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Tak nám skončilo jedno období ( volební období 20122016) a nastal čas, kdy si můžeme zrekapitulovat co se
podařilo, co se nepodařilo, jaké předsevzetí si dáme do
nového období (volební období 2016-2020).
Podařilo se nám získat do vlastnictví obce všechny židovské hřbitovy na území SZ Čech. Za významné pomoci Nadačního fondu obětem holocaustu, FŽO , ESJF a dalších
subjektů významně zlepšily svůj stav natolik, že např.
o hřbitově v Hřivčicích byl natočen dokument Českou
televizí. Stabilizovali jsme s pomocí Claims conference
péči o naše “přeživší” a naše sociální pracovnice se starají
o tyto osoby i mimo náš region, např. v Ústí nad Labem.
Vzdělávání, které poskytujeme na základních a středních
školách je natolik známe, že se na nás pedagogický sbor
v Ústeckém kraji pravidelně obrací a rádi jim v jejich nelehké práci pomáháme. Náš duchovní Tomáš Pulc se stal
stálým členem pražského minjanu a naše šabaty, svátky
a další duchovní akce jsou pravidelně navštěvovány nejenom členy židovské obce. Aktivity, které náš předseda
Oldřich Látal vykonával ve Výboru pro národností menšiny a jednotlivých komisí pro národnostní menšiny zvýšily
prestiž naší obce a všech osob hlásících se k židovské víře
v Ústeckém kraji. Je toho hodně, ale za nejvýznamnější
úspěch považuji , že do představenstva přišli mladí lidé.
S úspěchy přicházejí i neúspěchy. Přecenili jsme naše
možnosti a vize o vybudování společnosti Chaver, 		
která bude dlouhodobě přinášet finanční prostředky obci,
skončila likvidací této společnosti. Rekreační středisko
Severka se nepodařilo pronajmout nájemcům, kteří by
se dlouhodobě starali o toto naše zařízení a bylo nutné
snahy ukončit a objekt uzavřít.
Přesto se domnívám vždy, když vidím zaplněný Společenský klub a modlitebnu mladými lidmi, že jdeme správným směrem.

Mašťov - starý tisk

Přeji Všem krásnou Chanuku a úspěšný občanský rok
2017.
						
MILI
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Svátky Roš hašana a Bat micva na teplické obci
Erev Roš Hašana s tradičním Kidušem a se simanim vztahující se k požehnání nového židovského roku 5777 se konal na
závěr bohoslužby Maariv přímo v synagoze. Bat micva Ester Burgerové se připravila na první den svátku Roš Hašana po
Tašlichu, tento pozdně středověký židovský zvyk Aškenázských židů je založen na symbolickém odhození hříchů do vody,
ať už do mořských hlubin, řeky či jiného vodního zdroje v daném místě a odříkat přitom předepsané pasáže, které hovoří o
ochotě Boha odpustit kajícímu se hříšníkovi. Náš tašlich se tradičně konal u Malého zámeckého rybníka, předepsané pasáže
odrecitoval chazan FŽO Danny Vaněk. Poté se sešel teplický minjan v modlitebně ŽOT v Lipové ulici k odpolední bohoslužbě Mincha, kde proběhlo sváteční čteníz dvou svitků Tory, při této slavnostní
příležitosti bylo vyvoláno pět osob, tak jak nám ukládá tradice. Zbývající členové minjanu byli zapojeni do dalšího dění v rámci čtení Tory, jako je hagbe,
pozvednutí svitku Tory, či glile svinutí a ustrojení svitku Tory do pláštíku a
následné ozdobení postříbřeným štítem na Toru a ručičkou (tzv. jad) používající k ukazování právě čteného textu. Po bohoslužbě Mincha se volně přešlo
na večerní bohoslužbu Maariv druhého dne svátku Roš Hašana. Na závěr
se konala Bat micva Ester Burgerové v prostorách klubu ŽOT, kde byla pro
všechny přítomné připravena rodinou Burgerových slavnostní hostina. Esterka spolu s otcem Tomášem Burgerem udělali slavnostní Kiduš nad vínem
a požehnání nad chlebem, poté pronesla oslavenkyně svou připravenou řeč,
vztahující se k paraše Nicavim a krátce pohovořila o významu židovské výuky. Všichni přítomní ocenili bouřlivým potleskem pronesenou slavnostní řeč
a oslavenkyni popřáli „Mazal tov“ ke vstupu do náboženské dospělo sti, kdy
dívky ve dvanáctém roce si už plně uvědomují důležitost a význam všech 613
micvot. Na obřad Bat micva Ester Burgerovou připravil chazan FŽO a učitel
e-learningu Lauderovy školy Danny Vaněk. Danny Vaněk též vedl všechny
bohoslužby na Roš Hašana a Jom Kipur a spolu s duchovním ŽOT Tomášem Pulcem se snažili vytvořit sváteční atmosféru, což se nakonec povedlo,
i když ranní bohoslužby Šachrit pro oba sváteční dny Roš Hašana proběhly
bez většího zájmu naší členské základny. Což je škoda, protože modlitba
Avínu malkejnu je jednou z nejkrásnějších a nejemotivnějších
modliteb v tyto dny, kdy stojíme
před Hospodinem a prosíme ho
před otevřenou schránkou se
svitky Tory (Aron Hakodeš),
za odpuštění našich hříchů, kterých jsme se do-pustili ať už vědomě či nevědomě. Modlitba pak graduje k poslednímu verši, kdy chazan pronáší zvučným hlasem závěrečná slova (viz. transliterační přepis z hebrejštiny do latinky a následný překlad do češtiny):
Avinu malkejnu, cho-nejnu va-nejnu,
Avinu malkejnu, cho-nejnu va-nejnu,
Ki ejn banu ma-a-sim,
a-sej i-manu cedaka va-chesed vho-ši-ejnu.
Otče náš, Králi náš, buď k nám milostivý a vyslyš nás, i když u nás nebylo zbožných skutků, projev nám las-kavost a milost a zachraň nás !
Troubení na šofar na Roš Hašana má v nás vzbudit bázeň před Hospodinem a dostat na cestu pokání. Nechť jsou naše životy zapsány do knihy života „Gmar chatima tova“.
Více fografií na: www.kehila-teplice.cz/aktuality							
Tovje

