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Před třiceti lety 17. listopadu 1989 jsme získali svobo-
du, svobodu slova, svobodu shromažďování, svobodu 
náboženskou a tak dále bychom mohli pokračovat dál 
a dál ke všem těm nabitým svobodám. Teplický syna-
gogální sbor se probudil z dlouhého normalizačního 
spánku o něco později. Než se mohl po delimitaci ži-
dovských obcí v ČR nadechnout, ztratil z názvu to nej-
podstatnější, tj. že je obec náboženská. Staří členové, 
pilíře obce pomalu vymřeli, až nebylo nikoho s tradiční 
židovskou výchovou. Po čase, abychom vyhověli tla-
kům, šli jsme dál. Po roce 2004 se stali nehalachyčtí 
členové řádnými členy židovských komunit v ČR, avšak 
mimo Prahu, která tento model nepřijala, i když tento 
návrh z Prahy vyšel. Židovské obce v ČR se tak opticky 
naplnily, ale naplnily se doopravdy?

Židovská obec v Teplicích má členskou základnu dle 
práva návratu do Eretz Jisrael, ale do kdy tento modus 
vivendi platí, nikdo zatím neví. Náboženské obřady na 
ŽOT, tj. bohoslužby, minjan, obřízky, svatby, pohřby, 
Chevra kadiša jsou vedeny v tradičním judaismu. Ně-
kdo tomu říká v ortodoxním ritu, proč ne. Mnohým 
našim členům to tak říkajíc vadí. Není naší zásluhou 
se narodit, ale pracovat na komunitě a ctít tradice. Ne 
je bořit a upravovat tak, jak se nám momentálně hodí.

V příštím roce v tuto dobu se konají volby do předsta-
venstva ŽOT a do FŽO a dalších orgánů obce. Prosím 
bedlivě sledujte dění na naší obci a nenechte, aby naše 
obec přišla o další přívlastek, tj. že je židovská.

Přeji všem našim členům „Hezký a úspěšný Nový 
rok 2020“.

 
Váš duchovní ŽOT Tomáš Pulc

Sloupek

Duchovní ŽO Teplice pan Tomáš Pulc
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Rabín Reuven Grosz v Teplicích
V Teplicích na šabat Roš chodeš zazněly chasidské písně a niguny.  Šabat na Roš chodeš elul 
se konal poslední prázdninový víkend 30. 08. 2018. Pozvání na šabat přijal rabín Reuven Grosz z Modiin 
Illit, který se hlásí ke kerestúre chasidutu, který založil rabi Šaje Steiner na konci 19. stol. v maďarském  
Bodrogkerestúre v Tokajské oblasti. Sám jsem cadikův hrob před deseti lety v Bodrogkerestúru navštívil 
s Chaimem Kočím, který se k odkazu chasidutu rebe Šajeho též hlásí, a s Robertem Kordulákem.

Vraťme se však k samotnému šabatu v Teplicích. Po náročných přípravách na samotný šabat se třemi seu-
dami (tj. hostinami), se v předvečer šabatu sešel teplický minjan v modlitebně ŽOT, který doplnili rusko 
jazyční hosté z Eretz Jisraele. Nutno ještě zmínit, že rabín Grosz se aktivně podílel na přípravě všech tří 
šabatových jídel, jeho příprava lososa podle receptu jeho ženy většinu našich členů velmi mile překvapila.

Bohoslužba začala odpolední bohoslužbou Mincha, kterou v rychlém sledu následoval Kabalat šabat s ve-
černí bohoslužbou Maariv, které vedl osobně rabín Reuven Grosz. Většina našich členů se tak mohla se-
známit s novými chasidskými nápěvy pro Kabalat šabat s Lecha dodí. Po bohoslužbě následoval kiduš nad 
vínem, požehnání nad barchesy, které pekla nejstarší dcera rabína Grosze a které sem byly z Karlových 
Varů, kde rabín s celou rodinou čtrnáct dní pobýval, dopraveny. V průběhu první sváteční šabatové večeře, 
se rozpovídal o mnoha věcech, týkajících se přijetí šabatu. Proslovy rabín Grosz prokládal šábesovými pís-
němi, které jsou nezbytné k navození opravdu sváteční atmosféry šabatu. Je škoda, že dnešní členové naší 
malé židovské komunity, neznají šabatové písně, neboť žijeme židovství bez žité tradice. Tento šabat měli 
všichni přítomní možnost se seznámit s žitou tradicí. V průběhu večera zaznělo několikrát „La chajim – na 
život.“ V pozdních večerních hodinách se pomalu začali lidé trousit do svých domovů s novými zážitky ze 
šabatového večera.

Ranní bohoslužba šachrit na první den Roš chodeš, se konala o poznání v komornějším prostředí, než 
předcházející večer. Všichni přítomní spolu s rabínem Reuvenem Groszem se tak pomodlili v modliteb-
ně ŽOT sami v tichosti, celou ranní bohoslužbu. Po ní byl v klubu ŽO přichystán velký kiduš Raba, po 
něm následovala draša k paraše Ree, která začíná slovy: „Hleď, předkládám vám dnes požehnání 
a kletbu. Požehnání, jestliže budete poslušni příkazů Hospodina, svého Boha, jenž vám já 
dnes přikazuji, a kletbu, nebudete-li poslušni příkazů Hospodina, svého Boha, a odbočíte 
z cesty, již vám já dnes přikazuji, a budete chodit za jinými bohy, které jste nepoznali. (5M 
11. 26-28, v překladu rabína K. E. Sidona)

V průběhu šabatové druhé seudy, zazněli v podání rabína Grosze šabatové písně a chasidské niguny pře-
vážně kálevských chasidů. Po dlouhém a náročném dopoledni následoval odpočinek. V pozdním odpoledni 
před odpolední bohoslužbou, jsme se šli krátce projít po Teplicích. Odpolední bohoslužba Mincha tak zača-
la dle rozpisu na čas. Mezi Minchou a Maarivem se konala seuda šlisi (tj. třetí jídlo), kde rabín pokračoval 
v tématech, které byly nastoleny při svátečním obědě. A opět zazněly sváteční šabatové písně a niguny, kte-
ré skončily s východem tří hvězd na nebeské klenbě. Večerní bohoslužba se konala v modlitebně a havdala 
na závěr šabatu v klubu ŽOT, kde se konala Melave Malka po šabatovém jídle, kterým se prodlužuje svá-
teční nálada šabatu. Dle tradice se říká, že v tu dobu se vyprovází královna Šabatu.
V neděli 01. 09. 2019 jsme se sešli na šachrit druhého dne Roš 
chodeš elul. Tento den je důležitý, neboť se začíná každé ráno 
troubit na šofar (beraní roh). Tímto aktem bylo zakončeno 
svaté shromáždění, ne že my bychom byli svatí, ale věnovali 
jsme svůj čas modlitbám a šiurům. Každý z nás se v průběhu 
tohoto setkání mohl mnoho naučit. Ti, kdo zůstali v pohodlí 
domova, mohou v lepším případě litovat.

Židovská obec v Teplicích by ráda spolupracovala s rabínem 
Reuvenem Groszem na dalším projektech, vše teď je v rukách 
Hospodinových. Doufejme, že další spolupráce na sebe nene-
chá dlouho čekat. Pro naše členy je to dobrá zpráva.

Rád bych na závěr poděkoval všem, kdo se, jakkoliv podíleli 
na velmi náročné přípravě tohoto šabatu a věnovali čas na po-
svěcení Roš chodeš elul. Toda raba všem. 

Pro čtvrtletník Posel připravil: duchovní ŽOT
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Odpolední bohoslužba Mincha 05. 09. 2019 se konala v pravdě ve 
hvězdné sestavě. Na pozvání duchovního ŽOT Tomáše Pulce, přijel 
vrchní zemský rabín Karol Efraim Sidon, vrchní pražský rabín David 
Peter, předseda Chevra Kadiša Praha ČR Chaim Kočí a mnoho dalších 
hostů. Bohoslužbu vedl chazan FŽO Danny Vaněk. Po úvodním žalmu 
Ašrej duchovní ŽOT vyjmul ze Svaté skříně, zvané Aron ha-kodeš,je-
den ze tří svitků Tóry, které má teplická židovská obec ve svém držení. 
Čtení paraši Šoftim, se ujal vrchní zemský rabín K. E. Sidon. Jako prv-
ní a zároveň druhý byl vyvolán Cvi ben Becalel Hakohen.

Paraša Šoftim začíná slovy: „Ve všech svých branách, které 
Hospodin, tvůj Bůh, dává tvým kmenům, ustanov soud-
ce a strážníky, aby spravedlivě soudili tvůj lid.Se zákonem 
nemanipuluj, nikomu nenadržuj a neber úplatek, protože 
úplatek oslepuje oči moudrých a převrací výroky spravedli-
vých.“ (5M16.18 -19, v překladu rabína K. E. Sidona).

