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KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ NA TÉMA: POKÁNÍ

Judaismus nevěří, že se lidé rodí s poskvrnou
prvotního hříchu. Naopak, jedna z prvních
modliteb židovské modlitební knížky, která
se má odříkat každé ráno, zní: „Můj Bože,
duše, kterou jsi mi dal, je čistá.“ Z židovského hlediska začíná každý člověk svůj život
s čistým štítem. Má moc činit dobro nebo zlo,
ale ví, že by měl konat dobro. Když se přesto
dopustí hříchu – a každý se nevyhnutelně dopustí hříchu -, má možnost se kát, vrátit se na
správnou cestu. Pokání je záležitostí každého
jednotlivého člověka. Není třeba žádných
prostředníků mezi člověkem a Bohem, nýbrž
každý jedinec koná tšuva v rámci svého vlastního přímého vztahu k Bohu.
Rabínská literatura, která následuje biblického příkladu, říká o Bohu, že chce, aby se lidé
obrátili. Dobrý náhled do tradičního židovského postoje poskytuje známé rabínské podobenství: „Zeptali se Moudrosti. Jaký je trest
hříšníka? Moudrost odpověděla: Zlo pronásleduje hříšníky. Pak se zeptali Proroctví:
Jaký je trest hříšníka? Proroctví odpovědělo:
Duše, která hřeší, zemře. Pak se zeptali Svatého, budiž požehnán: Jaký je trest hříšníka?
Svatý, budiž požehnán odpověděl: Ať se kaje,
a tak dojde odpuštění.“
Pro čtvrtletník Posel připravil: duchovní ŽOT
Šana tova umetuka ve zmar chatima tova
5778

Náhrobek ze starého židovského hřbitova v Teplicích
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Traktát Sofrim
Rád bych zde připomněl pár halachických paragrafů vztahujících se k Tiša beAv, tak jak je v roce 1922
zachytila Učebnice židovských dějin a literatury pro vyšší třídy středních škol, díl II. Autory této pozoruhodné učebnice byli Dr. Michael Rachmuth, rabín a učitel náboženství na gymnáziu v Jindřichově Hradci, Dr. Gustav Wiener, rabín a učitel náboženství při středních školách na Královských Vinohradech, Dr.
Otakar Kraus, rabín a učitel náboženství na gymnáziu v Benešově.
Liturgie 9. avu – ženy a dítky při bohoslužbě (18, 4 – 7)
4. Někteří čtou knihu žalozpěvů kinot večer, jiní ji ponechávají na ráno po čtení z Tory, a sice tím způsobem, že někdo po čtení z Tory povstane a posype si hlavu popelem, v natržených šatech pak předčítá
slova žalozpěvů a přitom naříká a pláče. Dovede-li někdo překládati, ať tak činí, kdo to umí, aby ženy i
děti rozuměli předčítanému textu stejně jako mužové, tím spíše musí muži rozumět čtenému textu.
5. Podobně má žena čísti šema, dále má pronášet modlitbu tfila (tj. amidu) a modlitbu po jídle (Birkat
hamazon) a má povinnost připevňovat mezuzu na zárubeň svých dveří. A když nerozumí svaté řeči, má
být poučena v řeči, které rozumí. Proto jest ustanoveno: „Kdo pronáší velebení, musí svůj hlas pozdvihnout kvůli svým malým dítkům a kvůli své manželce.“ Bylo by dobře v sobotu o svatém šabatu po čtení z
Tory překládati každou parašu a každé čtení z proroků, tzv. haftaru pro lid, ženy a děti. Proto se říkalo: „V
sobotu přicházejí ženy časně, aby četly šema jako zbožní při prvním úsvitu slunce a odcházejí pozdě, aby
slyšeli čtení a výklad týdenní paraši. Ale o svátcích přicházejí pozdě, poněvadž musejí chystat sváteční pokrmy, a odcházejí záhy, poněvadž není co jim vykládati, neboť na svátky neustanovil Rav žádného amoru
(tj. překladače).“
6. V den, kdy uvedli rabi Eliezera ben Azarju do úřadu, jal se mluviti: „Stojíte tu dnes všichni před Hospodinem Bohem svým, všichni muži Izraele, dítka vaše i ženy vaše (5 M 29,9), mužové aby rozuměli, ženy
aby obdržely odměnu za to, že přišly, avšak děti – k čemu ty? Aby ti, kdož je přivedli, obdrželi odměnu za
ně.