Kol nidrej – všechny sliby
Toto je vrcholný okamžik období nazývaného „Aseret jamei tšuva“ „Deset dní pokání“, jenž začínají svátkem Roš hašana, dnem Božího soudu. Pro toho, kdo přijal tšuva
vyznání hříchů je Jom kipur, Bůh promíjí hříchy a očišťuje, toto vymazání hříchů a
očištění není dílem člověka, nýbrž darem od Boha, jenž tak obnovuje svůj slib smlouvy daný Jisraeli.
Teplická židovská obec se sešla na Jom kipur ještě před západem slunce, aby prošla
nebeským soudním dvorem a všemi jejími instancemi, jejím přímluvcem, při obřadu
Kol nidrej byl za naši obec chazan FŽO Danny Vaněk, se svitky Tory se k bimě postavili duchovní ŽOT Tomáš Pulc a člen ŽOT Michael Beri, aby byli svědky upřímné
lítosti všech přítomných v synagoze, kteří „upřímně litovali všech slibů a povinností,
přísah a závazků, které jsme učinili Hospodinu a nemohli je z nějakého důvodu dodržet. Ať už to byl slib, že se budeme více věnovat studiu Tory, či jsme se zavazali,
že budeme více dbát na dodržování micvot atd. V rámci modlitby tfila, jsme vyznali naše hříchy (viduj), které jsme vykonali vědomě či nevědomě. Viduj je složen ze
dvou částí ašamnu („provinili jsme se“) a al chet („za hříchy, který jsme spáchali“)
v průběhu celého dne svátku Jom kipur byl pronesen pětkrát v rámci modlitby tfila.
Druhý den proběhl v rámci ranní bohoslužby šachrit před Musafem Mazkir, který
vedl duchovní ŽOT Tomáš Pulc a poté pronesl chazan FŽO Danny Vaněk El male
rachamim na tradiční nápěv. Jedinou vadou tohoto dne, byla malá účast našich členů na bohoslužbách. Zatím co pomalu dohořívaly jizkor lampičky za naše zesnulé,
dosáhli jsme završení Jom kipurového dne modlitbou Neila. Neila je zkratka pro
„ne´ilat še´arim“ (zavírání bran), které proběhlo ještě před západem slunce, zakončené dlouhým a táhlým zvukem šofaru.
Lešana haba bi-Jerušalajim.
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Posezení a kiduš v suce
Na Židovské obci v Teplicích se konalo posezení s kidušem v suce 2. den chol hamoed svátku Sukot. Pozvání i letos přijal zemský
rabín Karol Efraim Sidon, který přijel i se svojí novomanželkou rebecin Ojunou. Všichni přítomní popřáli novomanželům „Mazal
tov“, poté se konala odpolední bohoslužba Mincha v suce. Volba udělat v suce bohoslužbu padla po té, co se nesešel v řádném čase
místní minjan, žel Bohu nám k tomu chybělo velmi málo, ale desátý člen minjanu se prostě nedostavil. Rabín Sidon po bohoslužbě
měl připravenou krátkou drašu, kde připomněl biblický příběh o Jonášovi a jeho vztahu k svátku Sukot. Pro všechny přítomné bylo
přichystané bohaté občerstvení a nechyběla ani dobrá nálada. Na závěr došlo i na pár známých izraelských hitovek a kde je dobrá
nálada, odtamtud se nerado odchází. Pronesená požehnání tohoto dne nad sukou, nad kidušem a Arba minim stoupala průduchy ve
schachu strmě vzhůru a měnila se v hvězdy na nebeské klenbě, díle to Stvořitelově. Až vydatný déšť nás nad večerem vyhnal z útulně
zabydlené suky, kde nám nevadila ani ta trocha nepohodlí a s přibývajícím časem se vkrádající všudy přítomný chlad, který byl v
tomto podzimním čase o mnoho snesitelnější než jindy. Atmosféra svátku Sukot je prostě neopakovatelná a nezaměnitelná. Letos
jsme se se starou sukou rozloučili a můžeme se tak těšit na příští rok v nové o trochu větší suce a snad se sejde i potřebný počet deseti
halachických mužů, aby se opět mohlo číst za přítomnosti minjanu ze svitku Tory a dostalo se nám slova Božího a požehnání při
plnění micvot.
Na závěr bych rád poděkoval všem, kdo přišli a přiložili ruku ke stavbě suky, či připravěí bohatého pohoštění.
														
Tovje

MAZAL TOV
Bylo nebylo, už je to dost dávno, dneska už je Ojuna Tuja
Sidonová. Vše se to událo 7. den měsíce tišri 5777 ve Vysoké
synagoze. Byl jsem tam,jedl a pil a taky držel novomanželům
chupu. Mazal tov !
								
						
Duchovní
ŽOT
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Revitalizace zeleně 2016
					
Je konec léta a na židovských hřbitovech se opět ozval kvílivý zvuk křovinořezů a motorových pil. V září tohoto roku proběhla
druhá fáze revitalizace zeleně na židovských hřbitovech v Mašťově, Letově, Podbořanském Rohozci, Drahonicích a v Širokých
Třebcicích. Hřbitovy byly opětovně posekány a zbaveny vzrostlé trávy a jiných náletových dřevin, které po jarních pracích opět
stačily obrazit. Největší problémy nám dělají stále dorůstající akáty, v letošním roce za pět měsíců dorostly od května tohoto
roku do výšky dva a půl metru. Plocha hřbitova v Širokých Třebčicích a Drahonicích nám dala hodně zabrat, ani ne tak posekáním vzrostlých akátů, jako hlavně vyklizením posekané vegetace z plochy. Je škoda, že v minulosti se v těchto lokalitách vykácely
vzrostlé stromy, které si hlídaly své mikroklima a svůj prostor pod korunami stromů. Problém nastává též kam s posekanou
vegetací, ta by se měla postupně pálit nebo štěpkovat, jinak nám znovu proroste a nedá se s tím nic dělat. Příroda se nevzdává
snadno a je potřeba v započaté práci pokračovat.
Dále se nám podařilo vztyčit několik povalených mecev. Některé rozlomené náhrobky bylo potřeba citlivě slepit, Pro tento účel
se nám osvědčila dvousložková lepící směs Marmorkit. Na plochách se též nachází velká spousta nestabilních náhrobků, které
mohou kdykoliv spadnout. Tyto náhrobní kameny budeme též nuceni do budoucna nějak stabilizovat a znovu zakotvit. Práce
to není snadná, většinou se pracuje ve složitém a nerovném terénu s mnoha překážkami. Většina židovských hřbitovů je dosti
vzdálená od cesty, někdy k nim ani žádné cesty nevedou a musí se jít přes pole, což komplikuje dostupnost lokality. V příštím
roce bychom rádi pokračovali s údržbou zeleně a popřípadě, že by se sehnalo dost peněz, započalo by se i s dalšími pracemi, jako
je stabilizace vytypovaných nestabilních náhrobků nebo oprava obvodového zdiva, či vytvoření informačních tabulí a ukazatelů
k samotným židovským hřbitovům a jiným krajinotvorným prvkům, jenž by zájemcům o tyto lokality usnadnily orientaci v
krajině.
Je toho hodně, co se pro záchranu našeho židovského kulturního dědictví udělalo, ale ještě více práce nás čeká. Jsme stále na
začátku, dohnat 60 let nezájmu a devastace se nedá dohonit během pár let.
V Drahonicích se nám v minulosti dařilo úspěšně spolupracovat na údržbě židovského hřbitova s místní věznicí, která práce
zajišťovala pro odsouzené v rámci sociální terapie. V roce 2012 byla po Prezidentské amnestii věznice zrušena a místo ní zřízen
uprchlický tábor, pokud by se sem vězeňská služba vrátila a byl by oboustranný zájem, mohla by se spolupráce obnovit. Je to na
nás, postarat se nejen o tento židovský hřbitov v Drahonicích, ale i o všechny další židovské hřbitovy v severozápadních Čechách.
Rád bych na závěr poděkoval Nadačnímu fondu obětem Holocaustu za finanční podporu a též všem, kteří přiložili ruku k dílu.
Přiložené fotografie dokumentují součastný stav (září 2016) židovských hřbitovů v Podbořanském Rohozci, Letově, Drahonicích
a v Širokých Třebčicích. Židovský hřbitov v Mašťově je zpracován zvlášť v článku Bejt kvarot v Mašťově.
		
														
tovje

Drahonice u Lubence

Drahonice u Lubence

Podbořanský Rohozec

Letov
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Nadace Brucke / Mosty v Teplicích