Na třetí aliju byl vyvolán duchovní ŽOT Tovje ben Avraham, který ob-
držel od chazana Dannyho Vaňka mišeberach ke svým narozeninám. 
Hagbe pozdvižením Svitku Tóry byl pověřen morejnu ha-rav rabi Da-
vid ben Jicchak Becalel. Glile, svázáním a ustrojením Svitku Tóry byl 
pověřen Roškehila Teplic,Zelig ben Benjamín Zeev. Na závěr odpo-
lední bohoslužby zatroubil vrchní pražský rabín David Peter na šó-
far, na který se troubí po celý měsíc elul, kromě šabatu. Po odpolední 
bohoslužbě Mincha, byli všichni pozváni duchovním ŽOT na zahradu 
za obcí, kde se konala pod širým nebem narozeninová oslava duchov-
ního Tomáše Pulce k jeho padesátinám.

Narozeninová oslava s bohoslužbou

Oslavenci též přišli pogratulovat vážení členové teplického minjanu a též gratulanti z magistrátu města Tep-
lic, Jiří Šnábl a z magistrátu města Mostu, Taťana Drahošová. Pro všechny zde bylo přichystané bohaté po-
hoštění na grilu, které připravovala Vendula Látalová spolu s duchovním ŽOT a mašgiachem z hotelu King 
David Praha, který dozoroval, aby všechny potraviny a jejich příprava a finální úprava byly košer. Pryč jsou 
doby, kdy se předkládané pokrmy připravovaly bez dozoru mašgiacha.

Svůj tradiční repertoár hebrejských a jidiš písniček přijel zahrát lídr pražské kapely Schodiště Martin Kra-
jíček spolu se svým hudebním kolegou a harmonikářem Miroslavem Klímou. S muzikanty si přišla zazpívat 
studentka Lauderových škol Praha, Chany Fajge, nejstarší dcera Roš Chevra kadiša, Chaima Kočího. Velmi 
družnou zábavu podpořil i dostatek dobře nachlazených kvalitních nekolkovaných lihovin ze soukromých 
palíren a whisky. K pití byl též připraven i velký výběr nealko limonád, piv a košer vín. Ve večerních hodinách, 
než se většina hostů odebrala k odchodu se konala večerní bohoslužba  Maariv s minjanem, kterou vedl opět 
náš milý chazan FŽO Danny Vaněk. Poté se pak ještě dlouho do noci sedělo pod hvězdnou oblohou a deba-
tovalo o všem možném. Před půlnocí židovská zahrada v Lipové ulici utichla a poslední hosté se odebrali do 
svých domovů.

Myslím, že se akce super povedla a že další na sebe nenechá dlouho čekat. Podle talmudického výroku našich 
moudrých a učenců Tóry: „Šechina nespočine na nikom, kdo je smutný a zkroušeného srdce, ale 
spočine na něm jen tehdy, když se dokáže radovat z micvy.“

Rád bych všem poděkoval, za jejich účast a rád bych i tímto vybídl, k tomu, že pokavaď se vám naše naroze-
ninová oslava líbila, můžete i vy naši členové ŽOT s námi oslavit v přátelském duchu vaše jubilea a podělit se 
s námi o svou radost. Pokud budete chtít, oslovte nás. Více fotografií najdete na našich webových stránkách 
www.kehila-teplice.cz

„Mazal tov - Tovje!“ 

Pro čtvrtletník Posel připravil: reb Gutmann
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Mišpoche Frankl nejen v Teplicích 

Teplice navštívili začátkem září 2019 potomci prastaré kohenské rodiny Frankl z Cambridge v Anglii, David Frankl, 
Mike Frankl se svou ženou Fionou Karet. V Teplicích navštívili hroby svých předků na novém židovském hřbitově, 
modlitebnu s klubem ŽO v Lipové 333/25, památník obětem Holocaustu na rohu ulic Chelčického a Lipová, dům 
v Revoluční ulici, ve kterém měl dědeček Davida Frankla, Alois Frankl svůj obchod s koloniálním zbožím. Průvodcem 
po Teplicích jim byl duchovní ŽOT Tomáš Pulc, který je dlouhodobě v kontaktu s Davidem Franklem a teď i s brat-
rancem Davida, s Mikym Franklem.

V minulosti jsme ve čtvrtletníku Posel publikovali článek o Robertu Franklovi (Posel 11/1strana 8–9), otci Davida 
Frankla.

Druhý den se David, Miky a Fiona Karet vydali do Loun, kde je přivítal Martin Vostřel z lounského muzea, kde shlédli 
expozici věnovanou lounským židovským rodinám, poté navštívili místo na lounském náměstí, kde se na začátku 
dvacátého století nacházel obchod s koloniálním zbožím dědy Mikyho Frankla. Do Loun se jejich praprapředci do-
stali ze Želče a Měcholup u Žatce, kde žila Ráchel Frankl se svými dvěma nezletilými syny. Juda Frankl se pak přestě-
hoval do Širokých Třebčic, kde založil rodinu a v roce 1793, dle familiantského soupisu židovských rodin pro Žatecký 
kraj je zmíněn Juda Hakohen Frankl se svými dvěma syny. Nejstarším prokazatelný potomek v dlouhé genealogické 
řadě je Simon Wolf Frankl z Prahy (1740).

Jak už jsme zmínili Juda Frankl se oženil a přestěhoval do Širokých Třebčic, kde on a jeho rodina žili několik gene-
rací. Jeden z Judových synů, Abraham, se stal šámesem v třebčické synagoze a Abrahamův syn Isák (Isaac Hakohen 
Frankl nar. 16. 12. 1834 – 04. 06. 1907) se stal učitelem náboženství a rabínem, který nakonec přijal místo ve Štěno-
vicích u Plzně v roce 1897, podle všeho byl velkým učencem. Isák zemřel v roce 1907 a je pohřben ve Štěnovicích na 
židovském hřbitově. On a jeho manželka Eva Netti (roz. Jeiteles nar. v Kůzové 26: 09. 1832 – 02.04. 1905, byla dce-
rou Jakoba Jeitelese a Judithy Babet Jeiteles), měli sedm dětí, které se narodily postupně v Kůzové (okr. Rakovník), 
Hříškově, Vídni a v Lounech. Město Louny jsou místem, kde se jejich syn Alois narodil v roce 1870. David Frankl je 
Aloisův vnuk. Alois Frankl nakonec otevřel a provozoval obchod s potravinami v Revoluční ulici v Teplicích, viz pří-
běh Davida Frankla o jeho otci Robertovi.

Mezitím se Judův bratr Michael Hakohen Frankl oženil s Terezou Braunovou a přestěhoval se do Vlastislavi (okr. 
Litoměřice), kde se jim narodili dva synové, Joachym a Ja´akov. Michael i jeho syn Ja´akov, se živili jako rituální ko-
šer řezníci, pro potřeby židovské komunity v širokém okolí. Ja´akov se dvakrát oženil. Jeho první manželka Barbara 
byla nemocná a po několika letech zemřela. V roce 1857, když mu bylo padesát, se znovu oženil s Alžbětou (Elisabeth) 
Graf, které bylo v době sňatku 28 let. Jejich manželství bylo požehnáno osmi zdravými dětmi. Ja´akob bohužel v roce 
1870 náhle zemřel a zanechal Alžbětu s dětmi bez prostředků. Maxmilián,který se narodil v roce 1864 ve Vídni jako 
čtvrté dítě, byl Mikův dědeček.

Alžběta se s děti na čas přestěhovala do Loun, aby byla blízko Isáku a Evě Netti, o kterých si myslíme, že se o ně po-
starali. Max Frankl se později oženil s Františkou Porgesovou. Díky věnu, které Fany do manželství přinesla, si mohl 
Max Frankl založit v Lounech na náměstí obchod se smíšeným zbožím.

V roce 1895 se manželům Franklovým narodila dcera Zdenka a v roce 1899 se narodil Mikův otec František (Franz).
Někdy v té době se Alžběta Frankl, přestěhovala se svými dospělými děti, Moritzem, Adolfem, Aloisem, Reginou a 
Theresii do Teplic, kde po zbytek života žili a kde jsou jejich ostatky pohřbeny.
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Max Frankl zemřel začátkem roku 1915 v Lounech, kde je pohřben na místním židovském hřbitově, jen dva týdny 
poté, co jeho matka Alžběta (her. jménem Gitl bat Moše) zemřela ve věku 86 let 17. 12. 1914 v Teplicích. Vdova Fran-
tiška (Fanny) se po smrti manžela Maxe Frankla přestěhovala s rodinou do Prahy, ke svým rodičům. František Fran-
kl, zde získal vysokoškolské vzdělání, kterému zafinancovali členové rozvětvené pražské rodiny Porges.
František Frankl se později seznámil v Karlových Varech se svou budoucí manželkou Martou Horovitzovou. V roce 
1931 se vzali a měli nádherné líbánky. Na svatební cestu jeli přes Itálii do jižní Francie. Františkovi s Martou se v roce 
1933 narodila dcera Hana a v roce 1935 syn George.V roce 1938 František se dvěmi přáteli emigroval do Londýna, 
kde se pokusili založit obchod a domov pro svou rodinu. František se těžce snažil získat víza, aby rodina mohla přijet 
do Londýna, a Marta tvrdě pracovala na získání povolení opustit Prahu. Nakonec dostali povolení v srpnu 1939, kdy 
Marta Frankl se dvěma děti odcestovala posledním vlakem, který měl povoleno „svobodně“vyjet z Protektorátu. Do 
Anglie dorazili 1. 09. 1939.
Já, Miky (Michael) jsem se narodil v červenci 1948 v Londýně. Moje matka Marta zemřela v roce 1956 při dopravní 
nehodě, otec František o pět let později na infarkt.
V roce 1977 jsem se začal zajímat o genealogii své rodiny a odkud naše rodina pocházela, rozšířená rodina Frankl nyní 
sestává z více než 300 jmen. Potomci rodiny Frankl, která má kořeny v Čechách, dnes žijí v Americe, Anglii, Francii, 
Austrálii a Izraeli.

