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Oslavy 600 let příchodu Židů do Teplic zahájila vzpomínka na
vypálení synagogy před 75 lety
Hned dvě významná výročí si v letošním roce připomíná židovská komunita v Teplicích. To první je radostné, jde o šestisté výročí příchodu Židů
do Teplic. To druhé je bohužel velmi smutné. V noci ze 13. na 14. března
tomu bylo přesně 75 let, kdy při nepokojích vyvolaných nacisty lehla popelem teplická synagoga - jedna z nejvýraznějších dominant Teplic. Nová
synagoga sloužila svému účelu od roku 1882 a patřila k největším a nejskvostnějším v Evropě. O den později obsadila německá armáda okleštěné
území Čech a Moravy. Právě ke druhému jubileu se datovalo zahájení oslav
šestistého výročí od příchodu Židů do Teplic. Stalo se tak v pátek 14.3.2014
u Památníku obětem holokaustu v Teplicích za přítomností senátora
a primátora města Teplice Jaroslava Kubery, místopředsedkyně Židovské
obce v Drážďanech, člena VNM Václava Hofmanna, ředitele Regionálního
muzea v Teplicích Bohumila Bočka, zástupce Nadačního fondu obětem
holocaustu, členů židovské komunity, pamětníků holocaustu, velkého počtu obyvatel města Teplice a mládeže středních škol. Celkem se pietní akce
zúčastnilo zhruba 150 lidí.

6oo let je čas, který uplynul od příchodu židovského
etnika do Českých zemí. Z hlediska času je to hodně,
nebo málo? Z hlediska historie je to hodně. Co vše se
v průběhu času stalo, bylo toho mnoho. Židé se postupně v Evropě usadili a nalezli si svoji parketu, jak bylo
doloženo i zprávou židovského kupce Abraháma ben
Jákoba, který navštívil Prahu v letech 965 a 967, kde
se zmínil o židovských obchodnících v Praze. Do konce
11. století žili Židé jako svobodní lidé, se všemi právy
a povinnostmi. Jejich postavení se zhoršilo na počátku
13. století, kdy došlo k oddělení Židů od křesťanů a měli
na svých oděvech označení k jejich okamžité idenfikaci.
Nesměli se živit řadou řemesel, zemědělstvím a styky
mezi oběma etniky byly zakázány. Na druhé straně
jim bylo povoleno provozovat obchodní činnost, a to
nejenom věcnou, ale i práce s financemi. Zde je důvod
vzniku mohovité vrstvy Židů, která byla autorkou průmyslové revoluce a rozvoje bankovnictví, a která fungovala až do 1. poloviny 20. století, kdy přišla v Německu
k moci německá soldateska a holocaust. Z hlediska
rozvoje židovského etnika měli Židé nejlepší podmínky
v Čechách v období první republiky, která uznala
i židovskou národnost. Tento zlatý věk bohužel neměl
dlouhého trvání a skončil anexí českého pohraničí.
V Křišťálové noci proběhl největší pogrom z 9. na 10.
listopad, kdy byly vypáleny většiny Synagog, obchodů
a zdemolována většina židovských hřbitovů. Po vyhlášení Protektorátu byli Židé od 6ti let věku označeni
Davidovou hvězdou včetně nápisu Jude. Po obnovení
Československé republiky byla obnovena pouze část
Židovských obcí, neboť úbytek židovské komunity byl
velmi značný a ani repatriace Židů prakticky z celého
světa nemohla nahradit oběti okupace. Mezi tím vznikl
stát Izrael a všichni Židé mají od té doby “PRÁVO
NÁVRATU“ do židovského státu. V současné době na
území České republiky funguje 10 Židovských obcí a 10
přidružených židovských organizací s celkovým počtem
cca pět tisíc osob.
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Jeden z náhrobků na hřbitově v Sobědruhách

Aktuality

Naše ŽO si připomněla Jarcait Chaima Šloma ben
Zalmana - Chaima Kleina, který zemřel 5.švatu před
10 lety. Letos toto smutné výročí připadlo na 28.ledna
občanského kalendáře. Nechť je vzpomínka na muže
spravedlivého požehnána na věky věků.