Židovskou obec v Teplicích navštívila dne 14. 11. 2016 německá soukromá Nadace Brucke / Mosty, založená v roce 1997 v Drážďanech, fungující jako nezisková obecně prospěšná organizace s cílem podporovat a rozvíjet spolupráci s Českou republikou a
s dalšími státy střední a východní Evropy. V tomto smyslu vyvíjíme projekty, ve kterých stojí v popředí společné prožitky lidí
různých kultur.
Spolek Brucke / Mosty v rámci travel workshopu se zajímá a mapuje spolu s dalšími organizacemi antisemitismus, antimuslimismus, antiromaismus a další anti projevy proti spoluobčanům jiného kulturně náboženského vyznání a jiných sociálních
odlišností. Sice se dlouhodobě na veřejnosti mluví o multikulturním prostředí nejenom ve střední Evropě, ale praxe je jiná, což
v nedávné době odhalily migrační vlny, které okrajově zasáhly i Českou republiku. Na druhé straně v Sasku se vzedmuly krajně
pravicové strany proti imigrantům. V Čechách se tohoto tématu chytly některé menší strany, které kandidovaly v letošním roce
do krajských voleb.
Workshop letos proběhl ve dnech 11.–13. 11. 2016 v Drážďanech a 14 - 15. 11 .2016 v severočeském lázeňském městě Teplicích.
Teplice nebyly vybrány náhodou. Je to město s úzkými vazbami na Drážďany. Ať už je to spolupráce Židovské obce v Teplicích s
Drážďanskou židovskou obcí, tak i s dalšími subjekty. Workshop zapadl do projektu, který je realizován s Židovskou obcí Drážďany za podpory Nadačního fondu obětem holocaustu s názvem Nejsme na to sami.
Na Židovské obci v Teplicích je přivítal předseda ŽOT Oldřich Látal a duchovní ŽOT Tomáš Pulc. Na úvod workshopu se cca 15
převážné mladých účastníků seznámilo s novodobou historií naší židovské obce a v rámci besedy se diskutovalo o soužití naší
komunity s většinovou společností a též s arabskou klientelou místních lázní. Na závěr si všichni mohli prohlédnout naši modlitebnu, jenž je jedinou modlitebnou v Ústeckém kraji, která se řídí podle tradičního aškenázského ritu.
													
Duchovní ŽOT

ZŠ Elišky Krásohorské opět v Teplicích
V pondělí 10.10.2016 náši židovskou obec navštívili žáci 9. třídy ze ZŠ Elišky
Krásnohorské z Ústí nad Labem. Průvodcem po židovské obci jim byl melamed
a duchovní ŽOT Tomáš Pulc. Žáci si mohli prohlédnout modlitebnu židovské
obce a dozvědět se tak něco o historii a židovských tradicích. Poté se žáci ZŠ
přesunuli k Památníku obětem holocaustu v Lipové ulici a odpoledne završili
prohlídkou Nového židovského hřbitova v Teplicích. Zde si pak mohli udělat
na památku pár frotáží nebo fotografií do mobilu.
Princip frotáže spočívá v přiložení papíru na reliéf. Rovnoměrným přejížděním
měkké tužky, kreslicího uhlu, voskové křídy nebo válečku s barvou po celé
ploše zakrytého reliéfu je vytvořen jeho otisk. Efekt vzniká v důsledku změny
přítlačného tlaku kreslicího nástroje v místě vyvýšení reliéfu.
										
								
Tovje
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Bejt kvarot v Mašťově
Židovský hřbitov v Mašťově se nachází v malebné krajině v podhůří Doupovských hor asi kilometr za městečkem a se svou
rozlohou 4 355 m2 patří mezi největší židovská pohřebiště v severozápadních Čechách. Založen byl údajně již v 15. století,
ale pravdě podobně je daleko mladší. První zmínky o Židech v Mašťově pochází z doby po Třicetileté válce, ještě se k tomuto
tématu vrátíme v některém z dalších čísel čtvrtletníku Posel.
Nejstarší dochované barokní pískovcové náhrobky jsou z počátku 18. století, z dnešního hlediska, kdy byla většina židovských
hřbitovů v tomto regionu úplně zlikvidována (viz např. starý židovský hřbitov v Kadani, či velmi cenný starý židovský hřbitov
v Údlicích a v Postoloprtech, kde mimo jiné byly pohřbeni předci filosofa Karla Marxe z rodu Halevi). V Mašťově se jedná o
velmi cennou kolekci barokních náhrobků na našem území a zasluhovala by větší památkovou ochranu. Město Mašťov je sice
zapsáno na seznamu Městských památkových zón v ČR, ale židovský hřbitov leží mimo tuto městskou památkovou zónu.
Hřbitov byl minimálně jednou rozšířen o tzv. novou dolní část pohřebiště, na níž se dochovalo několik novodobých náhrobních stél ve třech řadách, zbytek plochy nebyl nikdy využíván. Židovský hřbitov sloužil nejenom Židům usedlým v Mašťově,
ale i ve vzdálenějších obcích a městečkách jako jsou Radonice, Vilémov, Doupov, Žďár a mnoho dalších v tomto mikroregionu.
Oplocen je masivní zdí z místního lomového kamene, na několika místech je zeď rozvalená a na většině míst chybí cihlová
koruna, která měla chránit zdivo před zatékáním dešťové vody, čímž se vyplavuje pojivo a kameny drží pohromadě jen svou
vahou. V minulosti zde stála i malá márnice, na kterou upomíná nízký taras z lomového kamene a samostatné parcelní číslo
v katastru nemovitostí.

V roce 1982 bylo tehdejší Radou židovských náboženských obcí, povoleno vyjmout z plochy 50 nejcennějších náhrobních kamenů pro účely filmařů. Československý stát tím získal nemalou finanční částku tehdy potřebné zahraniční měny. Náhrobky
byly vyjmuty bez jakékoliv dokumentace a poté odvezeny do Roztyl u Nechranic, kde byl vybudován pro potřeby filmařů židovský hřbitov. Zde se natáčela část amerického koprodukčního filmu Jentl s Barbrou Streisand a Mandy Patinkinem v hlavních
rolích. Film byl natočen podle povídky držitele Nobelovy ceny za literaturu Isaaka Bashevi Singera - Jentl, chlapec z ješivy. V
českém překladu vydalo nakladatelství Argo v roce 2012 v rámci povídek Krátký pátek a jiné povídky. Po skončení natáčení
byly opětovně náhrobní kameny vyjmuty a necitlivě převezeny na Nový židovský hřbitov v Teplicích, kde se uvažovalo o zřízení lapidária, kam by se i z dalších likvidovaných židovských hřbitovů převezly nejcennější náhrobky (tak trochu mi to zavání
památníkem na vyhynulou rasu z dob holocaustu). Náhrobní kameny pak dlouhá léta ležely bez povšimnutí na jedné hromadě
u hřbitovní zdi. V roce 2004 Židovská obec v Teplicích za přispění dobrovolníků převezla do Mašťova 42 náhrobních kamenů.
Některé náhrobní kameny byly ihned po převezení zakopány ve staré části židovského hřbitova, zbytek zůstal složen na místě
a připraven k pozdějšímu vztyčení.
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V roce 2011 Židovské obci v Teplicích pomohla s revitalizací plochy Česká unie židovské mládeže. Ta vyčistila a odstranila
náletové křoviny z plochy staré části hřbitova a podařilo se jim postavit několik kamenů.
V roce 2014 díky finanční podpoře Nadačního fondu obětem holocaustu se nám podařilo z Teplic odvést zbývajících osm náhrobních kamenů a postavit je na ploše hřbitova. Dále se nám podařilo udělat nová vrata a vysekat část hřbitova, v té době na
naši obec byla přepsána i nová část židovského hřbitova , do té doby vlastněná městem Mašťov.
V letošním roce 2016 jsme díky finanční podpoře Nadačního fondu obětem holocaustu mohli pokračovat v revitalizaci zeleně
a odstraňování znovu vzrostlých náletových křovin a postavení zbývajících náhrobních kamenů na ploše hřbitova. Během čtyř
dnů bylo vztyčeno a zakopáno 35 náhrobků, dále byla vysekána celá plocha hřbitova a zbavena vzrostlé zeleně. Dalo by se říci,
že bylo uděláno hodně práce, ale starost o tento hřbitov tím rozhodně nekončí, je to věčný boj s vegetací, která stále dorůstá.
Dále je potřeba narovnat spoustu jiných náhrobních kamenů, které jsou vyvráceny a obrůstají mechy a lišejníky, pak je potřeba, jak už bylo zmíněno výše, opravit obvodové zdivo, spálit hromady posekané a pořezané vegetace, která může do budoucna
prorůst nálety a zabezpečit stálou péči atd. Přitom je potřeba se věnovat i jiným židovským hřbitovům v regionu severozápadních Čech, které má ve vlastnictví naše Židovská obec v Teplicích.
Je to úkol tak říkajíc nadlidský a bez finanční pomoci zhola nemožný. Rád bych, aby se do této práce zapojilo více našich členů,
ale pochopil jsem, že všechno nejde tak, jak by člověk chtěl.
Práce na židovském hřbitově v Mašťově již proběhly a věřím, že i nadále budou probíhat pod dozorem duchovního ŽOT Tomáše Pulce a člena Pohřebního bratrstva Chevra Kadiša Praha ČR, který stál od počátku za vrácením náhrobních kamenů na
původní místo. Starost o židovské hřbitovy by neměla být prvořadou snahou židovských obcí, ale též by neměla být opomíjená.
Historie je nedílnou součástí naší tisícileté tradice a našeho kulturního dědictví.
Z Mašťova pocházeli i dvě významné rodiny, které do Teplic přišly na konci 19. století a začátkem 20. století, kde se zapojily do dění na židovské obci, ale i do kulturního a společenského života města Teplic. Jedná se o rodinu Robitschek a Löbl.
Ze sousedních Radonic pocházela, též vážená teplická rodina Hirschů. Jejich potomci, pokud měli štěstí a přežili deportace
do koncentračních táborů, či včas odešli do emigrace, dnes žijí po celém světě. Jejich předci však zůstali svázani pevným a
nerozlučným poutem, tak říkajíc na věčné časy, s naší Židovskou obcí. My přeživší bychom na ně neměli zapomínat.
Na závěr bych rád všem, kteří se podíleli na obnově židovského hřbitova v Mašťově poděkoval za dobře odvedenou práci, a
zároveň se těším na další úspěšnou spolupráci.
Více fotografií, nejen z této akce, najdete v aktualitách na www.kehila-teplice.cz
													