Na závěr bych rád poděkoval duchovnímu ŽOT Tomáši Pulcovi za pomoc a vedení židovské obce v Teplicích, za péči 
o židovské hřbitovy v severozápadních Čechách.

Pro čtvrtletník Posel připravili: Mike a David Frankl – zaslaný text byl redakčně upraven.

Kurt Taussig pilot RAF 
V Londýně zemřel 19. elulu 779 (tj. 19. 09. 2019) v 96 letech jeden z letců RAF Kurt Taussig.
Kurt Taussig se narodil v roce 1923 v Teplicích-Šanově. Z města odešel, když mu bylo 15 let. Během války ho kvůli 
jeho židovskému původu nacisté odvlekli do internačního tábora, kde byl zadržen na několik týdnů. „Zvažoval jsem 
tehdy, jak se z toho pekla dostat. Chtěl jsem dokonce spáchat sebevraždu. V tu chvíli ale můj bratr jel do Prahy a tam 
našel organizaci,“ vyprávěl pro Český rozhlas. Byla to ona známá organizace Nicholase Wintona, která začátkem vál-
ky zachránila život 669 československým dětem.
Dvěma ze tří bratrů Taussigových se tak díky Nicolasi Wintonovi podařilo vyhnout koncentračnímu táboru. Na roz-
díl od rodičů a staršího sourozence, kteří tam nakonec skončili. Mladší bratr Karl Taussig jako příslušník armády 
bojoval u Singapuru, Kurt chtěl k letectvu a v roce 1941 požádal československou peruť o vstup do armády, ale byl 
odmítnut. Až o sedm desítek let později historici zjistili, proč. „Kurt Taussig je zřejmě osoba neovládající český jazyk. 
Jeho přidělení k letectvu by jen pobouřilo české lidi,“ napsali si o něm v československé exilové armádě.
Nakonec ale vstoupil přímo do Royal Air Force (RAF) a po-
sléze prodělal pilotní výcvik v africké Jižní Rhodesii a Pales-
tině. Do bojových operací se zapojil až začátkem roku 1945. 
Poválečná situace v  Československu a nástup komunistické 
strany k moci s nedemokratickým systémem nedovoloval 
Kurtu Taussigovi na dlouhou dobu návrat do rodných Čech, 
jelikož průvodním jevem byl státní antisemitismus. Bojoval 
za nás abychom my žili, a poté bojoval znovu o vlastní holý 
život, o právo na existenci.
Po sametové revoluci několikrát navštívil rodné Teplice. 
V prosinci 2018 mu město Teplice udělilo čestné občanství 
.
Kéž je jeho duše pojata do svazku živých! 

Převzato z Forum24 (20. 09. 2019) a redakčně zkráceno.
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Židovská obec v Teplicích se sešla v neděli 29. 09. 2019 v předvečer svátku Roš hašana 5780 v modlitebně v Lipové uli-
ci. Sváteční světla na jom tov zapálila před začátkem odpolední bohoslužby mincha naše dlouholetá členka Eva Váňo-
vá z Mostu. Odpolední bohoslužbu, a i všechny ostatní,  vedl chazan FŽO Danny Vaněk. Po odpolední bohoslužbě 
Mincha promluvil k přítomným předseda ŽOT Michael Lichtenstein, který v krátkosti shrnul všechny úspěchy v mi-
nulém roce a též vzpomenul bývalého předsedu obce Oldřicha Látala, který vedl obec po sedmnáct let. Na závěr všem 
popřál „Sladký nový rok“ „Šana tova umetuka“. Poté se pokračovalo v bohoslužbě na Erev Roš hašana. Těsně před 
Barchu dorazili poslední dva opozdilci, kteří doplnili teplický minjan a naše obec mohla přivítat Nový židovský rok 
5780 s minjanem. Což je na naše poměry úspěch. Po bohoslužbě bylo před modlitebnou přichystán sváteční kiduš nad 
chrámeckým košer vínem z Českého vinařství, které věnovala k této příležitosti židovská obec, nechyběla ani jablíčka 
máčená do medu, při nichž si přejeme, „aby byl nastávající rok dobrý a sladký“, dále se podávaly sladké datle, u nichž 
si přejeme, „ať skončí ti, kteří nás nenávidí“ a do třetice tu byl na větší kusy nakrájené granátové jablko u něhož říkáme 
tento den „ať je našich zásluh jako semínek v granátovém jablku“. K zakousnutí zde byl i štrůdl s rozinkami, ořechy a 
jablky s medem, dále sváteční buchta jak jinak než na sladko, které připravila Vendula Látalová ze sponzorského daru. 

Na ranní bohoslužbu Šachrit už přišlo o poznání méně lidí než na Erev Roš hašana, minjan se už nesešel, i když 
v průběhu ranní bohoslužby na první den Roš hašana se zde objevila rodina reb Šmuela z Eretz Jisraele, aby splnila 
micvu slyšet šófar, jak rychle přišli, tak rychle odešli bez toho, aby zůstali alespoň na musaf. Nu i takovéto věci se dějí. 
Odpoledne byl naplánovaný tašlich u velkého zámeckého rybníka. Z nejasných důvodů jsme se minuli a symbolické 
odhození hříchů do hlubin vodních se stalo opravdu symbolickým aktem jednotlivců, kteří neváhali přijít k velkému 
zámeckému rybníku.

Jom hanoraim 
aneb jak jsme oslavili Vysoké svátky na obci.

V předvečer druhého dne Roš hašana proběhla odpolední 
bohoslužba následovaná v rychlém sledu večerním Maarivem, jen 
s nejvěrnějšími, kteří se přišli pomodlit. Pro ně byla pak připravená 
chutná večeře, šoulet z husích krků s fazolemi a kroupami, který se 
při velmi táhlém ohřevu na platě změnil v neskutečnou lahůdku.
Sváteční večeři přichystal duchovní ŽOT na počest chazana FŽO 
Dannyho Vaňka. Vše uvařila pod dozorem mašgiacha sestra duch-
ovního ŽOT Vendula Látalová, která své kuchařské umění možná 
podědila po svých židovských předcích z rodu Kaudersů a od 
Reismannů z Rosovic. Kdo ví. Po večeři se ještě dlouho do pozdní 
noci připíjelo „La chaim“. Čím více jsme se blížili ke konci, tím méně 
nás přicházelo k modlitbám do synagogy. Druhý den byl zakončen 
po Maarivu havdalou nad vínem.

Na Erev Jom kipur 08. 10. 2019 se sešel hned na úvod minjan. 
Dlouholetá členka ŽOT Judita Augustová na úvod zažehla v syna-
goze dvě svíce a členové teplického minjanu se zahalili do svých 
talitů už před odpolední bohoslužbou Mincha, kdy se začíná poprvé 
recitovat viduj, vyznání hříchů. Hříchy nestačí jen symbolicky 
odhodit do vodních hlubin při tašlichu, ale je třeba se z nich pětkrát 
v průběhu Jom kipuru Všemohoucímu vyznat.
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Neboť jsme hříšní ve svých skutcích. Neboť jsme hříšní ve svých myš-
lenkách. Neboť jsme hříšní ve svých činech a ve svých potřebách. Ještě 
před bohoslužbou Mincha byly zapáleny před vchodem do synagogy 
jizkor lampičky, tak jako v předešlých letech, jen k nim přibylo pár no-
vých jmen. Jmen našich blízkých, kteří s námi chodívali na shromáž-
dění a modlili se námi k Hospodinu našemu Bohu, někdy mlčky, někdy 
svým svérázným způsobem. 

