami 
a dívkami, vzal je s sebou a vydával je za 
své. Tím jich spoustu zachránil před smrtí 
či znásilněním a pomohl jim dostat se do 
Izraele. Byl to velmi tichý, skromný člověk 
a nikdy se tím nechlubil. Dozvěděla jsem 
se to až po jeho smrti. V naší vesnici se 
o tom ale vědělo a všichni si ho za to velmi 
považovali.

Dědeček zemřel v poledne na Roš ha-šana. 
Sám svou smrt předpověděl a připravil se 
na ni.

Mluvili vaši rodiče o zážitcích z putování 
z Jemenu do Izraele?

Jen velmi málo. Když jsem se ptala, tak mi 
něco řekli, sami o tom ale nikdy nemluvili. 
Pro oba to bylo velmi citlivé téma. Maminka 
pocházela z bohaté rodiny, vyrostla ve vel-
kém domě se služebnými. V Izraeli musela 
mít najednou tři různé těžké manuální 
práce zároveň. I přes to že tatínkova rodina 
byla velmi rozvětvená, on a jeho dvě sestry 
byli jediní, kteří v Jemenu přežili a komu se 
podařila alija. Navíc jeho příjezd do Izraele 
byl velmi stresující – z Jemenu nebyl zvyklý 
na nekalé jednání a po příjezdu byl okraden 
o veškeré zlato a peníze, které si s sebou při-
vezl. Pro oba rodiče byl tedy příjezd do Izraele 
velmi traumatizující.

A myslíte si, že tyto zážitky ovlivnily vaše 
dětství? Odrazily se nějak ve vaší výchově?
Určitě. Žili jsme v mošavu (tzn. na vesnici), 
kde rodiče měli hospodářství. Chovali doby-
tek, kuřata, pěstovali ovoce a zeleninu. Jako 
děti jsme museli každý den pracovat, neznali 
jsme volno ani prázdniny. Když mi bylo deset 
let, tatínek upravil jeden traktor tak, abych 
ho mohla řídit. Měli jsme spoustu povin-
ností a museli tvrdě pracovat. Nebyli jsme 
rozmazlení. Když jsem potřebovala kapesné, 
musela jsem si ho vydělat. Od devíti let jsem 
si vydělávala vlastní peníze.

Samozřejmě bylo období, kdy jsem se za 
to styděla. Navíc jsem chodila do převážně 
aškenázské školy, kde si ze mě děti i učitelé 
dělali legraci. Až později jsem dokázala oce-
nit, co všechno mi rodiče dali. Moje maminka 
například velmi dbala na to, abychom se ses-
trami měly dobré zaměstnání. Tvrdě praco-
vala, aby nám poskytla vzdělání a abychom 
se v dospělosti nemusely dřít jako ona. Často 
na to myslím, když vidím dnešní děti, které 
lenoší a všechno berou jako samozřejmost.

Doneslo se mi, že jste skvělá kuchařka. 
Jakou kuchyni máte ráda a máte na vaření 
čas?
(Se smíchem.) To je nadnesené! Řeknu vám 
jednu rodinnou historku. Jsem nejmladší 
dítě, takže mě doma trochu rozmazlovali. 
Mým sestrám, které jsou skvělé kuchařky, 
šlo navíc vaření úplně samo. Když mi bylo asi 
dvanáct let, rozhodla jsem se před rodinou 
také trochu blýsknout. Říkala jsem si, že se 
předvedu a neudělám nic jemenského, ale 
něco zdravého a zajímavého. Rozhodla jsem 
se pro celozrnné bylinkové houstičky. No, 
úplně se mi nepovedly. A nejen že jsme je 
nedokázali pozřít my, ale nechtěla je ani naše 
kuřata a kozy. Celá rodina mi s oblibou tuhle 
příhodu připomíná.

Nakonec jsem se to ale přece jen naučila. 
Mám ráda mezinárodní kuchyni. Kdybych 
jela na opuštěný ostrov, vezmu si s sebou na Hoffit s rodinou

Maminka Hoffit
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cestu set na výrobu suši. To máme doma rádi 
všichni. Mám v oblibě i italskou, indickou 
a japonskou kuchyni. A jemenské jídlo samo-
zřejmě také. V zimě vařím sytou jemenskou 
polévku s tradičním jemenským chlebem.

Jemenská kuchyně je u nás poměrně 
neznámá. Jak byste ji popsala? Co je pro ni 
typické?
Tradiční jemenská jídla jsou poměrně sytá. 
Jednou ze základních surovin jsou obiloviny 
a chleba a naše jídla jsou i hodně tučná. 
Přesto jste dříve téměř nepotkali obézního 
Jemence. Nemáme to v genech, lidé také 
dříve vedli aktivnější život, tvrdě pracovali. 
A mnohá koření, která používáme, jsou dobrá 
na trávení.

Při vaření používáme podobná koření 
jako v indické kuchyni – kumín, kurkumu, 
zázvor, chilli, kardamom, pepř, česnek. 
Typická je hilba (pískavice, řecké seno), která 
je pro lidské tělo prokazatelně blahodárná. 
Mimo jiné pomáhá při zažívacích obtížích, 
cukrovce, má protizánětlivé účinky. Z mas se 
připravuje hlavně hovězí, kozí, kuřecí. Při-
pravuje se na mnoho způsobů. Oblíbené jsou 
polévky, které se podávají s několika druhy 
tradičních chlebů. Ty jsou však odlišné od 
toho vašeho. K polévce a chlebu se podávají 
i další mléčné a nemléčné pokrmy.