7. Kdo předčítá v den 9. avu, praví: „Veleben budiž soudce v pravdě.“ Mnozí staví pouzdro Tory černě
zastřené na zem a říkají: „Klesla koruna s hlavy naší“ a natrhnuvše si šaty naříkají, jako by ležel před nimi
mrtvý. Mnozí mění místo, mnozí sesedají ze svých sedadel a sypou si popel na hlavu. Po celý den se lidé
nezdraví pozdravem Šalom, dokud obec neskončila čtení žalozpěvů, a pokud se přednášejí žalozpěvy,
lid se má vzdálit planým řečem a není dobré odcházet, před koncem bohoslužby, aby se srdce ze smutku
nevyrušilo.
Ačkoli dnes mnozí nedodržují vše, jak by se mělo, je to jen na nás, abychom navrátili korunu slávy na její
místo. Nechť je znovu vybudován Chrám za našich časů. Amen.
Pro čtvrtletník připravil: duchovní ŽOT

Udržovat vzpomínku
Když vpochodovaly napoleonské armády v roce 1812 do Polska, procházely jednou židovskou vesnicí.
Napoleon slyšel z jednoho domu nářek velkého množství plačících lidí. Chtěl zjistit, zda těmto lidem může
nějak pomoci, a proto za nimi vyslal jednoho svého generála, aby se jich zeptal na příčinu jejich smutku.
Když generál vstoupil do domu, z něhož se ozývaly výkřiky a pláč, všiml si, že právě vešel do synagogy, a
překvapilo ho, že tu sedí na holé zemi. Diskutoval s několika lidmi ze synagogy, a ti mu řekli, že je dnes den
9. avu a že všichni dnes truchlí nad zničením jeruzalémského Chrámu.
Generál se po chvíli vrátil zpět k Napoleonovi a řekl mu, co viděl. Vysvětlil mu, že ti lidé jsou Židé, že se
stalo velké neštěstí, kdy byl zničen jejich Chrám. Napoleon se dále zeptal svého generála, zdali k tomu
neštěstí došlo nedávno. Generál odpověděl, že se to přihodilo před více než 1700 lety. Napoleon se dále
zeptal, zda se ta událost stala v této vesnici. Generál mu na tuto otázku odpověděl, že se to všechno událo v
Jerušalájim ve Svaté zemi.
To všechno tak na Napoleona zapůsobilo, že zvolal: „To je neuvěřitelné! Tito Židé oplakávají něco, co se
stalo tak dávno a na tak vzdáleném místě. Teď konečně chápu, proč židovský národ přežil tak dlouhé vyhnanství. Národ, který tak dlouho udržuje vzpomínky a stále usiluje o své osvobození, nemůže být nikdy
zničen.“
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Kontrolní den na hřbitovech
Ve čtvrtek 13.07.2017 proběhl kontrolní den na židovském hřbitově v Mašťově, Letově a Měcholupech
u Žatce. Na židovském hřbitově v Mašťově bylo zjištěno, že hřbitov od března tohoto roku opět zarostl
lučními travinami a z pořezaných náletů vyrostly mladé výhonky. Zde na tomto hřbitově je dobře vidět,
jak je důležitá pravidelná údržba celé plochy hřbitova. Do budoucna bychom zde rádi opravili obvodovou
zeď hřbitova a narovnali zbývající vyvrácené náhrobní kameny. Poté bude přikročeno k vytvoření plánu
hřbitova a nafocení všech náhrobků. Kompletní fotodokumentace je důležitá z hlediska degradace náhrobních epitafů, neboť ta bude v mnoha případech, slovy pracovníka židovského muzea Daniela Polakoviče,
„v blízké budoucnosti jediným dokladem o jejich existenci.“ Viz., nově publikovaný článek v Rošchodeši
7/2017 „Vracet lidem jména.“ A v tomto směru mu dávám za pravdu. Podle vyhotovené fotodokumentace
pak bude vytvořena databáze celého hřbitova. Databáze bude zpracována již výše zmíněným pracovníkem
Židovského muzea v Praze Danielem Polakovičem. Daniel Polakovič již pracuje na databázi židovského
hřbitova v Sobědruhách a nově i na databázi v Hřivčicích. Je to pomalá a zdlouhavá práce, která se ještě
musí porovnat s dochovanými historickými dokumenty, jako jsou seznamy židů, židovské matriky, pohřební knihy a další archivní materiály.