Po odpolední bohoslužbě byly vyneseny z Aron ha-kodeš dva svitky 
Tóry. Svitky Tory vyjmul člen ŽOT a člen Chevra Kadiša, Chaim ben 
Hiršl Efraim a předal je do rukou Roš kehila Zeligu ben Benjamín Ze-
evovi a duchovnímu ŽOT Tovjemu, kteří obešli s nimi všechny věřící 
v synagoze a postavili se po stranách bimy, kde zanotoval chazan FŽO 
Danny Vaněk Kol nidrej (Všechny sliby). Po Kol nidrej následovala ve-
černí bohoslužba s vidujem. Před odchodem ze synagogy si všichni na-
posled popřáli „gmar chatima tova“ „dobré zapsání“ do knihy života.
Na ranní bohoslužbu na Jom kipur opět přišlo o poznání méně lidí než 
předešlý večer. Lidé pak začali pomalu přicházet na Mazkir, vzpomínku 
na zemřelé. Mazkiru se ujal duchovní ŽOT Tomáš Pulc. Na úvod přečetl 
krátký proslov z Knihy smutku, který zde s dovolením otiskneme.

Modlitba v den památky duší. 

Před Tebou, ó Bože, Pane můj, vzpomínám svých milých a drahých, kteří odešli do věčného domova. Ó vzpomínej jich 
i Ty v milosti a slitování! Nechť prodlévají mezi blaženými dušemi ve světě pravdy, jejž určil Jsi lidem, kteří přestáli 
strasti a starosti, zkoušky a zklamání pozemského života. Osudem jich budiž věčný mír, věčná blaženost, věčný klid! 
Oplať jim každý dobrý čin, jejž vykonali, každé zbožné slovo, jež promluvili! Starosti a bolesti, kterých na světě zakusi-
li, zvláště ale jich smrt a jich důvěru, s kterou do Tvých rukou poručili duši svou, považuj za pokání za všechny hříchy, 
jichž se dopustili, neboť i nejzbožnější syn člověka nekráčí bez hříchu pozemskou říší pokušení! Přijmi se zalíbením 
i modlitbu, kterou za spásu jich duše k Tobě vysílám, i dar, který věnuji na jejich památku, pro onu lásku, která mne 
spojuje se zesnulými a již do srdce Jsi mi vložil Ty, Otče a Zdroji lásky! Povznes je a povyš je a vykaž jim jasné, světlé 
sídlo ve Své nebeské říši! Amen! Ale Vy, drazí a milovaní, kteří, - jak věřím a doufám – i po svém odchodu se mnou 
jste spojeni v lásce a věrnosti, a kteří dobrotivě mi odpustíte, ublížil-li jsem Vám, patřte žehnajíce na mne s výšin ne-
beských, modlete se za mne a za rodinu mou před trůnem Božím, aby mne Bůh opatroval a chránil, by mně pomáhal 
a podporoval a všude byl se mnou, aby očistil srdce mé, aby naplnil vůlí k upřímnosti a spravedlnosti, k bohabojnosti 
a k lásce k bližnímu, abych, až i můj čas přijde a povel Hospodinův mi rozkáže, zaměniti život tento s životem věčným, 
byl hodným shledán k Vám se přidružiti a s Vámi spojen býti tam, kde vše plno jest ne neklidu a závisti, ne zdání a 
klamu, nýbrž věčného míru a zářící pravdy! Amen!
Poté se všichni samostatně pomodlili krátkou vzpomínkovou modlitbu za duše svých blízkých. El male rachamim 
už zapěl zvučným hlasem opět chazan FŽO Danny Vaněk. Prvně pronesl El male rachamim za muže, pak za ženy, a 
nakonec za všechny trpící. Po mazkiru se část věřících pomalu vytratila do svých domovů, ti, kdo zůstali se pomodlili 
v tichosti musaf.
V průběhu dne jsme se pomalu dozvěděli o masakru a o prvních obětech v Sasko Anhaltském Halle. Jelikož jsme trávili 
celý Jomkipur v odloučení od světa medií, naše informace byly jen kusé. Málo kdo z nás tomu chtěl věřit. Přesto nás 
tato tragická událost zasáhla. Sasko bylo na nohou a jen těžko se vzpamatovávalo z toho, co se stalo po poledni v Halle.
Rád bych se zde pozastavil, a vlastně vrátil k mazkiru za mučedníky, a to k verši žalmu „velo šachach caakatan avim“, 
nezapomněl na křik pokorných, talmudistická literatura nabízí následující komentář: všemocný Bůh nezapomíná na 
krev, na židovskou krev, jež byla v průběhu věků prolita. Bůh sám uchovává vzpomínku na zmasakrované oběti: jsou 
totiž zapsány v božích knihách mučedníků. A na konci věků se Bůh zeptá: „Proč jste zavraždili ty, kteří byli přede mnou 
spravedliví. A národy se pokusí vše popřít, řkouce: „Ne, my jsme neprolili jejich krev.“ Bůh tehdy otevře knihu mu-
čedníků a ukáže jim: „Pohleďte, všechna jména všech vašich obětí jsou zde.“ A tehdy budou vrazi souzeni a po právu 
odsouzeni.
Odpolední bohoslužba na konci postního dne se konala ve stanovený čas, kdy byla přečtena pasáž z chumaše a pře-
čtena kniha Job, která je čtena o haftarot. Bohoslužba Neila, jež je korunou jomkipurové liturgie se zakončila závěreč-
ným troubením na šófar, modlitby a prosby o odpuštění našich hříchů a pomyslné nebeské brány se uzavřely. Čas na 
pokání však neskončil, ten je tu s námi stále a čeká jen na nás. Chazan Danny Vaněk pak navázal plynule na večerní 
Maariv, který následoval po posledních slovech modlitby Neila a byl zakončen havdalou nad košer vinným moštem. 
Tímto krátkým obřadem byl ukončen celodenní půst. Většina z nás pak spěchala do svých domovů a příbytků zjistit 
více o tragických událostech v sousedním Sasku.
Hned druhý den se započalo s micvou stavění suky na dvoře za obcí. Splnit micvu přišlo zdravé jádro naší nevelké 
obce. Ale o tom se dočtete možná už v následujícím článku, jak jsme si užili posezení v suce. Snad jsem vás svým vý-
čtem trochu inspiroval. Čas je tu pro nás a je jen na nás, jak ho smyslu plně využijeme. Chag sameach!
Na závěr bych rád poděkoval všem za jejich účast na modlitbách a za podporu teplického minjanu. Děkuji Dannymu 
Vaňkovi za jeho trpělivost, i za jeho výkon chazana, kdy nás vedl cestami do výšin a zase zpět.Rád bych připomněl tak 
trochu otřepanou frázi, že na každém z vás hodně záleží. Za vaši snahu vám mockrát děkuji. Váš duchovní Tomáš Pulc.

„Šana tova umetuka ve-gmar chatima tova všem!“ 

Pro čtvrtletník Posel připravil: tomaszot



Posel Židovské obce Teplice  

Posel 
židovské obce Teplice   
      
      
     

8

Židé by nikdy neměli lhát, ale chovat se tak, jak se mají Židé chovat.

Na svátek Hošana raba jsme si připomenuli jahrzeit Cecílie Kleinové, 
hebrejským jménem Civja bat Aharon. Zpráva o smrti naší členky mě 
zastihla ve vlaku, když jsem se vracel o den později z Prahy, kde jsem byl 
u rabína Davida Petera. Tu smutnou zprávu jsem se dozvěděl od Chai-
ma Kočího. Pokaždé když se modlíme modlitbu za déšť, jako bychom se 
modlili za paní Cilku, jenž nám byla v těžkých dobách oporou. Pochová-
na je na brněnském židovském hřbitově v hrobové sekci 19/4/37 daleko 
od naší židovské obce v Teplicích, a přece jako by na půl cesty, neboť 
z Brna do jejího rodiště v Porúbce v okrese Sobrance je to jen o pár kilo-
metrů dál než z Teplic do Brna.

Cecilie Kleinová, rozená Rothmannová, se narodila v říjnu 1928 
v Porúbce, malé vesničce v okrese Sobrance na východě Slovenska. Její 
rodiče Áron a Fany, rozená Weissová, se starali o malé hospodářství a 
provozovali v obci obchod se smíšeným zbožím. Rodina ctila židovské 
tradice. Cecilia měla celkem šest sourozenců. Vedle nejstarší, nevlastní 
sestry Růženy z otcova prvního manželství to bylo pět chlapců: Alexander, 
Samuel Viliam, Emil, Adolf a Ignác. Pronásledování Židů v období druhé 
světové války nepřežili rodiče a bratři Samuel Viliam, Adolf a nejmladší 
Ignác. Oblast, kde rodina žila, se stala po rozbití Československa součástí