Tovje
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Chanukový svitek
					
Chanuka se chvatem blíží a rád bych se s čtenáři čtvrtletníku Posel podělil o jeden méně známý sváteční svitek tzv. Megilat Chašmonaim aneb Svitek Hasmonejců, též znamý jako Megilat Antiochos, podle doby ve které se příběh odehrává, za
vlády Antiocha Epifana. Představuje legendární líčení doby Makabejců až k ustanovení svátku světel, Chanuka. Svitek byl
původně napsán západní aramejštinou a v druhé polovině 8. století byl v Babyloně přepracován. Materiál k tématu zřejmě
pochází z oblasti Antiochie, kde se velmi brzy rozšířilo pietní uctívání Makabejských. V raném středověku byla Megilat
Chašmonaím přeložena Saadjou Gaonem do arabštiny a opatřena předmluvou psanou jak jinak než arabsky. Množství
rukopisů a zlomků z Genízy svědčí o díle, které bylo ve středověku velmi populární a místy se dokonce užívalo při svátku
Chanuka v synagoze. V dnešní době se v rámci svátku světel nevyužívá a zůstává tak stranou, jako hagadický midraš. V
tomto případě český překlad byl pořízen pražským rabínem Karolem Efraimem Sidonem z hebrejsky psané knihy Ner
micva od rabína Ašera Anšila ben Meira Grunwalda, „nechť je jeho památka požehnána“,vydané v roce 1929, tiskárnou
Moše Simcha Gellis v Užhorodě. Viz foto titulní strany knihy Ner micva. V knize jsou pak další příběhy vztahující se k
svátku světel jako Josipon, Midraš Maase Chanuka, Toldot Chašmonaim a mnoho dalších. Je velkou škodou, že knihu Ner
micva od rabína Grunwalda nikdo dosud nepřeložil do češtiny a neobohatil tak svátek Chanuka o další zvyky a minhagy.
Snad se tak stane, ještě za našich dnů a možná k tomu dopomůže i tento krátký článek. Čas svátku Chanuka je též dobou
duchovních zázraků, jen nevím jestli jsme na ně v tomto příliš materiálním světě připraveni a dokážeme je rozpoznat. Je
to též dobrý čas zastavit se a navrátit se na cestu Tory a micvot. Díky nímž židovský svět ještě stále existuje.
Chanuka sameach.
Tovje
						