Dne 15.ledna 2014 jsme oslavili spolu s rabínem Davidem Peterou, chazanem Danny Vaňkem a duchovním
ŽO Teplice panem Tomášem Pulcem svátek Tubišvat.
Rabín David Petera vysvětlil přítomným význam svátku,
společně jsme vypili 4 poháry vína, pojedli ovoce, oříšky
a jiné potraviny.

Posel Židovské obce Teplice
2

Radek Spála

Židovské osídlení Teplic je prastaré. První doložené zmínky
o židovských obyvatelích Teplic pocházejí z roku 1414, kdy
byly Teplice označovány ještě jako klášterní městečko patřící
místnímu ženskému benediktinskému klášteru a kdy jsou
Židé uváděni jako věřitelé místní šlechty. Teplice jako poddanské město jim poskytovalo jisté a trvalé útočiště a mnohé
hospodářské výhody oproti královským městům, odkud byli
soustavně vypovídáni a kde byli nuceni se řídit přísnými
zákony zvanými Statuta Judeorum vydanými již Přemyslem
Otakarem II. Koncem 15. století existovala v Teplicích pravděpodobně početnější židovská obec, jak o tom svědčí smlouva
z roku 1482 mezi staršími židovské obce a městem o pronájmu části městských zahrad za Krupskou bránou na židovský
hřbitov. Již kolem roku 1550 je v městských knihách doložena
budova synagogy. K ní pak přibyla vlastní židovská škola a rituální lázeň - mikve. Židé museli platit vrchnosti poplatek za
ochranu, tzv. „Schutzzoll“, a z finančních důvodů byli trpěni
i měšťany. Instrukce vydané roku 1606 Radslavem Vchynským, tehdejším vlastníkem teplického panství, dokládají postavení Židů v Teplicích: Židé se nesměli bez svolení vrchnosti
stěhovat, usadit, prodat či koupit dům, ani si stěžovat a žalovat pražskému rabínovi. Na počátku Třicetileté války (roku
1618), žilo v Teplicích 78 Židů, po skončení války v roce 1652,
kdy v Teplicích zbylo jen 500 křesťanských obyvatel, jich zde
bydlelo 231. Prvním známým rabínem byl Löbl Baum ustanovený roku 1654. O osm let později jsou doloženi i první představení židovské obce. Roku 1668 byli neprávem usedlí Židé
vrchnostenským příkazem dvakrát vypovězeni z města a zbylí
přinuceni bydlet pouze v určeném židovském ghettu. Vyhnaní
Židé se usadili v okolí a v nedalekých Sobědruhách si založili
vlastní náboženskou obec, zřídili hřbitov a postavili synagogu. Židé byli vždy vítaným zdrojem příjmů vrchnosti: podíleli
se na platbách zemské i mimořádných berní, platili zvláštní
poplatky vrchnosti za ochranu i z provozované obchodní
a řemeslné činnosti. Díky jednomu z nich, tzv. „Pardongeldu“
zavedenému Clary-Aldringeny v roce 1696 si můžeme udělat obrázek o tom, co bylo zdrojem obživy teplických Židů:
obchodovali s kořením, rybami, drůbeží, dobytkem, ovocem
a zeleninou, mléčnými výrobky, textiliemi, zabývali se komisionelním obchodem, půjčovali peníze na úrok a podíleli se i na
lázeňském podnikání. Kromě těchto dávek platili také městu
daň z pozemků a realit, za průchod k židovskému hřbitovu,
,za používání městského vodovodu, za bydlení ve městě
i kontribuce vojsku. Roku 1726 byl vydán tzv. Familiantský
zákon, přísně omezující počet židovských rodin v Rakouské
monarchii. Za působení tohoto zákona poklesl v Teplicích
počet židovských rodin na 55, z nichž se 14 živilo obchodem
s plátnem, suknem, vlnou, peřím, dobytkem či kůžemi. Působili zde také 3 krejčí, 2 ševci, 2 řezníci, 3 vetešníci se starým
šatstvem, rabín a učitel.
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Až doba vlády Josefa II. přinesla osvobození Židů od středověkých
restrikcí: patenty byla zrušena zvláštní označení na oděvech Židů