Vzpomínka k jahrzaitu Cecilie Kleinové

maďarského záboru. Situace pro Židy nebyla příznivá, rodina Rothmannových mohla zůstat ve vlastním domě 
poměrně dlouho, až do Pesachu v roce 1944, kdy byli náhle deportováni přes ghetto v užhorodské cihelně do 
koncentračního tábora Osvětimi-Birkenau. Hned při první selekci byla na „špatnou stranu“ poslána maminka s 
dvěma nejmladšími chlapci. V Osvětimi-Birkenau žila Cecilia v tzv. cikánském táboře a velmi jí pomohlo, že byla 
ve stálém kontaktu se sestrou Růženou, která ji podporovala jídlem. Po půl roce pobytu v Osvětimi byly společně se 
sestrou zařazeny do pracovního transportu do saského Zittau (Žitava), kam dorazily 1. listopadu 1944. Zde Cecilia 
pracovala v hale u pásu na opravách vojenských letadel poškozených na frontě, zatímco sestra Růžena pracovala u 
výstupní kontroly. Po osvobození v květnu 1945 se Cecilia se sestrou vrátily do rodné Porúbky. Po čase se odstěhovala 
do Velkých Kapušan, kde se v roce 1947 provdala za Ludevíta „Lajbiše“ Brauna, rodáka z Velkých Kapušan, se kterým 
má dvě děti, syna Ernesta (*1948) a dceru Veroniku (*1950). Manžel Lejbiš pracoval jako vedoucí textilní prodejny 
ve Velkých Kapušanech. Cecilia pracovala později jako vedoucí v malém obchodě Jednoty v nedalekých Vojanech. 
V roce 1971 Ludevít Braun náhle zemřel. Cecilia Braunová poté žila ještě asi tři roky ve Velkých Kapušanech. Pak 
ji osud zavál až na druhý konec republiky. V severočeských Teplicích ji během lázeňského pobytu seznámil rodák 
z Velkých Kapušan Tibor Farkaš s jejím druhým manželem Chaimem Kleinem, za kterého se po čase provdala a 
odstěhovala za ním do Teplic. Po smrti druhého manžela Chaima Kleina v roce 2004 žila dlouhý čas sama v pan-
elovém bytě s výtahem ve čtvrti Trnovany, její stále se zhoršující zdravotní stav však nedovoloval život v osamění, 
a proto se přestěhovala k dceři Veronice do Brna. Psát, že paní Cecílie Kleinová byla dlouholetou členkou místní 
židovské náboženské obce, je zbytečné. No budiž, čas se nedá zastavit a paměť je někdy velmi relativní pojem. Cecílie 
Kleinová zemřela 15. října 2014 obklopená svými blízkými, tak jak si to vždycky přála.    „Zichrona livracha“.

Pro čtvrtletník Posel připravil: Tovje

V článku byly použity vzpomínky paní Cecílie Kleinové, které byly v roce 2009 uveřejněny v Paměti národa na www.
pametnaroda.cz/cs/kleinova-cecilia-20090525-0,

dennikn.sk/555210/v-koncentraku-jej-zivot-zachranila-nevlastna-sestra
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Paní Cilka byla vždy upřímná, nesnášela pomluvy a intriky, za což jsme si jí vždy vážili a měli ji rádi.
Když jsem přivedla ke Kleinům mého současného manžela, tak si ho brzy oblíbila a pokud někdo měl nějaké hloupé řeči 
proti němu, tak ho s velkým zápalem bránila. Kleinovi nás často zvali při různých příležitostech k nim, že jsme si někdy 
připadali jako součást velké rodiny Kleinových. Paní Cilka byla zase přítomna na obřadu mé svatby s Petrem, z čehož 
jsme měli velkou radost. Posílám fotografie z oslavy narozenin pana Chaima Kleina, které jsme se zúčastnili.

Judita Augustová (Rothová)

Vzpomínka na paní Cilku Kleinovou

Tryzna Kever Avot v Terezíně

V září se konala  Tryzna Kever Avot v Terezíně. Úvodní slovo pronesl ředitel Památníku Terezín pan Jan Rou-
bínek, modlitbu Kadiš přednesl vrchní zemský rabín pan  K. E. Sidon a na šofar zatroubil vrchní pražský rabín 
pan David Peter. Naše Obec měla na této tradiční velkou účast a věříme, že tato již dlouholetá zavedená akce, 
bude mít významné místo v našem kalendáři.
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Pár dní po masakru v Halle a my jsme zas ledově klidní! Nám se to přece nemůže stát.

Osm dní nás dělilo od Dne smíření (Jom kipur), kdy jsme se 
společně sešli ve čtvrtek 17. 10. 2019 (tj. 2. den Chol hamoed 
sukot) k nejradostnějším svátkům liturgického roku pod do-
hledem Městské policie, která monitorovala až do pozdního 
večera okolí obce. Již v dávnověku židovské minulosti bylo 
osm dní sukot nejlidovějším, a tím i nejjásavějším svátkem. 
Nehemiáš8, 14: „Našli pak napsáno v zákoně, že přikázal 
Hospodin skrze svého služebníka Mošeho, aby bydlili synové 
izraelští v stáncích na slavnost měsíce sedmého.“ Ráz oslav 
se mnoho nezměnil ani v dalších fázích vývoje národního 
semknutí. A tak obsah a forma zůstaly neporušeny, svátek 
stánků je zasvěcen zemědělství. „…když shromáždíte úro-
du země, světiti budete svátek Hospodinův po sedm dní, a 
naberete sobě prvního ovoce ze stromů krásných, ratolestí 
palmových, větví ze stromů hustých (tj. myrthy) a vrbových 
prutů, veseliti se budete před Hospodinem, Bohem svým po 
sedm dní“.

Nejstarší pozadí prozrazuje jeden z četných názvů „chag heasif – svátek úrody“. Z doby Soudců víme, že „Sichemští 
vycházeli do polí a slavili vinobraní, lisování révy a pořádali hostiny v domě Hospodina, Boha svého“ a též „obyva-
telé Šílo oslavovali Boha svého každoročně na vinicích a mladé dívky tančili reje na počest jeho atd.“

Převzato z bulletinu Zpravodajské služby Izraele, vydanou izraelským velvyslanectvím v Praze 2, ve Voršilské 10. 
16. tišri 5720 tj. 18. října 1959 v neklidných dobách, před šedesáti lety.

Vraťme se však k oslavě svátku Sukot v Teplicích. Na pozvání duchovního ŽOT Tomáše Pulce přijel Vrchní zemský 
rabín Karol Efraim Sidon s rebecin O´junou. Na úvod začala odpolední bohoslužba Mincha, kterou vedl chazan 
FŽO Danny Vaněk. Po úvodním žalmu Ašrej byl vyjmut duchovním ŽOT z Aron ha-kodéš pergamenový Svitek 
Tóry, který předal chazanu Dannymu Vaňkovi, který provedl hakafot se svitkem Tóry mezi shromážděnými a čle-
ny minjanu. Poté byly ze svitku sejmuty jeho ozdoby a pláštík na Tóru, kterou věnovali a pořídili v 19. století ženy 
z Bílenců. Pláštík byl před deseti lety židovskou obcí nákladně restaurován v restaurátorských dílnách ŽMP. Rabín 
Sidon se ujal čtení z Tóry a jako první byl vyvolán potomek kohenů, Cvi ben BecalelHakohen, jemuž rabín Sidon po 
požehnání přečetl verše z paraši Pinchas (4M 29. 17 – 22), která pojednává o chrámových obětech o svátku Sukot 
po jednotlivých dnech. Bylo čteno Uvejom hašeni a uveám hašliši. Další aliju získal Saul ben Jindřich Waldes, 
kterému byla přečtena Uvejom harevii. K čtvrtému čtení Uvejom hašeni – uvajom hašliši byl vyvolán člen Chevra 
Kadiša,Chaim ben Hiršl Efraim. K pozdvižení svitku Tóry, hagbe byl povolán Miloš ben Ester a k svinutí a ošacení 
Svitku Tóry Uri ben Efraim. Poté byl slavnostně v doprovodu Svitek Tóry uležen na své místo v Aron ha-kodéši. 
Členové teplického minjanu se spolu s chazanem pomodlili odpolední bohoslužbu Mincha a jelikož  nastal čas, po-
modlili se večerní bohoslužbu Maariv. 

Po večerní bohoslužbě Maariv se všichni odebrali do suky, kde na přítomné čekalo bohaté pohoštění z grilu, které 
grilovala Vendula Látalová pod dohledem mašgiacha z hotelu King David Praha. Tentokráte se na grilu připravova-
lo košer hovězí maso na hamburgery. Hamburgerové housky byly pro tuto příležitost objednány v dánské pekárně 
Mansson v Bílkově ulici v Praze, která vyrábí již několik let košer pečivo pod dohledem pražského rabinátu. 