Vzhledem k tomu, že se blíží Chanuka, podě-
líte se s námi o nějaký tradiční chanukový 
recept?
Ano, ráda. Dám vám náš rodinný recept 
na zalabie, jemenské smažené koblížky. 
Dají se jíst naslano i nasladko. My je doma 
máme nejraději s izraelskou šakšukou, což 
je původně maghrebský pokrm z vajec poší-
rovaných v omáčce z rajčat, papriky, cibule 
a česneku, obvykle okořeněný kumínem, 
paprikou a kajenským pepřem. Můžete je ale 
také obalit v cukru a jíst je jako dezert.

PTALA SE RADKA LÍM LABENDZ 
Foto: archiv Hoffit Binyamin Abramson

Naama’s Zalabia 
(Jemenské koblížky)
Jemenská obdoba izraelských koblížků sufganijí, které se tradičně podávají na Chanuku, 
aby nám symbolicky připomínaly „zázrak oleje“ při znovudobytí Chrámu Makabejskými 
ve 2. století př. n. l. Podle Talmudu našli Židé po příchodu do Chrámu pouze jednu nádobu 
s čistým olivovým olejem. Toto množství oleje by stačilo pro chrámovou menoru pouze 
na jeden den. Zázrakem však v menoře hořel olej celých osm dní – přesně tolik času bylo 
potřeba k vylisování a posvěcení nového oleje.

Jemenské zalabie se můžou podávat nasladko i naslano, podle toho, jak je má kdo rád.

Ingredience:
• 1 kg hladké mouky
• 1 lžíce soli
• 3,5 hrnku teplé vody
• 1 lžíce sušeného droždí
• olej

Postup
V míse smíchejte mouku, sůl a teplou vodu a uhněťte těsto. Poté přidejte lžíci sušeného 
droždí a těsto znovu důkladně propracujte. Hotové těsto přikryjte čistou utěrkou nebo 
fólií a nechte na teplém místě přibližně hodinu vykynout, dokud nezdvojnásobí svůj 
objem.

V hlubším hrnci rozpalte olej na 180 °C. Teplotu zkontrolujte speciálním teploměrem 
na smažení nebo vhozením kousku těsta do hrnce. Jestliže hned vyplave na hladinu 
a zhruba za minutu bude mít zlatohnědou barvu, je olej dostatečně horký. Dávejte však 
pozor, aby nebyl olej horký příliš, koblížky by se spálily a uvnitř by zůstaly syrové.

Odtrhávejte stejně velké kuličky těsta a vložte je opatrně do oleje a nechte je z obou stran 
smažit, dokud nejsou rovnoměrně zlatohnědé. Hotové zalabie přeneste na papírové 
utěrky, aby z nich vysály přebytečný tuk.

Způsoby servírování:
1. S nakrájenými osolenými a opepřenými rajčaty nebo s rajčaty s pálivou kořeněnou 

jemenskou pastou šug, s natvrdo uvařenými vejci a se smetanou
2. S izraelskou šakšukou
3. Při podávání nasladko můžeme zalabie smažit tak, že v nich nejprve uděláme 

koncem vařečky kulaté dírky a vzniknou nám tak smažené kroužky, které po odsátí 
přebytečného oleje obalíme v míse s cukrem.
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LITERATURA S DAVIDOVOU HVĚZDOU

Slovník 
válečných hrdinů
Poměrně útlá brožura (127 stran) přináší 
hutný obsah – připomíná nám celkem 
jednašedesát příběhů válečných hrdinů, 
židovských odbojářů z období druhé světové 
války, ať již jde o domácí, nebo o zahraniční 
odboj, zahrnuje ale i několik osudů stateč-
ných zachránců židovských spoluobčanů. 
Výběr těchto osobností, které si zaslouží naši 
úctu, je pochopitelně jen malou splátkou 
často zapomínaných válečných hrdinů; ve 
skutečnosti je jich mnohem víc a mnozí 
teprve čekají na své „objevení“.

Na medailoncích jednotlivých osob-
ností, které se ve sborníku HRDINOVÉ 
S DAVIDOVOU HVĚZDOU sešly, se podílelo 
celkem devatenáct autorů, ať už pamětníků, 
rodinných příslušníku zmiňovaných osob, 
anebo historiků holokaustu a publicistů. 
Většina autorů zpracovává jeden či dva 
válečné příběhy. Čestné místo mezi nimi 
zaujala BEDŘIŠKA KOPOLDOVÁ, členka 
Spolku židovských odbojářů a vojáků, který 
brožuru vydal. Z jejího pera vzešly dvě 
desítky medailonků, s jejichž variantami 
se už delší dobu setkáváme i v populárních 
odbojářských nástěnných kalendářích, jež 
autorka připravuje.

Některé ze zachycených příběhů jsou 
velice dramatické a je až škoda, že text musel 
být zhuštěn, což má na svědomí nerozsáhlý 
prostor, který byl pro ně v publikaci vyme-
zen – každá osobnost se se svým příběhem 
musela vejít na dvoustranu, a to včetně foto-
dokumentace. Dozvídáme se cenné příběhy 
celé řady žen, které statečně bojovaly proti 
okupantům. Běžně známý není ani údaj, že 
v československých zahraničních jednotkách 
bojovalo celkem třináct židovských spolu-

občanů, kteří byli za své zásluhy povýšeni 
do generálských hodností! Nejvyšší hodnost 
armádního generála přitom získal jen jediný 
z nich – Bohumír Lomský, původním jménem 
Lenc. A mohli bychom jmenovat mnoho 
dalších statečných židovských hrdinů, kteří 
aktivně pomohli československému státu 
opět získat svobodu. Byla mezi nimi třeba 
Věra Waldesová, původem z bohaté židovské 
rodiny továrníka, která za války odmítla odjet 
s rodinou do USA, aby nakonec byl v komu-
nistickém Československu její muž falešně 
obviněn z velezrady a dostal dvanáct let; 
manželé pak emigrovali do zahraničí v roce 
1968. Obdobu nemá taky příběh tří sester 
Tobiášových, které prošly v řadách našich 
jednotek od Sokolova až do Prahy, ač jejich 
mateřštinou byla polština. Dvě ze sester, Edita 
a Lydie, zklamané poválečným vývojem u nás, 
nakonec emigrovaly v roce 1949 do Izraele…