MEGILAT CHAŠMONAIM,
					
aneb Megilat Antiochos.
Stalo se za dnů Antiocha, krále řeckého. Byl to velký a mocný král, a když utvrdil svou vládu, všichni králové ho poslouchali. Podmanil si mnoho měst a mnoho králů, zpustošil jejich rezidence, vypálil jejich paláce a jejich muže pozavíral do
věznic. Král jako on nepovstal po celém břehu Eufratu od dob krále Alexandra. Na břehu moře vystavěl veliké město, které
mělo být královským sídlem, a nazval je svým jménem Antiochia. Naproti němu postavil jiné město Bagris, jeho zástupce,
a nazval je svým jménem Bagris, a tak se obě jmenují podnes. Třiadvacátého roku své vlády, což je rok 213 od stavby B-žího domu, se (Antiochos) rozhodl vytáhnout na Jerušalajim a děl svým knížatům: „Nevíte snad, že je mezi námi lid Židů?
Našim božstvům neobětují, naše příkazy nevykonávají, a opouštějí královy příkazy, aby konali příkazy vlastní! Navíc ale
očekávají pád králů a vlád a říkají: Kdypak už bude vládnout náš král a ovládneme moře a souš a celý svět nám bude vydán
do rukou? Vládě není ke cti ponechat takové na povrchu země! Pojďme tedy, vytáhneme na ně a zrušíme smlouvu, která je
s nimi uzavřena: šabat, nový měsíc a obřízku!“ A jeho slovo se zamlouvalo jeho knížatům i celému jeho vojsku. Načež král
Antiochos povstal a vyslal Nikanora, svého zástupce, s velkým vojskem a početným lidem, a když ten přišel do Jerušalajim,
města židovského, zabil v něm velký počet lidí. A v Chrámu, na místě, o němž B-h Jisraele řekl prorokům: „Tam založím
své sídlo navěky!“, na tomto místě postavil obětiště a zařezávali vepře a vnášeli jeho krev do nádvoří svatyně. A když se
to, že se taková věc stala, doslechl Jochanan, syn Matitjahův,
byl pln hněvu a vzteku a pohasl svit jeho tváře. I poradil se se
svým srdcem, co má tedy učinit. Tehdy si Jochanan, syn Matitjahův, udělal dvě dlaně dlouhý a na dlaň široký meč, aby
se dal zabalit pod šaty. A když přišel do Jerušalajim, stanul v
královské bráně, zavolal branné a řekl jim: „Jsem Jochanan,
syn Matitjaha, velekněz Židů, přišel jsem, aby mne přijal Nikanor“, takže branní a strážci přišli a řekli Nikanorovi: „Ve
vchodu stojí velekněz Židů!“ A Nikanor odpověděl a řekl jim:
„Jen ať vejde!“ Tehdy byl Jochanan přiveden před Nikanora.
A Nikanor řekl Jochananovi: „Jsi jeden z těch rebelů, kteří
se bouří proti králi a nedopřejí městu mír?“ Jochanan odpověděl a řekl: „Pane můj, přišel jsem nyní k tobě a učiním,
co si budeš přát!“ Nikanor tedy řekl Jochananovi: „Chceš-li
konat mou vůli, vezmi vepře a zařízni ho na obětišti, tím si
vysloužíš královský šat, budeš jezdit na králově koni a staneš se jedním z králových milců!“ Slyše to Jochanan, odvětil
mu: „Můj pane, obávám se synů Jisraele, že jestliže uslyší,
co jsem udělal, kameny mne utlučou! Nech vyvést všechny
lidi ze své blízkosti, aby o tom syny Jisraele neuvědomili!“
Nikanor tedy nechal všechny lidi ze své blízkosti vyvést. V tu
chvíli pozvedl Jochanan oči k nebesům a vyslovil před tváří
Pána světů modlitbu, řka: „B-že můj a B-že mých otců Avrahama, Jicchaka a Jaakova, nevydej mne, prosím, do rukou
tohoto pohana! Kdyby mne teď zabil, šel by do Dagonova
chrámu, chválil by své božstvo a řekl by: „Můj pane, tys ho
vydal do mých rukou!“ A v tu chvíli třemi skoky přiskočil, zarazil mu ten meč do srdce a vyhodil pak padlého do nádvoří
svatyně. A Jochanan děl před tváří B-ha nebes: „B-že můj,
nepokládej mi za hřích, že jsem v Chrámu zabil tohoto pohana! Ale učiň tak se všemi národy, které s ním přišly sužovat
Jehudu a Jerušalajim!“ A tehdy, téhož dne, Jochanan vyšel
a válčil s těmi národy a pobil z nich veliké množství. Počet
zabitých činil toho dne sedm tisíc, protože jedni pobíjeli druhé. A když se vrátil, vystavěl sloup svému jménu a nazval jej
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jej „Kladivo usmrcující i nejsilnější“. Když se král Antiochos doslechl, že byl zabit jeho zástupce Nikanor, bylo mu velmi úzko a nechal
proto povolat toho zločince Bagrise, jenž sváděl jeho lid. Král Antiochos Bagrisovi řekl: „Copak ses nedozvěděl a neslyšel jsi, co mi učinili
synové Jisraele? Pobili mé vojáky, vyplenili mé tábory a zajali má knížata! Nyní jde o váš majetek a o vaše domy, které máte! Přijďte a potáhneme na ně a zrušíme smlouvu, která je s nimi uzavřena: šabat, nový měsíc a obřízku!“ Načež se zločinec Bagris a všechny jeho tábory
zvedli a přišli do Jerušalajim. Pobil v něm velký počet lidí a vyhlásil v něm naprostý zákaz šabatu, nového měsíce a obřízky. A když pak po
vyhlášení králova slova nalezli muže, který obřezal svého syna, přivedli toho muže a jeho ženu a pověsili je naproti dítěti. Tenkrát jedna
žena, jež porodila syna po smrti svého manžela a osmého dne jej obřezala, vystoupila se svým obřezaným synem na jeruzalémské hradby.
Zvolala: „K tobě mluvím, zločinný Bagrisi! Zamýšlíte zrušit smlouvu, která je s námi uzavřena, ale my a synové našich synů smlouvu
našich otců nezrušíme!“ - načež shodila svého syna s hradeb a vrhla se za ním a zahynuli společně. Za oněch dnů tak činili mnozí ze synů
Jisraele a smlouvu svých otců nezměnili. Za oněch dnů si synové Jisraele tajně řekli: „Pojďte, a abychom na veřejnosti neznesvěcovali
šabat, budeme světit šabat v jeskyni!“, jenomže je udali u Bagrise. Bagris poslal dobrovolníky a ti přišli, sedli si u vchodu do jeskyně a
řekli: „Synové Jisraele, přidejte se k nám, jezte z našeho chleba a pijte z našeho vína a čiňte skutky, které činíme my!“ Tu synové Jisraele
odpověděli: „Jsme pamětlivi toho, co nám bylo přikázáno na hoře Sinaj: šest dní pracuj a konej všechno své dílo, ale sedmý den odpočívej! Proto je pro nás lépe zemřít, nežli znesvětit den odpočinku!“ A když k nim Židé nevyšli, přinesli dříví, zapálili je ve vchodu té jeskyně a
zemřelo na tisíc mužů a žen. Tehdy však vyšlo pět synů Matitjáhových, Jochanan a čtyři jeho bratři, a válčili s národy, a protože spoléhali
na B-ha nebes, velký počet z nich zabili a vyhnali je na mořské ostrovy. I zločinec Bagris nastoupil na loď a prchl ke králi Antiochovi, a
s ním i muži, kteří unikli meči. Bagris pak králi Antiochovi řekl: „Ty, králi, jsi dal příkaz zrušit v Judeji šabat, nový měsíc a obřízku, a je
tam z toho velké povstání. Nepřijdou-li teď všechny národy a národnosti, pět synů Matitjáhových nepřemůžou! Jsou silnější než lvi, lehčí
než orli a útočnější než medvědi! Králi, radím ti dobře, kdybys s nimi válčil s tímhle vojskem, budeš zostuzen přede všemi králi! Rozešli
proto přípisy do všech provincií své říše, ať přijdou všechna knížata se svými vojsky a jediné z nich nezůstane stranou, a ať s nimi jsou i
do pancířů odění sloni!“ Ta slova se králi Antiochovi zamlouvala, rozeslal přípisy do všech provincií říše a přišla knížata každého jednoho
lidu a s nimi do pancířů odění sloni. Načež se zločinec Bagris zvedl podruhé a přitrhl k Jerušalajim, prorazil hradbu, odstranil přístup
k Chrámu a v Chrámu nadělal třináct trhlin a ty kameny rozbil na padrť. A myslil si ve svém srdci a říkal: „Tentokrát mne nepřemohou,
protože mám velkou sílu a má ruka je pevná!“, jenomže B-h nebes si to nemyslel. Když se o tom doslechlo pět Matitjáhových synů, zvedli
se a přišli do Micpe Gileád, kde od dob proroka Šmuela žil zbytek synů Jisraele. Vyhlásili půst a seděli v popeli, aby si vyprosili soucit od
B-ha nebes a do srdce jim padla dobrá rada. Jejich jména byla: prvorozený Jehuda, druhý Šimón, Jochanan třetí, Jonatan čtvrtý, Eleázar
pátý. A předem, než je poslal do války, požehnal jim jejich otec slovy: „Synu můj Jehudo, budiž podoben Jehudovi, synu Jaakovovu, jenž
byl přirovnán ke lvu! Synu můj Šimóne, buď podoben Šimónovi, synu Jaakovovu, jenž pobil obyvatele Šchemu! Synu můj Jochanane,
buď podoben Avnerovi, synu Nerovu, knížeti vojska Jisraele! Synu můj Jonatane, buď podoben Jonatanovi, synu Šaúlovu, jenž pobil Pelištejce! Syne můj Elázare, buď podoben Pinchasovi, synu Eleázarovu, jenž horlil za svého B-ha a zachránil syny Jisraele!“ Poté pět synů
Matitjáhových povstalo a válčilo s těmi národy, pobilo z nich velký počet, a z nich byl zabit Jehuda. Jakmile Matitjáhovi synové viděli,
že byl Jehuda zabit, vrátili se, a když přišli k svému otci, otec jim řekl: „Proč jste se vrátili?“ Odpověděli mu: „Náš bratr Jehuda, který
vyvážil nás všechny, byl zabit!“ Nato otec řekl: „Když jste dostali strach kvůli svému bratrovi, vytáhnu do války s národy s vámi aby nezanikl dům Jisraele!“ A téhož dne vytáhl Matitjahu se svými syny, válčili s národy a B-h nebes vydal do jejich rukou všechny bohatýry těch
národů, každého, co tasí meč a každého, co se chápe luku, vojenská knížata i zástupce, žádný z nich nepřežil, a zbytek národů se rozprchl
do zámořských provincií. Eleázara, který se zaměstnával zabíjením slonů, hledali bratři mezi živými i mrtvými a nemohli ho najít, až jej
nakonec nalezli utopeného v sloním trusu.
Synové Jisraele se ale radovali, protože jim byli jejich nepřátelé vydáni do rukou, některé z nich upálili a některé z nich pověsili na strom,
a zločince Bagrise, který sváděl svůj lid, toho spálili v ohni! A král Antiochos, slyše, že byl zabit jeho zástupce Bagris, nastoupil na loď
a uprchl do zámořských provincií. Jenomže se proti němu bouřili všude, kam přišel, a nadávali mu do běženců, tak nakonec odevzdal
svou duši moři. Po vítězství přišli Chašmonajští synové do Chrámu, vystavěli brány, zaplnili trhliny a očistili nádvoří od zabitých a všech
nečistot. A když hledali čistý olivový olej k zapálení svícnu, nenašli než jednu lahvičku, která byla zapečetěna velekněžskou pečetí a byla
rituálně čistá, její obsah však mohl vystačit jenom na jeden den svícení. B-h nebes, jenž tam usídlil své jméno, ale dal požehnání a svítili
z ní osm dní! Proto synové Chašmonajovi a synové Jisraele s nimi společně ustanovili ustanovení a vydali zákaz. Těch osm dní ustanovili
za dny hostiny a veselí jako o svátcích předepsaných Tórou, a přikázali zapalovat světla, aby bylo uváděno v známost, co pro ně učinil B-h
věčných nebes. A vydali zákaz, že se během těch dnů nesmí pronášet smuteční proslovy a vyhlašovat půst, s výjimkou slibu, který je třeba
splnit. Chašmonaj a jeho synové však nenařídili zanechání práce a služby. A od té doby zanikl věhlas řecké říše. Židé pak na sebe přijali
vládu Chašmonajových synů, oni, jejich synové a synové jejich synů, od tohoto času až do zkázy B-žího domu, na 206 let. Proto synové
Jisraele zachovávají ony dny i v každém svém exilu a vyhlašují je za dny hostiny a veselí dvacátého pátého dne měsíce kislev na osm dní.
Ony dny ustanovili a přijali na sebe a na své vnuky až navěky kněží a levité a učenci, kteří byli v Chrámu, a nikdy v jejich potomstvu nepominou.
Překlad z hebrejštiny: rabín K. E. Sidon
							