Posezení v suce s rabínem Sidonem

Rodina Váňova věnovala pro tuto příležitost ko-
šer mošt z Chrámeckého vinařství, které bylo na 
trh uvedeno v nedávné době. Chrámecké vinař-
ství tak rozšířilo svoji produkci o tento letošní 
hit, který je vyráběn ve dvou verzích, tj. 100% 
přírodní vinný mošt z bílé odrudy Müller Thur-
gau a z červené odrudy Zweigeltrebe. Mošt byl 
pod dozorem mašgiachů FŽO v chrámeckém 
vinařství zpracován a pasterován na teplotu 
80°C. Samotné lahvování proběhlo v moštárně 
v Lounech. Dále byly věnovány sponzory ne-
sčetné lahve různých zahraničních lihovin, za 
které všem dárcům děkujeme.
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O dobrou zábavu se postaral lídr pražské skupiny Schodiště Martin Krajíček, kterého všichni dobře znají z našich 
akcích na obci a jeho repertoár hebrejských a jidiš písniček si oblíbili a společně s Martinem Krajíčkem zazpívali. 
Krátkou řeč mezi výstupy Martina Krajíčka měl i rabín Karol Efraim Sidon, který měl krátkou drašu ke svátku sukot. 
Pro přítomné tu byl připraven lulav s etrogem, kdo chtěl, mohl splnit též micvu třesení s arba minim, tj. palmovou 
větví, třemi myrthami a dvěmi větévkami potoční vrby. Etrog je speciální citrusový plod. Ti zkušenější a znalejší pro-
nesli krátké požehnání před samotným třesením. Kol hakavod – všechna čest. Poté už byla volná a nenucená zábava 
pro všechny, kteří přišli dnes posedět do suky a splnit micvu sezení v suce a plně si ji užít. V pozdním večeru se po-
malu začali účastníci vytrácet do svých domovů, než ještě stačili odejít, proběhlo požehnání po jídle Birkat hamazon 
s minjanem, které vedl duchovní ŽOT Tomáš Pulc. Birkat hamazon ukončil oficiální akci v suce, kdo chtěl, mohl ještě 
posedět.

Rád bych na závěr všem poděkoval za jejich hojnou účast a sponzorům za sponzorské dary, ať už byly ja-
kékoliv. Malé či velké. Děkuji též všem, kteří nelenili a přiložili ruku k dílu. Děkuji též všem, co pomoh-
li uklidit v pozdním večeru zařízení suky do bezpečí před výkyvy počasí. I když musím říct, že poča-
sí se povedlo na výbornou, což ocenili i všichni účastníci tradičního posezení v suce. Chag sameach všem! 

Pro čtvrtletník Posel připravil: Tovje

V   září v dopoledních hodinách se uskutečnilo odhalení dvou  “Kamenů zmizelých” rodině Neubauerových 
v ulici Mrštíkova v Teplicích. Odhalení se zúčastnili zástupci židovských obcí Teplice, Karlovy Vary a   
Liberec. Na pietním shromáždění při příležitosti odhalení těchto Kamenů promluvil předseda ŽO Teplice 
pan Michael Lichtenstein,  pan Hanuš Hron a náměstek primátora statutárního města Teplice pan Jiří 
Štábl. V roce 2020 budeme pokládat Kameny zmizelých v Kadani a na dalších místech našeho regionu.

Odhalení “Kamenů zmizelých”
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Židé v Údlicích

Podle zápisu v městské kronice, tak, jak ji zaznamenal údlický městský kronikář Josef Kratochvíl.

Již při pročítání písemného materiálu naší obce byl jsem zaujat židovskou otázkou, a snad i proto budu této kapitole 
věnovat více řádků. Pamatuji se velmi dobře na starou židovskou čtvrť, která stála v blízkosti ZDŠ, a i židovský hřbitov. 
Proto této kapitole budu věnovat větší pozornost.

Dějepisci minulého století si kladli otázku, kdy přišli do našeho kraje první židé, zda přišli jednotlivě a postupně se zde 
rozmnožili? Zůstali tu po příchodu bez přerušení nebo byli v jednotlivých obdobích opět rozptýleni či násilím rozehnáni?

Na tyto a podobné otázky nám dostatečnou odpověď nedávají. N. H. Fischer cítil se v polovině minulého století povin-
ným sebrat zprávy o svých údlických spoluobčanech, spoluvěřících a ve svém spise lituje, že záznamy o jejich příchodu 
do zdejšího kraje nenašel. Roku 1815 měly při velkém požáru obce shořet veškeré písemnosti týkající se židů.

Nejstarší svědectví o přítomnosti židů poskytli dějepiscům a kronikářům poznatky z místního židovského hřbitova, na 
němž se nacházel náhrobní kámen Josefa Eliase, syna Judy Katze, nesoucí označení roku 1089, anebo jiným způsobem 
výkladu lze připustit rok 1369. V době zjišťování nebyly číslice na náhrobku dokonale čitelné. Podle titulku na náhrobku 
mohl být zemřelý za svého života rabínem. Další dochované náhrobní kameny pochází až z let 1612, kdy byl pochován 
Eliezer, syn Elchamana, roku 1645 jistý Löbl atd. Ono dlouhé přerušení mezi roky 1369 až 1612 je těžko vysvětlitelné, 
neboť žádné listiny či zápisy v písemnostech magistrátu či purkmistrovského úřadu neobsahují o vztazích mezi křesťany 
a židy právě v onom rozmezí zmínku. Není tím vyloučena možnost, že židé z Údlic na čas odešli.

V roce 1538 byl prý v Údlicích pověšen žid. Na šibenici visel tři dny a tři noci, a i poté ožil. Prý proto, že byl ne za hlavu, 
ale za nohy pověšen, jak to bylo na mnoha místech, a i v Německu zvykem. Co se s ním stalo dál, není již zaznamenáno.

Roku 1604 místní židé na daních do královské pokladny platili 36 kop grošů, 23 domkařů 3 kopy a 50 grošů. Roku 1688 
měla zdejší vrchnost zakoupit v Hořenci domek a posadit do něho žida. Hrabě Karel Arnošt z Harrasova a na Červeném 
Hrádku udělil údlickým židům roku 1694 koncesi ke stavbě nové školní budovy. Protože ji postavil celou z vlastních 
prostředků, byla trvale jeho majetkem, vlastnictvím. Listinu, vztahující se k tomuto aktu, vlastnil židovský učitel Weis. 
Kde se dnes listina nachází, není známo. Do doby, než si postavili uvedenou školu, odbývaly se bohoslužby v soukromém  
domě. Škola tedy sloužila nejen výuce, ale i jako synagoga. Při škole se nacházel i byt rabína, což je dalším potvrzením 
toho, že šlo o budovu s širším využitím. Rokem 1694 počíná také nejstarší údlická kniha synagogy číslo 1. Z ní byly čer-
pány právě vylíčené události.

Rokem 1727 vstoupily do vztahů údlických židů nové zásadní a celkem důležité změny. 
V té době bylo v obci patnáct domů, které užívali židé s povinností platit daně. Domy byly 
v majetku vrchnosti, která je také udržovala a opravovala. Domy a ostatní příslušenství 
stále pustlo, výdaje na opravy přesahovaly docílené příjmy z daní, takže nezůstal vrch-
nosti žádný zisk. Kníže se rozhodl předat domy židům zdarma. Držitelé domů se museli 
zavázat, že budou nadále své budovy udržovat v pořádku, na vlastní náklady opravo-
vat a když bylo třeba i znovu postavit. Při tom nesměli bez souhlasu pánů, vrchnosti, 
domky rozšiřovat, ani zvyšovat, a to pod pokutou 50 tolarů. S předchozím souhlasem 
směli je dědičně odkazovat a prodávat. Konečně bylo údlickým židům vrchností dovo-
leno, ač sem nesměli další židé k trvalému pobytu přicházet, své děti spojovat sňatkem. 
Všichni židé museli vrchnosti odvádět tzv. „ochranné peníze“, činili tak pololetně na 
důchodním úřadě na Červeném Hrádku, a to bez úlev ze starých domů. Od ochranných 
peněz a daní byli osvobozeni jen rabín, učitel, šachmistr a špitálník. Ostatní odváděli 
daně pololetně, a to vždy na sv. Jiří, celkovou sumu za všechny 194 zlaté, 30 krejcarů, ze 
špitálu a vodovodu 6 zlatých, z obřadního vína na sv. Galli celoročně 10 krejcarů. Za 31 
měr měkkého dřeva, odebraného z panského lesa, platili pololetně 62 zlatých. Za řádné 
a včasné odvádění poplatků byli povinni ručit všichni společně. Židé postiženi požárem 
byli po dobu dvou let od placení veškerých daní osvobozeni.
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Všechny záležitosti, týkající se místních židů, byly projednává-
ny vrchností s jejich představeným, zvaným primátorem. Na kon-
ci 17. a na počátku 18. století to byl Moises Löbl. Při jednáních 
měl s sebou dva deputanty, a to Isaaka Lämla a Davida Moise-
se. Smlouva, upravující poměry židů s vrchností, a tudíž i s obcí, 
byla potvrzena ve Vídni dne 23. dubna roku 1727. smlouva byla vy-
hotovena v jazyce hebrejském, a to na pergamenu. Bohužel, do 
dnešních dnů se nedochoval ani originál, ani hebrejský překlad. 
 
Roku 1736 došlo k výtržnosti. Do Údlic přišla skupina chomutovských 
studentů a na židovském hřbitově zpustošila vandalsky hroby. Vý-
tržníci převrátili a roztloukli náhrobní kameny a v židovské škole vy-
tloukli okenní skla.