Dalším z hrdinů s pestrým osudem 
byl například MUDr. Gustav Singer, který 
prošel všemi boji na východní frontě, až se 
s ostatními vojáky 1. čs. armádního sboru 
6. října probojoval na naše území. Sám 
Singer se přitom narodil ve Lvově, rodina 
pak žila v Rakousku, kde Gustav vystudoval 
lékařskou fakultu, a po začátku války uprchli 
s manželkou přes Polsko na ruské území. 
Bez váhání se pak přihlásili do vznikající 
československé jednotky v Buzuluku, on jako 
lékař, žena Gréta jako zdravotnice… Všichni 
Gustavovi příbuzní za války zahynuli v kon-
centrácích. On sám se však dožil 101 let!

I antihrdinové 
patří do dějin
Ucelená monografie výrazné postavy čes-
kých politických dějin, jež má ovšem silně 

negativní konotace, je výsledkem badatelské 
práce mladého historika JANA CHADIMY, 
který je dnes pracovníkem Ministerstva 
vnitra ČR. Postavou Rudolfa Slánského se 
zabývá už od dob svých studií. Jeho zájem 
se celkově soustřeďuje na tehdejší stranické 
politické elity, přičemž využívá interdisci-
plinární přístup, který zobrazí zkoumanou 
postavu i dané období plastičtěji. Kniha 
RUDOLF SLÁNSKÝ je tak výjimečně 
přesným svědectvím o složitém období Slán-
ského vzestupu a pádu. Po jistou dobu druhý 
muž ve státě po Gottwaldovi zažil strmý 
pokles moci a obvinění v období politických 
procesů, jež skončilo – jak jinak v té době než 
na popravišti. Tak se prvnímu tajemníkovi 
nejmocnější strany obloukem vrátilo to, co 
předtím sám pomáhal inscenovat pro jiné…

Lze jen souhlasit s tím, jak obsáhlou knihu 
charakterizuje na obálce předseda Ústavního 
soudu ČR JUDr. Pavel Rychetský: „Jsem 
soudce, a snad proto si cením toho, že kniha 
nesoudí, neopovrhuje. Její síla vychází ze zcela 
opačného pojetí: je naprosto přesná, věcná 
a neemotivní, ale přesto při jejím čtení mrazí.“

Slánského proces způsobil šok celé 
tehdejší československé společnosti. Říkal 
občanům jasně, že neexistují žádné jistoty – 
co se zdálo být bílé, to se rychle proměnilo 
v tu nejčernější temnotu. Na černobílých 
filmových záznamech z procesu defilovaly 
postavy zatčených, které mechanicky odří-
kávaly obvinění sebe samých… Předem dané 
rozsudky v soudní frašce ukazovaly spíš na 
nějaké orwellovské drama než na českoslo-
venskou realitu roku 1952, kdy se původní 
strůjce stal nakonec sám obětí mechanismu, 
který pomáhal rozjíždět.

Muž levicového smýšlení, který byl za 
války v partyzánském hnutí, si už v dětství 
prožil nejednu urážku okolí pro svůj židov-
ský původ. Jeho spolužák z plzeňského 
gymnázia vzpomíná, že mu v roce 1921 
Rudolf přinesl už vyplněný formulář žádosti 
o vystoupení ze židovské obce s tím, aby 
jej v případě, že bude zatčen, dal na poštu. 
„Prohlásil, že až do té doby chce respektovat 
cítění ortodoxních rodičů,“ vzpomíná spo-
lužák Vondráček. „Dojde-li však k zatčení, 
nemají tyto ohledy už žádný význam a chce 
před soudem vystupovat jako bezvěrec.“ To 
ovšem neznamenalo, že nebude i nadále 
ostatními vnímán jako Žid. Ostatně v jeho 
vykonstruovaném procesu bylo obžalováno 
14 lidí, z nichž většina byla židovského 
původu… Slánský byl spolu s ostatními 
deseti popraven brzy zrána 3. prosince 1952 
oběšením. Předtím se několikrát ve věznici 
pokusil o sebevraždu…

Výjimečná publikace historika Jana Cha-
dimy, kterou vydal Vyšehrad, odhaluje bílá 
místa v životopisu komunistického předáka, 
kterému vlastní politická strana připravila 
nemilosrdný osud,  zároveň přináší důkladný 
vhled do temného fungování samotné KSČ 
v meziválečném i poválečném období.

LUBOR FALTEISEK
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VZPOMÍNKA

Vzpomínka na Arnošta Bergmanna

„Vším, čím jsem byl, byl jsem 
rád,“ bylo motto Arnošta 
Bergmanna, z’l, bývalého 
předsedy Židovské obce 
v Plzni, od jehož náhlého úmrtí 
uplyne tento měsíc už rok.