V Letově, se v těchto dnech má začít se stavbou obvodové zdi hřbitova. Tak nás zajímalo, co nového se zde
děje, ale práce z důvodů podmáčení terénu, které zavinily přívalové deště, ještě nezačaly.
A tak jsme se vydali na židovský hřbitov v nedalekých Měcholupech. Zde už druhým rokem provádí revitalizaci celého prostoru hřbitova spolek Tamuz z Tachova pod vedením Václava F. Chvátala. Plocha hřbitova
byla zbavena náletové vegetace a letos by se mělo přistoupit k stavění náhrobních stél, čili kamenů. Jsou
zde jasně čitelné hrobové řady s povalenými a vyvrácenými náhrobky. Hřbitov není nijak veliký, se svou
rozlohou 1 349 m2 patří mezi malé židovské hřbitovy v Ústeckém kraji. Založen byl pravděpodobně v roce
1857 a na ploše se nachází cca 100 – 120 povalených náhrobních kamenů. Zatím zde stojí tři nejstarší náhrobní stély, které jsou zhotoveny z jednoho kusu pískovcového bloku, a nepodařilo se je vyvrátit. Zbývající
náhrobky jsou sestaveny z více komponentů, a jako materiál byla zvolena žula. Práce na hřbitovech budeme i nadále sledovat a o jejich výsledcích vás budeme průběžně informovat jak prostřednictvím čtvrtletníku Posel, tak i na našich webových stránkách www.kehila-teplice.cz
foto: Židovský hřbitov v Mašťově
Kontrolní den provedli duchovní ŽOT Tomáš Pulc a člen představenstva ŽOT Michael Lichtenstein.

Daniel Polakovič
Daniel Polakovič (nar. 1975), vystudoval FF UK,
obor hebraistika v kombinaci s klínopisem. Už na
studiích vypomáhal v knihovně Židovského muzea,
pak pracoval jako šámes Staronové synagogy, krátce
vedl rabinát pražské židovské obce. Od roku 2000
pracuje v Židovském muzeu v Praze v Oddělení židovských dějin a judaistiky. Zabývá se zejména hebrejskou epigrafikou, paleografií a kodikologií, věnuje
se systematické evidenci starších písemných památek českých a moravských Židů mimo sbírky ŽMP,
zejména náhrobními nápisy židovských hřbitovů,
studiem hebrejských rukopisů, zvláště katalogizací
hebrejských středověkých rukopisných zlomků ve
vazbách rukopisů a starých tisků. Je autorem řady
dokumentačních prací a přednášek na toto téma a
spoluautorem několika historických monografií,
článků a bibliografií.
Převzato z Roš Chodeš 7/2017 - Jiří Daníček
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Ze vzpomínek rabína Weise
					
V příštím roce si budeme připomínat 80 let od těchto velmi pohnutých událostí naší novodobé historie, od událostí
které znamenali pro naši židovskou komunitu konec zlatého věku. Nečekaně bohatým pramenem k historii teplické
židovské komunity, její spolkové a sociální činnosti, peripetiím vývoje v bouřlivém roce 1938 jsou vzpomínky posledního teplického rabína Friedricha Weise nazvané příznačně „Hitler u bran města.“
„Velká židovská obec se staletou historií se viditelně hroutila. Staří i mladí kvapem odcházeli. Náboženské vyučování
už se déle nekonalo a na bohoslužby docházelo stále méně a méně věřících. Obec ztratila členy i prostředky. Uprostřed léta 1938 panovala ve městě silně nervózní atmosféra. Večer jsme viděli mezi keři plamenné pohledy Němců.