V letech 1748 až 1750 je v obci připomínán rabín Abrahám Löbl. V roce 
1752 byl údlickému purkmistrovskému úřadu předán spor židovské 
obce ve věcech pohřbívání.

U roku 1779 je v Údlicích uváděn jako židovský rabín Naftali Herz z 
Emdy z rodiny Heilbronnů. Současně byl rabínem pro kraj žatecký a 
loketský. Místní židovská obec používala v té době svou vlastní pečeť.

A jak postupoval rozvoj společnosti, docházelo k častým válkám, bylo rozhodnuto, že napříště budou do vojska povoláni i 
židé. Údličtí židé byli poprvé k odvodu povoláni v roce 1781. Za vlády císaře Leopolda se mohli židé za 30 a později za 120 
zlatých z poddanství vykoupit a stát se svobodnými občany s právem pohybu v království českém. Roku 1782 provedli 
místní židé rozšíření synagogy a její přestavění na ohnivzdornou.

V roce 1809 byli zdejší židé, to jest celá židovská obec, ve věcech policejně bezpečnostních, vyňati z pravomoci vrchnos-
tenského úřadu a převedeni pod dohled magistrátu.
Místní rabín Israel Stern, působící zde v letech 1811 až 1831, kdy zemřel, měl dovoleno přivydělávat si soukromou výukou 
dětí, protože měl malý plat. Dne 14. září 1815 vypukl v obci požár.Jeho obětí se  stala  i celá židovská obec, neboť tvořila 
uzavřenou čtvrť. Jen synagoga, protože byla z kamene a cihel, ohni odolala. Do zhoubného požáru byla židovská čtvrť 
semeništěm nečistot a nemocí, a to proto, že v ní nebyla žádná kanalizace, odpadové strouhy. Odpadky se smetím byly 
sypány přímo před domy. Po požáru si mohli všichni postavit domky nové, ovšem bez rozšiřování, protože na žádnou 
stranu nebylo místo.

Roku 1822 bylo místní židovské obci dovoleno zřídit židovsko-německou školu, na níž pak vyučoval zkušený učitel Isaak 
Gerseus z Teplic. Podle sčítání, které mezi sebou provedli židé roku 1824, měli v držení 40 domů se 111 rodinami a v tom 
227 mužského a 251 ženského pohlaví, to je celkem 478 duší. K podstatnému zlepšení životních podmínek v nově vybu-
dované židovské čtvrti po onom požáru došlo roku 1837 pod vedením židovského starosty Jakoba Löwyho. Židé si sami 
celou čtvrť vydláždili a opatřili kanalizací. Po několik let, až do roku 1840, zde působil jako předříkávač v synagoze David 
Oberek, později Abrahám Grünfeld z Kolína a Valentin Müller z Brandýsa.

Konstituce z roku 1848 měla vliv i na zdejší židovstvo. Přispěla totiž k jejich osvobození od dominikálního poddanství a 
osvobodila je od zvláštní židovské daně. Ochranné peníze, tj. jejich odvádění vrchnosti, bylo bez náhrady zrušeno. Pení-
ze bylo možno udat. Židé získali právo kupovat a pachtovat si domy a pozemky od křesťanů. Na paměť události měli na 
západní straně synagogy zasadit dva malé stromečky. Z ušetřených peněz, vybraných při bohoslužbách, pořídili do syna-
gogy velký měděný lustr, dále jeden menší stříbrný a jiné drobnosti. K modlitebnímu pultu pořídili velký stříbrný kalich.
V roce 1853 v Údlicích byl zřízen samostatný chudinský ústav. Z počátku ho vydržovali jen z příspěvků místních židů. Až 
z větších příspěvků, později ústavu připadlých, vznikl vlastní chudinský fond, v němž vytvořili kmenový základ ve výši 
2 300 zlatých. K tomu si zřídili ještě pokladničku, do níž vybírali při svatbách a pohřbech.

V roce 1862 žilo v Údlicích a v Chomutově společně 104 rodin se 170 dušemi a v Hořenci 23 rodin s 93 dušemi. Údlice, 
Bílence a Hořenec měli své vlastní hřbitovy. Od roku 1868, kdy odešel rabín Markus Fürth do Prahy, byli údličtí židé 
delší čas bez rabína. V důsledku svobody pohybu a usazování se v městech, nastává i z naší obce odliv zámožnějších židů, 
kteří postupně odcházeli do Chomutova a dalších měst. Přesto, že místní židovská obec velmi prořídla a zchudla, vydalo 
příslušné ministerstvo výnos, jímž i nadále se všemi právy zachována, a to navzdory tomu, že v Chomutově se vytvořila 
nová samostatná židovská náboženská obec.

Konec 19. století je možno označit také koncem souvislých dějin židovské obce v Údlicích, neboť pohyb židovského oby-
vatelstva zabývajícího se převážně obchodem směřoval do měst a zájem o udržování tradic byl potlačen zájmem komerč-
ním. A tak skončila éra židovstva v Údlicích, což s konečnou platností dokonala třetí říše v období druhé světové války.
Reprodukce fotografie z údlického ghetta těsně před asanací poskytl pro potřeby čtvrtletníku Posel Státní okresní archiv 
Chomutov se sídlem v Kadani. Fotografie ze starého židovského hřbitova pořídil ve 30. letech 20. stol. Rudolf (Rudi) 
Weihs syn posledního teplického rabína Friedricha Weihse z“l.
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Pietní akce v žatecké synagoze
Již tradiční pietní připomenutí říšského pogromu známého 
jako „Křišťálová noc“ se konalo v žatecké synagoze ve čtvrtek 
07. listopadu 2019. Žatecká synagoga je jedna z mála židov-
ských památek v pohraničních oblastech  tzv. Sudet, které zů-
staly ušetřeny nacistického běsnění i komunistického nezájmu 
o kulturní dědictví.

Pietní akce se konala pod patronátem starostky a senátorky 
Zdeňky Hamouzové. Záštitu nad akcí převzalo též Velvysla-
nectví státu Izrael, v čele s velvyslancem Danielem Meronem, 
který se  zúčastnil pietní akce osobně. Před asi stovkou lidí při-
vítal všechny přítomné Petr Šimáček ze Spolku žateckých ro-
dáků a přátel města Žatce. Daniel Meron zmínil ve svém proje-
vu vzrůstající antisemitismus v sousedním Sasku. Velvyslanec 
Daniel Meron dále pokračoval: „Dnes večer jsme tu však také 
pro to, abychom si připomněli jinou dobu, dobu, která přinesla 
naději. V zásadních letech, která následovala tragédii evrop-
ských Židů, se zrodil Stát Izrael a Žatec hrál klíčovou roli v pře-
žití mladé země během Války za nezávislost. Rád bych všem 
občanům města Žatec poděkoval za pomoc, kterou jste poskytli 
Izraeli před 71 lety. Operace Balak a letecký most mezi Žatcem a 
izraelským Ekronem byla životně důležitá pro přežití mladého 
Státu Izrael ve Válce o nezávislost. Operace Balak byla vojen-
ská operace, jejímž cílem bylo propašovat zbraně nakoupené 
v Evropě do Izraele, kde byly nutně třeba, aby zajistily přežití 
národa. Jak napsal první izraelský ministerský předseda David 
Ben Gurion ve svých pamětech: České zbraně zachránily Izra-
el. Za to bude Izrael vždy vaším dlužníkem a nikdy nezapome-
ne na pomoc ve chvíli z nejtěžších. Rád bych proto poděkoval 
všem, kdo zde v Žatci pracují na zvěčnění této historie.“
Poté následovali projevy zástupce německého velvyslanectví Hans Peter Hinrichsena, Otokara Löbla, Zdeňky Ha-
mouzové, Gabriely Beckové členky představenstva ŽOT a dalších.

Na samém závěru zazněla modlitba El male rachamim v podání chazana FŽO Dannyho Vaňka, který spolu s du-
chovním ŽOT Tomášem Pulcem a Pavlem Veselým zúčastnili pietní akce v žatecké synagoze.