Když zemře Žid, je zvykem držet šiva (od heb-
rejského slova laševet, sedět) – rodina i přá-
telé se sejdou, pokud možno přímo v domě 
zemřelého, dle zvyku sedí na podlaze, jedí, 
pijí a při tom vzpomínají. Vyprávějí si, prohlí-
žejí fotografie, hovoří o tom, jaký zemřelý byl, 
co měl rád a co nerad, vzpomínky se hrnou 
jedna přes druhou, lidé mluví a vlastně tak 
podstupují jistou formu terapie. Vždyť vzpo-
mínat na někoho, kdo odešel, a mluvit o něm 
nám vlastně přináší úlevu.

V prosinci 2021 náhle zemřel Arnošt 
Bergmann, který v letech 1992–2006 před-
sedal Židovské obci Plzeň. Šiva za něj však 
neproběhla. Proč, to si nejspíš čtenář domyslí 
sám – Arnošt nebyl jediný, kdo se oženil (a poz-
ději i rozvedl, z manželství se narodila dnes 
už dospělá dcera) s nežidovskou partnerkou, 
v naší zemi věc zcela běžná. Svědčí sice o veliké 
asimilaci Židů, na druhou stranu znamená 
i potíže v případě, jako je ten Arnoštův. Šiva se 
nekonala, protože nebyl nikdo, kdo by ji držel.

Smyslem tohoto článku je tedy zpětně, po 
roce, na Arnošta zavzpomínat a připomenout 
si ho – jaký byl a jaký byl jeho život, co dělal, 
co měl rád… Pojďte tedy s námi, milí čtenáři, 
vzpomínat s těmi, kdo ho znali, na Arnošta 
Bergmanna. Jistě by byl rád.

Arnošt Bergmann se narodil v roce 
1955 v Teplicích. Oba jeho rodiče přežili 
holokaust. Ještě když byl velmi malý, přestě-
hovala se rodina do Plzně, kde jeho tatínek 

získal místo foukače technického skla na 
Lékařské fakultě UK. Po dokončení základní 
školy nedostal Arnošt doporučení ke studiu 
na střední škole, vyučil se proto prodavačem. 
Na dobu učňovských let vzpomínal jako na 
krásná léta, protože na celé škole byli pouze 
čtyři chlapci, zato však spousta děvčat. Míval 
tehdy dlouhé vlnité vlasy a byl považován 
tak trochu za rebela, takže spolužačkám se 
určitě líbil. Po vyučení pracoval v obchodě. 
Když pak někde nad ním rozhodli, že místo 
toho půjde dělat skladníka, nedal se a místo 
do skladu zamířil na poštu, kde právě hledali 
nového příručího. „Příručí, co za nic neručí,“ 
říkával o sobě s úsměvem. Z pozice příručího 
už nebylo daleko k pozici pojišťovacího 
agenta, ze které se nakonec vypracoval tam, 
kde si ho většina z nás pamatuje – na pozici 
ředitele pobočky pojišťovny Kooperativa 
v Plzni.

Ke svému židovství přistupoval vzhledem 
k podmínkám, které tehdy panovaly, zodpo-
vědně. Dětství a dospívání v židovské rodině 
v Plzni v 60. a 70. letech 20. století určitě 
nebylo nejjednodušší.

Arnoštova starší sestra Eva vypráví 
o jejich dětství: „Bylo mi pět, když máma při-
nesla domů uzlíček a v něm Arnošta. Pojme-
novali ho po jednom z tatínkových bratrů, 
který nepřežil holokaust. Když byly Arnymu 
tři roky, maminka onemocněla, a protože se 
o nás tatínek nemohl postarat, musela jsem ke 
známým a Arny do dětského domova v Krupce 
u Teplic. Když pak dostal tatínek místo v Plzni 
a k němu i byt, maminka se zotavila a všichni 
jsme byli zase pohromadě. Jinak v Teplicích 
i pak v Plzni jsme chodili na židovskou obec 
a pamatuju si, že tam byla docela legrace. 
Doma jsme nejedli košer a šabat jsme nedrželi, 
ale na obec na oslavy svátků jsme docházeli 
pravidelně. Maminka nám vždycky říkala, 
jak by věci měly být, třeba že bychom měli mít 
dvoje nádobí, ale taky hned dodávala, že na 
to nejsme vybavení a že o tom nesmíme nikde 
mluvit, protože už kvůli tomu s tatínkem jed-
nou zavření byli. V tom, co se smí říkat mimo 
domov, a co ne, jsme s Arnýskem byli výborně 
vycvičení. Vánoce jsme dělali doma, Chanuka 
byla na obci. Na Pesach jsme jedli macesy, ale 
i chleba, maminka dělala polévku s maceso-
vými knedlíčky a pamatuju si taky macesy 
smažené s vajíčky, to jsme měli moc rádi.“

Jana Baumová (v době Arnoštova předsed-
nictví pracovala na Židovské obci v Plzni jako 
sekretářka) vzpomíná: „Arnošt byl o 12 let 
mladší než já, takže než jsme oba začali praco-
vat pro obec, moc jsme se neznali. Byl výborný 
šéf a obci se obětoval opravdu na maximum, 
skvěle se s ním spolupracovalo. Měl ohromné 
pochopení pro druhé a velké srdce.“

Štěpánka, partnerka: „Místnost se rozzá-
řila, když vešel. V mládí vytáčel každou holku 
a až do smrti miloval španělské tance. ‚Až 
zhubnu, tak to spolu roztočíme,‘ říkal mi. Ale 

i když díky dietě zhubl 20 kg, nestihli jsme to. 
Židovství miloval a hodně mu na něm záleželo, 
stejně tak mu záleželo na židovské obci, na 
lidech. Skoro se rozbrečel, když jsem doma 
vystavila věci, které měl po mamince: svícny, 
menoru…“