a povinnost bydlet v ghettu; povoleno bylo studium na vysokých
školách, provozování téměř všech řemesel a živností a stravování s křesťany. Přijat byl také zákon o jménech - Židé museli mít
zapsáno určité jméno s německým příjmením. 1.6.1793 postihl
Teplice velký požár, při kterém vedle 166 křesťanských domů vzalo
za své i celé židovské ghetto, stávající uprostřed města. Díky
podpoře vrchnosti však byla čtvrť záhy obnovena a byly postaveny
i tři nové lázně – pro muže, ženy a cizí Židy. Čtvrť však již nebyla
přísně vymezena a stala se součástí města. Roku 1831 byl založen
Israelitische Badeinstitut, který spravoval hospitál sloužící i k léčbě cizích Židů. Od roku 1832 měla teplická židovská náboženská
obec i svého prvního studovaného rabína: Dr. Zachariaše Frankla.
Bouřlivý rok 1848 pak přinesl zásadní změnu právního postavení
židovských obyvatel. Získali svobodu pohybu a usídlení, otevřel se
jim přístup do veřejných úřadů. Roku 1861 byla odstraněna jedna z posledních středověkých restrikcí: Židům bylo povoleno bez
omezení vlastnit a najímat půdu. Od středověku byli Židé nuceni
hledat obživu v obchodu a finančnictví. Zrovnoprávnění s ostatními občany a nové svobody v polovině minulého století přinesly
prudký rozmach židovských podnikatelů, obchodníků i finančníků.
V roce 1853 měly Teplice 2 800 obyvatel, z toho 500 židovského
vyznání; v roce 1870 tu bylo již 1 280 Židů. Tento vzrůstající počet
členů obce vedl v letech 1880-82 k vybudování nové velké synagogy – nejprostornější synagogy, která kdy byla v Čechách postavena. Mezi členy židovské obce v Teplicích, po Praze tehdy druhou
největší židovskou obcí v Čechách, jsou roku 1890 uváděni i takoví
významní a vlivní občané jako továrníci Rindskopf, Birnbaum, Urbach, Lederer, Heller, Rotschild, bratři Willnerové, Kohn, Perutz
a další obchodníci, zlatníci, majitelé domů a pozemků, advokáti i
lékaři. Ve městě působily četné židovské spolky a mnozí Židé byli
také členy spolků německých. Po první světové válce přišla na Teplicko velká skupina ortodoxních Židů – uprchlíků z východní Evropy, kteří se zde usadili. V roce 1932 čítala Židovská náboženská
obec v Teplicích kolem 5 000 osob. Její obvod tvořily kromě Teplic
a části Trnovan obce Bořislav, Rtyně n/B, Kladruby, Újezdeček,
Žalany, Řetenice, Hudcov, Bystřany, Duchcov, Ledvice, Libkovice,
Lahošť, Mariánské Radčice, Jeníkov, Oldřicho a Zabrušany. Události v nacistickém Německu, připojení Rakouska a hrozba obsazení pohraničí donutila řadu židovských rodin k odchodu již koncem
léta a v září 1938. Do konce roku opustilo teplický okres na 7 000
Židů, zanechávajíce po sobě značný majetek. Kronika vypočítvá,
že z 231 velkých podniků ve městě mělo 89 židovské majitele
a téměř všechny obchody byly v židovských rukou. V Teplicích
zůstalo 511 opuštěných vil a domů a 526 bytů. Po válce se vrátili
jen nemnozí a tak většinu z téměř 1 300 členů obnovené židovské
obce tvořili uprchlíci z Podkarpatské Rusi. I z nich většina využila možnosti odstěhovat se do nově vzniklého státu Izrael, takže
v Teplicích žilo roku 1949 jen 420 Židů. Dnes má teplická židovská
obec, působící i v okresech Most, Chomutov a Louny, pouhých 100
členů a jedinou modlitebnu v teplické Lipové ulici č. 25 v budově bývalého Židovského lázeňského institutu, neboť obě teplické
i sobědružská synagoga padly za oběť válečnému a poválečnému
úsilí o vymazání židovských památek z tváře našich měst.