CH A N U K A S A M E CH.

Košer vinobraní v Chrámcích
Den před Roš chodeš Chešvan (listopad) se v Českém vinařství Chrámce začalo s košer sklizní a zpracováním vína pro účely židovské komunity v ČR. Samotné sklizni předcházelo důkladné vykošerování
provozu v Chrámcích pod dozorem mašgiachů PŽO Jakuba Petera a Tomáše Pulce. Po vykošerování
provozu se začalo s navážením bílých odrůd vína Ryzlink rýnský a Chardonnay z viniční tratě Na Hněvíně, na Roš chodeš Chešvan se zpracovavala odrůda Ryzlinku rýnského z viniční tratě v Chrámcích
a červená odrůda Rulandského modrého z vinice v Rudolicích u Mostu, která zde má velmi dobré
podmínky pro zrání a vína této odrůdy zde dozrávají v té nejvyšší kvalitě. Druhý den Roš chodeš se pokračovalo se sklizní a zpracováním Rulandského modrého z Rudolic. Zdálo by se, že tím všechno končí,
ale opak je pravdou, červená vina leží několik dní v scezovacích velkokapacitních nádobách, aby se ze
slupek mohlo uvolnit barvivo a červené víno se stalo opravdu červeným vínem poté následuje jemné
lisování a přečerpání do kovových velkokapacitních nádob, kde víno zkvasí a oddělí se od kalů a jiných
případných nečistot než se přetočí do sudů v hlavním sklepě, kde dozraje a pod rukama zkušeného vinaře Františka Moše Váni dozraje do tzv. lahvové zralosti a je připraveno k nalahvování. Letošní úroda
vína byla poznamenaná deštivými dny v měsíci Tišri (říjen), kdy se i prudce ochladilo a hrozny přestaly
dozrávat a nabírat na cukernatosti, což se odrazilo na kvalitě přívlastkových vín a i celková produkce
letošních košer vín z Českého vinařství v Chrámcích bude oproti loňskému roku čtvrtinová. Což neznamená, že vína z ročníku 2016 budou nezajímavá a fádní. La chajim chaverim.
									