Jiří Bednář, člen ŽO Plzeň: „Chodili jsme 
spolu na kurzy hebrejštiny k paní doktorce 
Hamáčkové. Arnošt s hebrejštinou bojoval, 
ale šel na ni s humorem. Hodně jsme se u toho 
nasmáli, třeba když něco překládal, řekl 
schválně ‚hospodyně‘ místo ‚Hospodine‘, aby 
byla legrace.“

Jana Žáčková, členka ŽO Plzeň: „Napo-
sledy jsme se viděli pár měsíců před Arnyho 
smrtí. Po delší době přišel mezi nás na Kabalat 
šabat a byl nadšený z toho, jak ‚to žije‘. Záro-
veň bručel, protože měl nařízenou přísnou 
dietu a z našeho šabatového stolu si nemohl 
vzít skoro nic. Jeho slovo mělo na obci váhu 
a respekt. A coby platný člen minjanu chybí 
dodnes: byl jedním z těch, kdo si čas prostě 
udělali, pokud bylo třeba.“

Na závěr článku se ještě na okamžik 
vydejme do nežidovského světa, kde byl 
Arnošt Bergmann rovněž činný a pomáhal, 
kde se dalo.

Vlasta Faiferlíková, ředitelka plzeňského 
centra Totem, které podporuje aktivizaci 
seniorů a vysílá dobrovolníky po celém Plzeň-
ském kraji: „Arnošt nám díky svému velkému 
srdci a vysokému postavení v Kooperativě 
neuvěřitelně pomáhal. V roce 2012 jsme dosta-
věli novou budovu našeho centra, ale neměli 
jsme už peníze na nic dalšího, prostě nový, ale 
prázdný dům. Oslovili jsme Arnošta. Mohl říct, 
že nemá, a neřešit to. Místo toho nám do dvou 
týdnů sehnal nábytek z pobočky Kooperativy 
v Praze, kterou právě rušili. Jejich kávovar 
jsme používali ještě nedávno, nábytek použí-
váme dodnes a našim klientům je díky němu 
u nás dobře. Kdykoli bylo potřeba peněz na 
něco, co nevydělávalo, výlety pro seniory, před-
nášky, cokoli, co bylo potřeba, Arnošt sehnal.“

Klára Malánová, zaměstnankyně Koope-
rativy, a. s.: „Arnošt miloval obchod a všechno, 
co k němu patřilo. Úplně zářil, když mohl 
něco prodat nebo koupit, byl to prostě jeho 
život. Neposeděl, vždycky musel být se všemi 
v kontaktu, bavit se. Jednou jsme jeli někam 
autobusem a on jako vždycky chodil uličkou 
a se všemi se bavil. Najednou musel řidič 
zabrzdit a Arnošt letěl, narazil na přední sklo, 
to se vysypalo, ale Arnoštovi se nic nestalo. 
Dělali jsme si pak z něj legraci, že má hlavu 
opravdu tvrdou a vydrží všechno.“

Tolik o Arnoštu Bergmannovi od těch, kdo 
ho znali. Snad tento článek pomohl představit 
Arnošta i těm z vás, kdo ho neznali. Bude-li to 
možné, zapalte svíčku a vzpomeňte. Zemřel 
9. tevetu 5782, tj. 13. prosince 2021 (datum 
9. tevetu připadá tento rok na 2. ledna 2023).

JANA ŽÁČKOVÁ
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KULTURA

Kulturní program prosinec 2022
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

 Hrdinové s Davidovou hvězdou
Historikové ze Spolku židov-
ských odbojářů a vojáků Roman 
Štér a Milan Kopecký představí 

Sborník židovského odboje s 61 příběhy 
židovských odbojářů ze zahraničního 
a domácího odboje i příběhy zachránců Židů 
za druhé světové války. / Vstup volný.

 Politické procesy a propaganda 
v Československu v letech 1948 
až 1956
Přednáška historika Ústavu pro 

studium totalitních režimů Martina Tichého 
připomene některé dobové skutečnosti poli-
tických procesů v Československu v letech 
1948 až 1956. Ty sloužily nejen k odsouzení 
politických oponentů komunistického 
režimu, ale i k zastrašení značné části české 
a slovenské společnosti. Komunističtí 
propagandisté přitom užívali i antisemitské 
stereotypy. Večer je součástí přednáškového 
cyklu ve spolupráci s Ústavem pro studium 
totalitních režimů. / Vstup volný.

 Filmový cyklus Válka očima 
dětí: Hranice odvahy
Filmový cyklus filmové histo-
ričky Alice Aronové představí 

filmy, jež nahlížejí válku a perzekuci dět-
skýma očima. Prosincový snímek režisérky 
Johanne Helgeland Hranice odvahy (Norsko 
2020, 96 min) líčí napínavý příběh o dětské 
odvaze, loajalitě a přátelství. Cesta plná 
nástrah a zimního dobrodružství se ode-
hrává uprostřed nádherné severské přírody. 
Působivý debut byl oceněn na Evropských 
filmových cenách 2021. V originále s českými 
titulky. / Vstup volný.

 Tváří v tvář: Portréty ze sbírek 
pražského Židovského muzea
V malbě, kresbě, tiscích i na 
fotografiích se ve sbírkách ŽMP 

nacházejí stovky známých i zcela bezejmen-
ných tváří—podobizen vytvořených od konce 
18. století do nejtemnější doby okupace, 
během níž byla brutálně zničena či přervána 
řada individuálních osudů. S vybranými 
portréty seznámí posluchače kurátorka ŽMP 
Michaela Sidenberg. Přednáška je součástí 
cyklu 5× OBRAZEM. Uměleckými sbírkami 
Židovského muzea v Praze. / Vstup volný.