Purim 2014

Zaplněná modlitebna židovské obce Teplice oslavila
v neděli 16.3.2014 PURIM. Vždy v tento svátek se
předčítá z Knihy Ester a kdykoliv je při četbě zmíněno
Hamanovo jméno dospělí zareagují dupáním a děti
jim pomáhají klapačkami a řehtačkami. Po bohoslužbě
jsme přešli do společenského klubu a tam následovalo
vyhodnocení masek a purimový raut. Pojedli jsme
například směs fazolí a hrachu, sladké pečivo nazývané „Hamanovy uši“ a mnoho dalších dobrot.
Při volné zábavě se všichni dobře bavili, najedli, napili
a zapudili Hamana.
Den památky obětí holocaustu

V šílené době 2.světové války přišlo o život na šest
milionů Židů. Jejich památku si 24.ledna.2014 připomněli obyvatelé Teplic. Pietního aktu se zúčastnila
řada čestných hostů. Také přijel atašé Izraele Gary
Koren, dojat hymnou své vlasti v podání dětského
pěveckého souboru Poupata.
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Informace sociální pracovnice
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Točená Chala - Challah

Gastrokoutek - Chala
Chala nazývaná též barches, je speciální chléb na šabatové
a sváteční hostiny.
(Rozpis na dva chleby)
350 ml teplé vody
lžička krystalového cukru
1 sáček (7 g) sušeného droždí
750-800 g hladké mouky
100 g krystalového cukru
2 lžičky soli
1 celé vejce
3 žloutky
80 ml oleje (např. slunečnicový)
1 celé vejce, rozšlehané s lžičkou vody na potření
Na točenou chalu: rozinky a skořicový cukr

V menší misce si připravíme kvásek: do teplé vody vmícháme
lžičku cukru a sušené droždí, odstavíme a necháme vzejít. Mezitím si do velké mísy odvážíme mouku, cukr a sůl a promísíme.
V moučné směsi uděláme důlek, do kterého vlijeme rozšlehané
vejce a žloutky, olej a vzešlý kvásek. Vše dobře vařečkou promícháme, směs vyklopíme na pomoučený vál a dobře vyhněteme,
až je těsto hladké (podle potřeby přidáváme mouku). Těsto
vrátíme zpět do mísy a necháme vykynout.
Zde malá poznámka: jedno kynutí je postačující, ale pokud
chcete mít chalu - a platí to i o ostatním kynutém pečivu - lepší,
srazte těsto vařečkou (já do něj uhodím několikrát pěstí, což
může přijít vhod, když vás zrovna někdo naštve) a nechte
vykynout ještě jednou. Struktura těsta bude jemnější a pečivo
nadýchanější.
Vykynuté těsto vyklopíme na vál a rozdělíme na poloviny. Nyní
se můžete rozhodnout, jaký tvar chale dáte. Pletenou, nebo točenou. My vybíráme točenou.
U chaly točené stačí vyválet jeden dlouhý pramen, posázet ho
ze strany hrozinkami a stočit do spirály. Točenec přendáme
na plech pokrytý pečícím papírem a necháme opět vykynout.
Předehřejeme troubu na 180°C. Po vykynutí potřeme rozšlehaným vejcem a posypeme tentokrát skořicovým cukrem. Vložíme
do rozpálené trouby a pečeme přibližně 30 minut (vyzkoušíme
špejlí). Pokud by se chala svrchu příliš rychle barvila, lehce
přikryjeme alobalem. Hotovou chalu přendáme na mřížku
a necháme vychladnout. Odoláme pokušení a chalu rozkrojíme
až po úplném vychladnutí!