Mašgiach PŽO - Tovje
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Návrat do Širokých Třebčic 2
Historie kehily na panství Weiten Trebetitsch za Schonkirchenů na přelomu 17. a 18. století
Hana Legnerová - 2001
Geograficky nevýhodně rozložené širokotřebčické panství na začátku 18. století tvořily pouze tři vsi – Široké Třebčice, Podbořanský Rohozec a Dětaň a podíly ve vsích Čeradice a Letov. Ač teritorium samo upadlo v zapommění, jsou
v literatuře zmiňovány nesporné zásluhy dlouholeté majitelky panství hraběnky Charloty Justiny z Schonkirchenu
(1677 – 1765) na iniciování vzniku a spoluzaložení kláštera alžbětinek v Praze na Slupi (1719), prvního svého druhu
v Čechách, a založení dalšího kláštera téhož řádu v Kadani (1748). Fundační a nadační aktivita zaměřená na péči o
chudé a nemocné křesťany nestála u hraběnky v rozporu s velkorysou politikou, kterou uplatňovala na svém širokotřebčickém panství vůči Židům.
V hospodaření postupovala majitelka shodně s dobovými trendy a nikterak se nezříkala přítomnosti židovské minority a jejího zapojení do ekonomiky velkostatku. Naopak se zdá, že potenciál židovského obyvatelstva v ní vzbuzoval
velké naděje, neboť v době celozemské konskripce Židů žilo pod její ochranou ve čtyřech vsích téměř třicet rodin.
(Dle soupisu Židů, pro Žatecký kraj 1724 - Široké Třebčice 12 rodin, Letov 5 rodin, Podbořanský Rohozec 6 rodin a
Čeradice 5 rodin).
Nesmírně zajímavé a cenné údaje o původu a příbuzenských vztazích konstribovaných Židů nejsou v případě tohoto
panství zaznamenány. Alespoň částečně nám chybějící údaje nahrazuje poznámka v širokotřebčickém a letovském
soupise,kde odlišují ty, kteří tvořili již třetí generaci místních Židů. Výpověď pramene potvrzuje i shoda v jejich
rodových (otcovských) jménech. Pravděpodobně již počátkem 17. století bylo přijato několik rodin a osidlování vsí
židovskými obyvateli probíhalo pozvolna, podobně jako v okolí. V roce 1709, kdy panství zdědila hraběnka z Schonkirchenu, sídlilo v jeho hranicích minimálně 14 rodin, z nichž některé pocházely ze zdejších Židů a jiné byly patrně
přijaty odjinud. Během patnácti let rozšířila hraběnka a její manžel Franz Josef z Schorkirchenu komunity o dalších
18 rodin. V poměrech Podbořanska nebývale vysoký nárůst počtu Židů mohl být vyvolán snad očekáváním vysokého
finančního přínosu z přímých židovských platů a zlepšením odbytu vrchnostenských produktů. Bohužel o finanční
situaci nových majitelů nevíme téměř nic, protože je i obtížné jednoznačně interpretovat pokusy o prodeji panství v
letech 1709 a 1721.
Široké Třebčice se staly správním centrem i sídlem vrchnosti již za předchozích majitelů, avšak teprve ke konci prvního desetiletí 18. století nahradili Schonkirchenové dosavadní vrchnostenský dům honosnějším zámkem. Stavební
ruch nezůstal omezen na zámecký areál, který obklopovala zahrada a hospodářské budovy, ale přenesl se i do centra
obce, kde vznikal v téže době další soubor staveb židovské čtvrtě. Hraběnka a její manžel zvolili pro venkovské prostředí málo obvyklé řešení, v prostoru návsi nechali postavit pro židovskou komunitu řadu pěti domků, mezi nimi
byly zachovány pravidelné rozestupy vytvářející uličky, směřující od návsi k rybníkům. Součástí zástavby byla i synagoga doložená poprvé roku 1715. Zmínka o existenci zdi kolem domků k roku 1718 nám dovoluje mluvit o vesnickém
ghettu, odděleném od okolních křesťanských domů, a zároveň časově vymezuje jeho vznik. Výjímečnost realizované
zástavby si uvědomíme, pokud ji porovnáme s přístupem okolních panství k obydlím určeným pro židovskou minoritu. Ve většině případů bylo Židům poskytnuto přístřeší ve vrchnostenských objektech, kterými byly domky, opuštěné
poustky, staré kovárny či pivovary.někde se obytné prostory nacházely přímo ve výrobních objektech – vinopalnách
či koželužnách. Zvláště v 17. století, kdy židovské komunity na Podbořansku tvořilo jen několik málo rodin, bydleli
Židé často v domech společně s křesťany, ovšem v oddělených prostorách. Nikde však plánovitě nevznikla židovská
čtvrť, respektive ghetto, židovská obydlí byla roztroušená v křesťanské zástavbě.
Existenci ghetta v Širokých Třebčicích neohrozilo ani nařízení z roku 1726 o přestěhování Židů z míst, která, ležela
v blízkosti kostelů či cest, kudy procházeli křesťané při církevních slavnostech, a to i přesto,že kaple sv. Kříže se nacházela v nebezpečné blízkosti ghetta. Komunita čítající v roce 1719 cekem 55 osob o tři roky dříve žádala hraběnku
o prodej pozemku, na kterém by mohla zřídit hřbitov. (SÚA Praha, Tereziánský katastr, inv.č. 3130, k. č. 918). Ta
Židům vyhověla a prodala jim pozemek za vsí nehodící se k obdělávání. Hřbitov měl sloužit i ostatním Židům ze vsí
širokotřebčického panství, případně i cizím, kteří však museli zaplatit vyšší poplatky. (SÚA Praha, Opis kupní smlouvy na pozemek ke zřízení hřbitova z 15.07.1716). Téměř o 10 let později začalo být krajským úřadem zjišťováno, zda
byl hřbitov založen se souhlasem církve. Farář z Veliké Vsi vyjádřil názor, že když hraběnka z Schonkirchenu mohla
zřídit soukromým právem hřbitov pro Židy, mohl by být zřízen též hřbitov pro křesťany u místní kaple, ovšem již se
souhlasem církve. (SÚA Praha, Dopis faráře Josefa Poklopa z Veliké Vsi Krajskému úřadu Žateckého kraje, 1725).
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Stížnost na počínání hraběnky přicházely na státní a církevní úřady již dříve. Podle nepomyšlského faráře Langa nechala v Podbořanském Rohozci v roce 1720 vystěhovat obyvatele pěti domů a do tří z nich přemístila 3 židovské rodiny, které bydlely ve
staré kovárně a v jakémsi jiném domě. Ve starém vrchnostenském domě, který také obývali Židé, dovolila zřídit synagogu, resp.
modlitebnu. Farář, pod jehož duchovní správu ves náležela, hraběnce nepřímo vytýkal, že poskytuje Židům nepřiměřený prostor,
zatímco kníže z Dietrichštejna všechny Židy z panství, až na jednu rodinu, vyhnal. Obava ze znesvěcení svátosti a nebezpečného
promísení Židů s křesťany, na které upozorňoval farář, nehrála u hraběnky podstatnou roli, neboť podobné přesuny židovských
obyvatel do křesťanských domů prováděla i v Letově.
Na Podbořansku v porovnání s jinými oblastmi Čech, vznikaly židovské obce s malým počtem obyvatel. Svou roli jistě sehrálo
relativně opožděné osidlování prostoru židovskou minoritou, nabývajícího většího rozsahu až ve 2. polovině 17. století, ale i
omezené obchodní možnosti zemědělského prostředí venkova. Majitelé panství, kteří rozhodovali o přijetí Židů, využívali výrobního a obchodního potenciálu židovské minority přímo v hospodaření velkostatků a nepřímo i v rámci celého panství, neboť
Židé vytvářeli obchodní vazby i k poddaným. Všeobecně rozšířené povědomí zejména o výhodnosti pronájmu vinopalen židovským hospodářům našlo odezvu téměř na každém panství Podbořanska. Židé získávali téměř monopolní postavení v obchodu s
vlnou, kůžemi, peřím a hovězím dobytkem. Zcela rozdílný přístup panoval v prostoru, který byl židovským obcím poskytován,
což zřetelně vyjevila celozemská soupisová akce z roku 1724. Zdá se, že větší počet Židů přijímali především šlechtici, kteří disponovali menším majetkovým zázemím, nejen sledovaní Schonkirchenové, ale i majitelé Mašťova, statků Lužec, Mlýnce a Ležky.
Dietrichštejnové a Černínové na Podbořansku vznik velkých židovských komunit nepodporovali. Především výhodně využívali
spolupráce a kontaktů s židovskými obchodníky, jak z dalších vlastních statků, tak i z cizích, kteří byli schopni se smluvně zavázat
k odběru produktů z celého domínia za velmi výhodných podmínek pro obě strany.

V dalších číslech Posla se budeme věnovat Židům na Podbořansku na přelomu 17. a 18. století na panství Nepomyšl a Krásný
Dvůr.
K sledovanému období bych rád uvedl ještě dvě věci z pera historičky Zdeny Binderové, a to, že obydlí židovského rychtáře, kterého si Židé volili ze svého středu, bylo na krajní širší parcele v č.p. 73. Židovský rychtář projednával spolu s židovskými staršími
spory, týkající se Židů a vymáhal různé židovské dávky. Nejvyšší správní pravomoc ale měla vrchnost.
Od roku 1722 byla v Širokých Třebčicích se svolením vrchnosti zřízená židovská škola, ta byla zrušena v 70. letech 19. století.
Hraběnka ze Schonkirchenu zemřela v roce 1765 jako bezdětná vdova a rozkvět panství tím byl na čas zabržděn. Panství zdědil
její prasynovec Josef Vilibald z Eben – Brunnen, který panství tak zadlužil, že muselo být jeho synovi roku 1778 zemskodeskovou
administrací odebráno a pak prodáno.
										
Pro čtvrtletník Posel připravil: toms69

Seminář o židovské kultuře na Biskupském gymnáziu
Beseda se studenty Biskupského gymnázia v Bohosudově v bývalé Jezuitské koleji v Mariaschein na téma Židovská kultura, aneb
tak trochu absurdní dopoledne v prostorách, které v minulosti vychovávaly odpůrce jiných náboženských směrů, než těch, které
vytýčil zakladatel Jezuitského řádu Ignác z Lojoly. Řád sehrál v historii tzv. Českého temna prvořadou úlohu v rekatolizaci pobělohorských Čech a při germanizaci českého jazyka. Jezuitská kolej v Klementinu v Praze vychovávala zdatné hebraisty, kteří
se uplatnili na poli knižní cenzury hebrejských knih, knihtisku a dalších aktivit vůči praktikovanému judaismu. Jesuitský řád v
době výstavby kláštera v druhé polovině 17. století patřil mezi nejbohatší a nejvlivnější řády nejenom v Čechách, jejich postavení
a majetek se odrazil ve velkolepé a monumentální barokní architektuře tohoto konventu. Dnes na nás působí celý areál konventu
spíš chladným a zanedbaným dojmem, i když tomu tak v minulosti určitě nebylo. Doba jezuitského řádu už je dávno časem zavátá,
ale duch je stále cítit v těchto prostorách, smísený s pobytem Sovětských vojsk v dobách normalizace 1969 – 1989. Ale vraťme se
k naší besedě se studenty a nechme ducha minulosti svému osudu.
V první hodině přiblížil studentům melamed a duchovní ŽOT Tomáš Pulc židovské zvyky a tradice, na závěr proběhla krátká debata se studenty. Nejvíce studenty zajímalo, jak se hebrejsky napíše jejich jméno, k tomuto účelu nejlépe posloužila velká školní
tabule a křída a už se psalo jedno jméno za druhým. V druhé hodině vystoupili členové představenstva ŽOT Oldřich Látal a Michael Lichtenstein, kteří přiblížili v kostce historii naší obce a krátce pohovořili o současnosti a dění na Židovské obci v Teplicích,
pár slov pronesl i melamed a duchovní ŽOT Tomáš Pulc na téma kašrut a na závěr došlo na všetečné otázky studentů.
Děkujeme za pozvání, bylo nám ctí prezentovat na Vašem Biskupském gymnáziu židovskou kulturu.
													