 Avonam: Kapitoly o sionismu 
a trauma viny
V rámci tradičního judaismu 
jen málokterá otázka vzbudila 

během posledního století takové kontroverze 
a vášně jako otázka sionismu a přístupu 
k myšlence samostatného židovského státu. 
Ve svém zatím posledním díle se rabín Karol 
Efraim Sidon zabývá právě tímto tématem. 
O knize s ním bude hovořit vydavatel knihy 
Jiří Blažek. / Vstup volný.

DÍLNA OVK ŽMP,  
Maiselova 15, dvůr

 Nedělní dílna pro rodiče 
s dětmi: Lvíček Arje slaví 
Svátek světel
Proč se Chanuce říká Svátek 

světel? Kdo jsou to Makabejci? A proč se při 
tomto svátku jedí koblížky a bramboráky? 
Na vyprávění děti navážou výrobou vlast-
ního chanukového svícnu a společně se lvíč-
kem Arjem si zahrají chanukovou hru drejdl, 
ochutnají koblížky a naučí se písničku. Sou-
částí programu bude i prohlídka Maiselovy 
synagogy. / Vstupné 70 Kč.

MAISELOVA SYNAGOGA,  
Maiselova 10

 Hana Fleková, Jan Krejča & 
Lenka Torgersen / Tramontana
Koncert barokní hudby 
v podání hráčky na violu da 

gamba Hany Flekové, theorbisty Jana Krejči 
a houslistky Lenky Torgersen. Během kon-
certu zazní hudba autorů 17. století tvořících 
severně od Alp, kteří se nechali okouzlit 
a inspirovat virtuózní italskou hudbou. 
Koncert se koná za finanční podpory Velvy-
slanectví Spolkové republiky Německo. / 
Vstupné 150 Kč – 230 Kč

KULTURNÍ TIPY

 Oddací list Ephraima Kishona, 
Divadlo Rokoko
Originální rodinná komedie. 
V jedné izraelské rodině se 

provdává dcera, avšak konzervativní matka 
ženicha vyžaduje oddací list rodičů nevěsty. 
Ten však kupodivu není k nalezení. Řada 
komických situací s jemnou nadsázkou 
a chytrou ironií provokuje k zamyšlení: vzali 
bychom si svého partnera i po dvaceti letech 
společného soužití?

 Show Dr. Ruth, Divadlo 
v Řeznické
Životopisná divadelní hra 
Marka St. Germaina Becoming 

Dr. Ruth o Karole Ruth Siegel, která přežila 
holokaust a stala se nejslavnější americkou 

sexuální terapeutkou. Jedná se o pozoru-
hodný osud a příběh vůle k životu a přežít. 
Česká režie: Radim Špaček

 Kabaret Winton, Švandovo 
divadlo na Smíchově
Příběh o hledání domova 
i vlastní krve navzdory dějinám 

v přitažlivém kabaretním žánru – se zpěvem, 
tancem, stepem i podmanivou živou hudbou 
přímo na jevišti. Divadelní hra inspirovaná 
osudy dvou sester z 669 dětí, které dostal 
během prvních osmi měsíců roku 1939 
Nicholas Winton a jeho spolupracovníci 
z pomnichovského Československa. Námět 
a první verze scénáře: Kateřina Tučková.

 Invisible I. / Hannah, Palác 
Akropolis
Autobiografické představení 
o nevšední herečce a zpěvačce 

Haně Frejkové jako archeologie osobní minu-
losti. Hana Frejková se v dialogu s tanečnicí 
Markétou Jandovou, sound designérem 
Martinem Tvrdým a režisérkou Miřenkou 
Čechovou noří do vzpomínek na dětství, na 
nedobrovolnou výlučnost, a s vtipem komen-
tuje pozici stárnoucí ženy – umělkyně, jíž 
divadlo přináší jeden z důležitých smyslů 
života. V září 2021 obdržela Hana Frejková 
cenu Osobnost roku festivalu Next Wave za 
osobní i umělecké obnažení v inscenaci Invi-
sible I. / Hannah a filmu Hannah – obyčejnej 
život.

 Našli nový život v Izraeli…, 
Uměleckoprůmyslové museum 
v Praze
V roce 1947, po přijetí plánu 

OSN na rozdělení mandátní Palestiny, Liga 
arabských států formulovala doporučení 
pro všechny arabské a muslimské země, jak 
zacházet se Židy. Označila je za nepřátele 
a umožnila tak jejich pronásledování 
a vyhoštění. Osudy zhruba 850 000 uprch-
líků, z nichž mnoho posléze začalo nový 
život v Izraeli, připomíná výstava, kterou 
můžete navštívit v prostorách Uměleckoprů-
myslového musea až do poloviny prosince.

CHANUKOVÉ OSLAVY

 Židovská obec Praha: Chanuka
Sefardské písně zazpívá operní 
pěvkyně Edita Adlerová za 
doprovodu kytarového dua 

Manera, chanukové povídky přečte spisova-
tel Arnošt Goldflam, klavírní skladby před-
nese Jiří Pazour, klezmer i Debussyho zahrají 
talentované mladé hudebnice Dina Králová, 
Johanka Vítová, Sarah a Tamar Taussig. 
Večerem provede zpěvačka Petra Ernyeiová. 
K tanci po skončení programu zahraje Rubin 
Quartet.