Vážení členové židovské obce, dámy a pánové, ráda bych
Vás informovala o tom, že jsme v letošním roce opět získali
finanční příspěvek z grantu Claims conference, díky kterému
budeme i v letošním roce pokračovat v poskytování a úhradě
služeb určených obětem nacistické persekuce. Pomoc zahrnuje mj. zajištění a úhradu úklidových služeb, taxislužby,
osobní asistence, masáží, pedikúry, kadeřníka, specifických
zdravotních pomůcek, rehabilitačních služeb atd. Čerpat
podporu z tohoto grantu můžete začít kdykoliv a prakticky
okamžitě, sociální pracovnice s Vámi pouze vyplní potřebné
dokumenty. Se svými dotazy se prosím obracejte na sociální
pracovnici Mgr. Alenu Tonovou.
Zároveň bych ráda upozornila všechny seniory, kteří čerpají
finanční příspěvek na úhradu léků a zdravotnických pomůcek (posílají kopie receptů a účtenek do ŽO Praha paní
Kopecké), že v roce 2014 došlo ke změně pravidel poskytování finančního příspěvku. V letošním roce je nutné posílat
žádosti a podklady k proplacení nejpozději ke konci každého
čtvrtletí. Více informací Vám v případě potřeby poskytne
paní Zlata Kopecká, pracovnice ŽO Praha.
Mgr. Alena Tonová: tel: 724849297
email: poradenstvi.kehila@seznam.cz
Zlata Kopecká, tel: 224 800 810

Představenstvo ŽO Teplice se na svých dvou
řádných zasedáních věnovalo zejména:
- Návštěvou velvyslance státu Izrael v Teplicích.
- Dnem památky obětem holocaustu a předcházení
zločinům proti lidskosti.
- Přípravou připomínky 75. výročí vypálení Teplické
synagogy.
- Vyúčtováním grantů a dotací získaných v roce 2013.
- Restitučními nároky ŽO Teplice dle církevního zákona
- Pronájmem majetku ve vlastnictví ŽO Teplice, zejména rekreačního zařízení Severka
- Činností Společenského klubu v roce 2014.
- Vytvořením nových webových stránek ŽO Teplice.
- Přípravou oslav 600 let příchodu Židů do Teplic.
- Přípravou workcampu v Sobědruhách ve spolupráci
se Židovskou obcí Drážďany (SRN) v květnu 2014.
- Uzavřením grantů a dotací pro rok 2014.
- Přípravou uložení nových kamenů Stolpersteine
v Teplicích.
- Pokračováním ve vzdělávání žáku ZŠ a studentů SŠ
Ústeckého regionu.

Narozeniny členů Teplické židovské obce
slečna
pan
paní
paní
paní
pan
pan
paní
pan
paní
paní
paní
paní

Kirilaková Martina
Váňa Jan		
Rolko-Nová Lucie
Anna Mertová		
Dora Pešková		
Tomáš Štěpnička
Lichtenstein Michael
Mertová Ivana		
Kredl Tomáš		
Kiriláková Drahomíra
Maxová Hedvika
Látalová Vendulka
Věra Veselá		

nar. 8.1. - 35 let
nar. 14.1. - 38 let
nar. 5.1. - 49 let
nar. 17.1. - 46 let
nar. 15.1. - 93 let
nar. 30.1. - 60 let
nar. 23.2. - 63 let
nar. 12.2. - 22 let
nar. 11.3. - 32 let
nar. 8.3. - 56 let
nar. 20.3. - 73 let
nar. 7.3. - 42 let
nar. 7.3. - 66 let

Ad mea veesrim šana!
Přeje Teplická židovská obec
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