Pro čtvrtletník Posel připravil: duchovní ŽOT

 
 Dne 24. 10. 2019 zemřela naše bývalá členka ŽOT a sociální pracovnice

 
 paní Věra Pešinová roz. Cantorová ve věku 73 let

Kéž je jeho duše pojata do svazku věčného života.
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Rabín dr. prof. Josef Samuel Bloch
obhájce židovské cti

Dr. Tomáš Wichs

Neprávem dnes zapomenutý rabín Josef Samuel Bloch se narodil 20. 11. 1850 
v ortodoxní rodině na Dukle v Haliči. Jeho otec byl chudý pekař a k synovi Jo-
sefu Samuelovi se choval s neláskou a často ho bil. Jeho vzdělání se zpočátku 
nelišilo od výchovy tisíců židovských chlapců na východě, od tří let chodil do 
chéderu, od šesti studuje Talmud. Po Bar micva odchází z rodné Dukly, putuje 
od města k městu, přespává ve studovnách a hlavně studuje. Z velkého množství 
jeho učitelů uveďme alespoň lvovského rabína J. S. Natansohna. Samuel Bloch 
se díky své píli a získaným vědomostem stává uznávaným talmudistou. Zájem o 
světské předměty ho v 17 letech vede do ortodoxní rabínské školy E. Hildeshei-
mera v Eisenstadtu, která přitahovala mladíky z východu tím, že se zde věnovala 
jistá pozornost i světským předmětům. Tento zájem vedl mladého a nadějného 
talmudistu z Eisenstadtu do Vratislavi. Ve Vratislavi působil v té době rabín Za-
chariáš Frankel nebo H. Graetz. Samuel Bloch však pro neznalost profánních 
předmětů nemůže vstoupit do rabínského semináře, proto v něm nějakou dobu 
studuje neoficiálně. Graetz o něm řekl, že se „narodil o půl tisíciletí později, tj. že 
by jeho talmudistické znalosti dosáhly věhlasu a uznání“. Musím uznat, „hezká 
poklona“. Graetz mu též doporučil, aby se naučil německy a na jeho popud Josef 
Samuel Bloch odchází do Německa a Švýcarska. S tamními rabíny probírá Tal-
mud a Šulchan aruch, výměnou za výuku gymnaziálních předmětů. Poté studuje 
na universitách v Mnichově a v Curychu. V té době neobvyklá kombinace tradič-
ního východožidovského talmudistického vzdělání s důkladnými universitními znalostmi se stává v rukou  
Josefa Samuela Blocha účinnou zbraní proti lžím a pomluvám antisemitů té doby.

Roku 1874 se dr. Bloch ujímá místa rabína a učitele náboženství v Rendsburgu a po vystřídání dalších dvou míst 
v Německu. Nikde však nevydrží příliš dlouho. V roce 1877 přijímá rabínský post v Královském městě Mostu, 
kde vydržel pouhopouhé dva roky a v roce 1879 mosteckou židovskou komunitu opouští, na jeho místo nastupu-
je dr. prof. Jakub Tauber. Město Most tak získalo svého nejvěhlasnějšího rabína v jeho krátké novodobé historii. 
V Mostě se rabín Josef Samuel Bloch seznamuje s rodícím se dělnickým hnutím, sociální problematikou a s prv-
ními projevy antisemitismu ve své primitivní podobě. Získané znalosti rozvine dále na vídeňském předměstí ve 
Florisdorfu, obývaném především chudými dělníky a v Říšském parlamentu.

V březnu 1883 zemřel krakovský vrchní rabín Simon Schreiber, který v říšském parlamentu zastupoval volební 
obvod Kolomea, Buczacz a Sniatyn v Haliči. Jeden kolombský občan, který byl v létě 1883 obchodně ve Floris-
dorfu, se náhodou zúčastnil přednášky Josefa Samuela Blocha v dělnickém spolku. Později na dr. Blocha upo-
zornil jako na vhodného kandidáta do říšského parlamentu. Dr. Samuel Bloch v té době byl už proslulý polemi-
kou s antisemitou Augustem Röhlingem. Ve všech třech haličských městech se utvořily výbory pro jeho zvolení 
v doplňovacích volbách. Samuel Bloch byl nabídkou kandidatury velmi překvapen. Přijal ji i přes vášnivý odpor 
protivníků disponujících velkými finančními prostředky, zatímco on sám neměl peníze ani na to, aby se mohl 
jet voličům představit. Ve volbách vyhrál s dvoutřetinovou většinou. Slib složil 04. 12. 1884. Mandát zde obhájil 
v řádných volbách roku 1885 a ve volbách roku 1891. Rezignaci oznámil na schůzi 22. října 1895.

Celý život zasvětil boji proti lidským předsudkům o rituálních židovských vraždách. V letech 1883 – 1895 byl 
poslancem říšské rady. Jako jediný židovský poslanec se tam v době, v níž se antisemitismus stává výraznou 
složkou politického života, věnuje výhradně a o to víc důsledně židovským zájmům. Nejen hluboké znalosti a 
řečnické nadání, ale i ohromná pohotovost a vtip mu zaručují úspěch v boji s nepřáteli židů. Po dobu poslanec-
kého mandátu dr. prof. Josefa Samuela Blocha zaniká zvyk antisemitů číst v interpelacích sáhodlouhé pasáže 
z protižidovských pamfletů, a tak pod ochranou poslanecké imunity zajišťovat těmto nechutnostem beztrestné 
rozšiřování. Rabín Bloch totiž uměl na všechny útoky odpovědět tak pádně, že se antisemiti raději snažili nedat 
mu příležitost k tomu, „aby ze sebe mohl udělat hrdinu“.

Bylo by to sáhodlouhé vypočítat všechny zásluhy Josefa Samuela Blocha, nemůžeme opominout též jeho činnost 
v době první světové války, kdy bojoval proti pomlouvání židovských vojáků a jak v té době vyvinul ohromnou 
charitativní činnost ve prospěch válečných uprchlíků. Zajímavostí je, že odmítal celoživotně politický sionismus.
Josef Samuel Bloch zemřel 01. 10. 1923 ve Vídni. Deset let po jeho smrti přichází doba temna, ve které by byl i 
on zcela bezmocný. Doba, která popřela všechny výsledky jeho přesvědčovacího úsilí. Není proto jenom frází, 
řekneme-li za Blochovým jménem slova „Zichraunau livróchó“ – vzpomínka na něho nám budiž požehnáním!
Redakčně zkráceno, celý článek byl publikován v Židovské ročence 1986, je s podivem, že je to jediná obsáhlejší 
práce o rabínu Josefu Samuelu Blochovi. Nu což – tímto článkem vzdáváme čest pisateli Dr. Tomáši Wichsovi a 
též vzdáváme čest rabínu Blochovi.

Pro čtvrtletník Posel připravil: Tovje
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paní Čapková Lenka, nar. 04.11. - 41 let
paní Urbanová Jana, nar. 10.11. - 82 let
paní Anna Bírková, nar. 2.12. - 57 let
pan Jiří Merta, nar. 04.12. - 26 let
paní Alice Sikytová, nar. 5.12. - 55let

Narozeniny členů Teplické židovské obce

Recept na Sufganiot

Zkuste si připravit tyto židovské koblihy 

Ingredience
2 balíčky sušeného droždí, 4 lžíce pískového cukru, 
3/4 hrnku vlažného mléka, 2 a 1/2 hrnku polohrubé 
mouky, 2 žloutky, špetka soli, 1 lžička skořice,   
40g změklého másla, rostlinný olej, ovocná zavařeni-
na 

Postup
Nejprve rozpustíme kvasnice a 2 lžíce cukru v mléce a 
necháme vzejít kvásek. Prosejeme mouku a nasypeme 
ji na vál. Uprostřed uděláme důlek, nalijeme kvásek, 
přidáme žloutky, sůl, skořici a zbývající cukr. Dobře 
propracujeme. Přidáme máslo a zpracováváme těs-
to, dokud není hladké a pružné. Poté těsto dáme do 
mísy, přikryjeme a necháme přes noc v ledničce. Na 
vál nasypeme trochu hladké mouky a rozválíme těsto 
na zhruba centimetrovou tloušťku. Pomocí sklenice 
vykrájíme kolečka, překryjeme je utěrkou a necháme 
ještě 15 minut vykynout. V ruce vytvarujeme kouli, 
do jejíhož středu jsme zapracovali trochu marmelá-
dy. V hluboké pánvi rozpálíme olej a vkládáme do něj 
koblihy. Když jsou z jedné strany dohněda osmažené, 
obrátíme je. Když jsou hotové, krátce je ubrouskem 
vysušíme a obalíme je v pískovém cukru. 

Představenstvo se na svých pravidelných zasedáních 
zabývalo běžnou agendou a  organizací  života  na obci.
Zvláštní pozornost byla věnována: 

• Přípravou shromáždění členů ŽO Teplice
• Realizací akcí financovaných  z grantů  NFOH.  
• Přípravou a realizací svátku Sukot na ŽO.
• Vyhodnocením akcí Společenského klubu ve 3. 

čtvrtletí 2019. 
• Sociálními službami ŽO Teplice ( odborné sociální 

poradenství) a GG 21.
• Přípravou a realizací vzpomínkových akcí ( Žatec, 

Most Louny).

Zprávy z představenstva

Pusťte se do přípravy svátečních židovských „bram-
boráků“.  

Ingredience
500g brambor, 1 středně velká červená cibule,  
1 velké vejce, 1/2 lžičky soli, olivový olej na smažení  

Postup
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, nasklá-
dáme nadrobno nasekanou cibuli a pevně rolujeme 
utěrku do tvaru rolády, tak aby se ven dostala vět-
šina tekutiny. Poté brambory s cibulkou opět dáme 
do mísy, přidáme vejce a sůl. Do teflonové pánve na-
lijeme 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. Serví-
rujeme je teplé. 

Recept na Latkes

Ad mea veesrim šana  
přeje celá teplická židovská obec