PRAHA

PONDĚLÍ

5. 12. 
18.00

STŘEDA

7. 12. 
18.00

ČTVRTEK

8. 12. 
18.00

ÚTERÝ

13. 12. 
18.00

STŘEDA

14. 12. 
18.00

NEDĚLE

11. 12. 
10.00

ČTVRTEK

15. 12. 
19.00

13., 17., 
21. 12.

19.30

STŘEDA

14. 12. 
19.30

PÁTEK

16. 12. 
19.00

NEDĚLE

18. 12. 
19.30

30. 11. 
—

16. 12.

SOBOTA

17. 12. 
18.00, 19.30
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 Židovská obec Praha: Společná 
Chanuka s ŽOP nejen pro děti
Rodinná chanuková oslava. 
Kromě zapálení prvního chanu-

kového světla se můžete těšit na chanukový 
běh s Hakoachem, workshopy s Chinuchem, 
divadelní představení s Feigele, kouzelníka 
Čáry Kluka, pěvecký soubor Lauderových 
škol, teen program s madrichy a chanukové 
občerstvení.

 Masorti CZ: Chanuková oslava
Zapalování první chanukové 
svíčky, smažení sufganijot 
a latkes. Rezervace nutná.

 Památník ticha: Světlo nové 
naděje, nádraží Bubny
Tradiční rozsvícení prvního 
chanukového světla na nádraží 

Bubny, spojené se setkáním všech, pro které 
je chanuka kulturním či náboženským sym-
bolem. Svíci zažehne vrchní zemský rabín 
Karol Efraim Sidon a vrchní pražský rabín 
David Peter.

 Nadační fond obětem 
holocaustu: Chanukové 
diskuzní kavárny
Chanukové setkání 

NFOH. Čekají vás dvě moderovaná setkání – 
diskuse nejen pro děti Maislovky s klaví-
ristkou Boženou Steinerovou a diskuse 
z cyklu Jsem Žid a zdráv s violoncellistkou 
Dominikou Weiss Hoškovou a flétnistou 
Robertem Fischmannem. Během večera 
zapálí chanukové svíce vrchní zemský rabín 
Karol Efraim Sidon.

 JCC: Cha cha cha Chanuka!, 
Pražské kreativní centrum
Chanuková oslava JCC pro 
dospělé na vás čeká v prosto-

rách Pražského kreativního centra (vedle 
orloje). Těšit se můžete na košer svařák 
z Českého vinařství Chrámce a bramboráčky 
od izraelského šéfkuchaře Noama. K tanci 
zahrají izraelští DJ Nizri & DJ Lior, kteří při 
této příležitosti přijedou až z Brna. No a jestli 
jste ještě v Pražském kreativním centru 
neviděli site-specific od telavivského umělce 
Dede Bandaid, tak máte jedinečnou příleži-
tost. Vstup je volný a registrace není třeba!

 Federace židovských obcí v ČR: 
Chanuka 2022, Facebook FŽO 
ČR
Live streaming zapálení chanu-

kových svíček s vrchním zemským rabínem 
Efraimem K. Sidonem.

 Bejt Simcha: Chanuková 
oslava, Bistro Fair Food Club 
Praha
Společné setkání Bejt Simcha 

u příležitosti svátku Chanuka. Příspěvek 
dobrovolný, doporučená částka minimálně 
200 Kč, rezervace: kehila@bejtsimcha.cz

 Moishe House Prague: 
Chanukah at MoHo
Chanuková oslava Moishe 
House Prague.

 Židovská obec Praha: 
Svátky světel v Jeruzalémské 
synagoze
Požehnání pronese a pátou 

svíci zapálí vrchní pražský rabín David Peter, 
zahrají a zazpívají děti z Divadla Feigele 
a Mackie Messer Klezmer Band, varhany 
rozezní Václav Peter a odpolednem vás 
provede Milan Hein. Vzácní hosté odpoledne: 
Carmen Mayerová a Petr Kostka

 Ec chajim: Chanuka v rytmu 
swingu, Winternitzova vila
Během chanukového setkání 
vás čeká prohlídka vily, sváteční 

slovo rabína a zapálení chanukového světla, 
chanukové písně, bohatá tombola, sufganijot 
a latkes, swingová hudba k tanci a zábavný 
program pro děti. Registrace nutná.

BRNO 
Židovská obec / Spolek ŠTETL

 Příběh knihy, Vila Löw-Beer
Autorské zpracování téměř sto-
leté historie rodiny Strachovy 
z Brna, které vyrůstá z příběhu 

knihy Machzor zabavené v Terezíně, spící 
a znovu objevené a navrácené rodině. Tiché 
vyprávění knihy o osudech jejich majitelů, 
které svou dějinnou, nedobrovolnou a tragic-
kou jednoduchostí ohlušuje svět.

 Chanuka, Divadlo Husa na 
provázku
Dáváte si v období Vánoc za 
okna svícen? A znáte jeho 

význam? Přijďte se dozvědět více o židov-
ském svátku Chanuka, kterému se také 
říká Svátek světel. Jako všechny svátky, 
a zejména ty židovské, má Chanuka hned 
několik vrstev. Nejedná se totiž jen o oslavu 
světla jako takového, ale také o připomínku 
náboženského zázraku a zázračné záchrany 
a vítězství. Nejenom o historii tohoto svátku, 
průběhu oslav a tradičních jídlech si budeme 
povídat s rabínem brněnské židovské obce 
Štěpánem Menashe Klimentem. Večer bude 
moderovat Bára Dočkalová a těšit se můžete 
také na chanukové a šabatové písně v podání 
dětského sboru Orchidea.