tomaszot
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Klára Lavičková rozená Brodyová
Dne 28.12.2016 by se dožila 96 let paní Klára Batšeba Lavičková, rozená Brodyová, jedna z nemnoha přeživších věznění v koncentračních táborech za druhé světové války a jedna z nejstatečnějších a přitom nejlaskavějších a nejmoudřejších žen, které jsem za
svůj život potkala – moje babička.
Narodila se na Slovensku v Žabokrekách u Nitry, kde žila až do března roku 1942, kdy byla, z rasových důvodů, deportována do
koncentračního tábora Osvětim a následně až do osvobození roku 1945 vězněna v koncentračních táborech Birkenau a Ravensbrück.
Po válce se pokusila o návrat do rodné obce, ale z jejích osmi sourozenců a rodičů přežila válku pouze sestra Božena, která se se
svým manželem a malým synem ukrývala v Bratislavě. Kláru nečekalo ani žádné vlídné přijetí od místních obyvatel, naopak popisovala velké zklamání sousedů, že se vůbec někdo z jejich rodiny vrátil a nakonec si musela zachránit život ukrýváním a útěkem
po poválečném pogromu na židovské obyvatelstvo na Topolčansku.
Na své cestě z koncentračního tábora se setkala s Václavem Lavičkou – rodákem z Hrdlovky u Duchcova, za kterým se po útěku
ze Slovenska, vydala a v našem kraji již zůstala. Stali se manželi a rodiči tří dětí Zdeňka, Věry a Aleny. Bydleli nejdříve v Duchcově
a následně se roku 1962 přestěhovali do Mostu, kde paní Klára Lavičková žila až do své smrti na jaře roku 2008. Pracovala jako
účetní v Duchcově v Továrně dětských vozidel (původně Liberta) a po odchodu do důchodu se plně věnovala rodině. Po celý svůj
život byla aktivní členkou Okresního výboru Svazu protifašistických bojovníků (později Českého svazu bojovníků za svobodu)
okresu Most, kde působila mimo jiné v Komisi historicko-dokumentační. Byla též oceněna několika řády a vyznamenáními.
Z jejích vzpomínek na předválečná léta, neradostný počátek války prožitý v nepřátelském prostředí Slovenského štátu a hlavně na
příběhy a události spojené s jejím vězněním ve věznicích a koncentračních táborech se závěrečným pochodem smrti a osvobozením by se dal napsat ne jeden, ale hned několik románů, které by směle mohli konkurovat v současné době tolik oblíbeným ságám.
Jde o jednotlivé příběhy osobní odvahy, neskutečné vůle a též lidské víry a naděje v pro nás absolutně nepředstavitelných podmínkách. Ať šlo již o její osobní příběhy či lidí se kterými se setkala. Zajímavé bylo, že tyto hrůzné zážitky začala vyprávět až
během posledních let svého života a její vzpomínky jsou podrobně zachyceny v knize V zajetí smrti, vydané Okresním muzeem v
Mostě v roce 1995. Zároveň byla oslovena společností Stevena Spielberga, kdy bylo natočeno vyprávění jejích zážitků pro archiv
SHOA, který shromažďuje vzpomínky účastníků holokaustu za 2. světové války po celém světě. Na námět jejího životního příběhu
napsala moje sestřenice Lenka Lavičková úspěšnou divadelní hru – Klára, příliš mnoho hvězd, která se stala součástí repertoáru
Docela velkého divadla v Litvínově.
Vždy mne udivovalo, jak mohla po tom všem, co prožila, vést obyčejný život. A zde se asi potvrzuje známá pravda, že ty nejstatečnější lidé, kteří museli překonat nejhorší překážky a dokázali pomoci i v těch nejtěžších chvílích na úkor vlastní osoby, bývají ti
nejskromnější a nejnenápadnější.
Babička Klára se dožila 87 let a s ní bohužel odešla i jedna z posledních osobních účastnic událostí druhé světové války. Což je
škoda zejména v dnešní složité a více méně názorově vyhrocené době. Na své životní cestě ovlivnila mnoho lidí a myslím, že tito
všichni si na ní vždy vzpomenou s láskou a úctou.
													
Diana Kvapilová

Klára s rodiči a Růženkou-asi 1922

Klára - 1951

Klára a Vašek po roce 1945

Klára - 2004

Číslo z koncentračního tábora

Posel Židovské obce Teplice
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Zprávy z představenstva
Představenstvo Židovské obce Teplice ( 5ti člené představenstvo)
pro období 2016-20 abecedně.
Jméno a příjmení :Becková Gabriela: ( 1975)
Jméno a příjmení: Látal Oldřich (1960)
Jméno a příjmení : Lichtenstein Michael ( 1951)
Jméno a příjmení: Stančík Radek (1974)
Jméno a příjmení : Jan Váňa ( 1976)

2016

Revizní a kontrolní komise Židovské obce Teplice ( 3. člená komise) pro období 2012-2016 abecedně.
Jméno a příjmení: Herškovič Radek(1979)
Jméno a příjmení: Klein Daniel (1956)
Jméno a příjmení : Kraus David (1985)
Náhradnikem se stal Krásnostavsky Vadim ( 1985)
RFŽO ( 2 zástupci ŽOT pro období 2016-2020).
Jméno a příjmení: Látal Oldřich (1960)
Jméno a příjmení: Lichtenstein Michael (1951)

Shromáždění členů Židovské obce Teplice

Revizní komise FŽO ( 1 zástupce pro období 2016-2020)
Jméno a příjmení: Augustová Judita (1948)

Recept na Latkes na Chanuku
Pusťte do přípravy svátečních židovských “bramboráků”.
Ingredience
500g brambor, 1 středně velká červená cibule, 1 velké vejce, 1/2 lžičky soli, olivový olej na smažení
Postup

Narozeniny členů Teplické židovské obce
paní Kirilaková Zuzana, nar. 2.10. - 35 let
pan Wiener Kurt, nar. 6.10. - 79 let
pan Merta Vojtěch, nar. 24.10. - 20let
paní Čapková Lenka, nar. 04.11. - 38let
paní Urbanová Jana, nar. 10.11. - 79let
paní Anna Bírková, nar. 2.12. - 54 let
pan Jiří Merta, nar. 04.12. - 23 let
paní Alice Sikytová, nar. 5.12. - 52let
paní Renata Drechslerová nar. 11.12. - 85 let
pan František Váňa, nar. 27.12. - 44 let
Ad mea veesrim šana přeje celá teplická židovská obec

Vydavatel: Židovská obec Teplice, tel.: 417 635 073, e mail: kehila@volny.cz,
www.kehila-teplice.cz | MK ČR E 17562
Za přispění města Louny, města Krupka a Dubí, města Kadaň
a Statutárního města Teplice, Statutárního města Mostu.
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Troubu si předehřejeme na 120 stupňů. Brambory oloupeme a nadrobno nastrouháme do velké mísy a nalijeme
do nich studenou vodu. Brambory lehce propereme a poté
důkladně přecedíme. Brambory rozprostřeme na kuchyňskou tkanou utěrku, naskládáme nadrobno nasekanou cibuli a pevně rolujeme utěrku do tvaru rolády, tak aby se
ven dostala většina tekutiny. Poté brambory s cibulkou opět
dáme do mísy, přidáme vejce a sůl. Do teflonové pánve
nalijeme asi 1/4 šálku oleje a rozehřejeme ho. Potom do
něj po částech dáváme bramborové těsto ve tvaru placek
a smažíme je při mírné teplotě z každé strany asi 5 minut.
Poté je osušíme papírovým ubrouskem, osolíme a dáme do
trouby pro udržení teploty. Servírujeme je teplé například s
cottage sýrem, jogurtem či smetanou.