 Knihovna ukradených nadějí, 
Celnice Vily Löw-Beer
Výstava přibližující historii 
i současnost sbírky 12 000 

liturgických knih, které pocházejí z nacisty 
nařízených svozů ze synagog, koncentrač-
ních táborů, a především z tzv. Terezínské 
knihovny. V rámci odvážného projektu se 
Židovská obec Brno snaží knihy nejen archi-
vovat, ale především je chce navrátit potom-
kům původních majitelů. Autory výstavy 
jsou Táňa Klementová a Štěpán Menaše 

Kliment. Knihovna ukradených nadějí je 
přístupná zdarma v galerii Celnice od úterý 
do neděle v 10–18 hodin.

OSTRAVA

 Judaismus a sionismus, 
Židovská obec Ostrava
Přednáška doc. Tomáše 
Novotného o vztahu judaismu 

a sionismu.

PARDUBICE

 Jedinečné příběhy v hudbě, 
Sukova síň Domu hudby
Baruch Berliner, který letos 
oslavil životní jubileum 80 let, 

je ekonom, matematik a úspěšný vědec, který 
vystudoval doktorské studium matematiky 
na univerzitě v Curychu. Vedle toho je však 
také hudebním skladatelem a autorem heb-
rejských písní, jehož koncertní díla jsou dnes 
uváděna po celém světě. Komorní filharmo-
nie Pardubice uvede za přítomnosti autora 
Berlinerův koncert pro violoncello a orchestr 
Jákobův sen (Jacob’s Dream) v rámci svého 
projektu Jedinečné příběhy v hudbě. Hned 
tři dny po sobě zaznějí na koncertě také 
díla zapomenutého židovského skladatele 
Mieczyslawa Weinberga v podání světového 
violocellisty Emila Rovnera.

PROSTĚJOV

 Záhadné pouto, Městská 
knihovna, Galerie na půdě
Výstava Záhadné pouto vznikla 
k výročí 30 let od znovuobno-

vení diplomatických vztahů mezi tehdejším 
Československem a Státem Izrael. Jednotlivé 
panely znázorňují různé historické milníky, 
které tento vztah definovaly. Seznamují 
diváka s méně známými fakty, jako například 
že se český jazyk objevil již v hebrejských 
rukopisech v 10. století nebo že se Karel IV. 
nechal při vytvoření Prahy inspirovat měs-
tem Jeruzalémem. Závěrem se pak návštěv-
ník dozví, jak proběhlo znovuobnovení diplo-
matických vztahů po sametové revoluci.

TEREZÍN

 Architekti pro Muzeum ghetta 
Terezín, Památník Terezín
Dokumentární výstava 
Architekti pro Muzeum ghetta 

Terezín, která veřejnosti představí výsledky 
architektonické soutěže na rekonstrukci 
Muzea ghetta v Terezíně. Do soutěže se při-
hlásilo celkem 22 ateliérů z České republiky 
i ze zahraničí. Vítězný návrh pochází od 
Marcely Steinbachové a ateliéru Skupina 
& Steven Holl. Další čtyři návrhy, které 
nezávislá odborná porota vybrala do užšího 
výběru, předložili Žalský architekti, Loom on 
the Moon, AOC Architekti a PLURAL.

NEDĚLE

18. 12. 
15.00

NEDĚLE

18. 12. 
17.00

NEDĚLE

18. 12. 
18.00

PONDĚLÍ

19. 12. 
17.00

PONDĚLÍ

19. 12. 
19.00

STŘEDA

21. 12. 
16.15

STŘEDA

21. 12. 
18.00

STŘEDA

21. 12. 
20.00

ČTVRTEK

22. 12. 
16.00

ČTVRTEK

22. 12. 
18.00

PONDĚLÍ

12. 12. 
19.00

PONDĚLÍ

19. 12. 
19.00

4. 9. 
—

31. 12.

STŘEDA

7. 12. 
16.30

12. – 
14. 12.

19.00

31. 10. 
—

31. 12.

9. 12. 
—

28. 2.
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Ha-nerot halalu

Ha-nerot halelu… těmito slovy začíná 
požehnání pronášené ihned po zapálení 
chanukových svíček. Požehnání se často 
zpívá na rozličné melodie. Tu patrně nejroz-
šířenější uvádíme zde. Melodie je tak známá 
a oblíbená, že je považována za lidovou, 

ovšem někdy je jako její autor označován 
Avraham Cvi Davidovič, který se narodil 
v dnešním Polsku roku 1877 a zemřel v roce 
1942 v Izraeli. Byl nejen skladatelem, ale 
i přesvědčeným sionistou a mimo jiné se znal 
a spolupracoval s Bialikem.

Modlitba, respektive požehnání, pochází 
z období Gaonim, tedy pravděpodobně někdy 
z 6.–10. století. Jeho první část zlidověla do 
oblíbené písně uvedené na této stránce. Při 
zapálení příštích chanukových svící si ji tak 
můžete letos snadno zazpívat i zahrát.

Tyto svíčky zapalujeme

za zázraky a za divy

a za zachraňující spásy a za války,

co jsi učinil našim otcům

v oněch dnech

v tom čase.
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לּו ָאנּו ַמְדִליִקין רֹות ַהּלָ ַהּנֵ

ְפָלאֹות ים ְוַעל ַהּנִ ּסִ ַעל ַהּנִ

ְלָחמֹות ׁשּועֹות ְוַעל ַהּמִ ְוַעל ַהּתְ

יָת ַלֲאבֹוֵתינּו ָעשִׂ ׁשֶ

ה. ַמן ַהּזֶ ּזְ ִמים ָהֵהם ּבַ ּיָ ּבַ