České hlídky jen zesílily doporučení odjet. V létě 1938, byla většina členů komunity připravena k odjezdu, nebo už
odjela. Před obchody stály velké stěhovací vozy, aby odvezly zbývající zboží. Vzpomínám si, že po jedné šábesové
modlitbě jsem řekl Karlu Freundovi, představenému templu, aby do Prahy do bezpečí odvezl svitky tóry až na ty
nejnutnější, ozdoby, starobylou oponu a oltářní pokrývku. „Nic se nestane“, řekl. Ani moje argumenty, že obchodníci
odvážejí své zboží a celá řada rodin svůj majetek, jejichž hodnota se nedá s hodnotou chrámového vybavení vůbec
srovnat, neotřásly jeho optimismem. Nesnažil jsem se s rodinou odjet, protože jsem chtěl tak dlouho, jak to jen bude
možné, zastávat svůj úřad. Nejnutnější šaty a prádlo jsme měli zabaleno v příručních zavazadlech už celé týdny“.
Všichni členové židovské komunity odejít nechtěli, často ani nemohli. Někteří byli pevní ve své důvěře v Československo a doufali v zastání, kterého se jim snad dostane, další nemohli odejít, protože se starali o své staré nebo nemocné příbuzné, některým chyběly finanční prostředky na financování života v Praze nebo případnou emigraci a bez
peněz se nechtěli pouštět do neznáma. Místní „kapitáni průmyslu“, například rodiny Petchků a Weinmannů, kteří
měli podíly i v teplických firmách, opustily Ústí nad Labem v létě 1938. Weinmannové prodali značnou část svého
majetku Živnostenské bance. Chování majoritního obyvatelstva nelze popsat jako a priori netečné nebo dokonce
odsouzeníhodné, mělo různé podoby. Kromě těch, kteří přestali své židovské sousedy i jen zdravit, byly i případy
opačného přístupu. Dlouhodobě společně sdílený život, členství ve spolcích, radách a výborech všeho typu vedlo
v některých případech k soucitu a k pomoci. Rabín Weis, který se vrátil po obsazení pohraničí do Teplic, aby tam
se svými věřícími oslavil Jom Kipur a zařídil odvoz své knihovny a dalších věcí do Prahy, našel i tehdy pomocnou
ruku nejen u své německé křesťanské pomocnice v domácnosti, která všechny knihy z rabínovy rozsáhlé knihovny
připravila na převoz a „…uprostřed světa, který nás haněl a pronásledoval, si tahle věrná německá služka do krve
rozedřela ruce, aby mi pomohla zachránit to, co mi bylo milé“. Převoz na nádraží nakonec provedla malá, a jak rabín
Weis zdůrazňuje, křesťanská speditérská firma, jejíž majitel byl předsedou vzdělávacího spolku (Bildungs-Verbandes) ve městě. „Vděčně vzpomínajíc (na přednášku rabína ve spolku, pozn.aut.) nechtěl přijmout žádný příplatek
kromě svých holých nákladů, musel jsem si jen sám od české drážní správy obstarat vagón pro převoz věcí do Prahy.
Také v přepravní kanceláři jsem byl českým úředníkem přijat velmi přátelsky a moc se mi omlouval, že mi nemůže
poskytnout než jeden nekrytý vůz, slíbil mi ale, že všechny věci, kde je to třeba, budou přikryty plachtami. Přenechal
jsem tedy vše přepravní firmě, daroval naší pomocnici v domácnosti zbytek věcí a uchystal jsem si jen nouzové lůžko
na dvě noci, které jsem se chystal ještě strávit ve městě.“ Nejobtížnější byla za změněných podmínek situace uprchlíků z Německa a Rakouska a cizích státních příslušníků, kteří se zdrželi na území odstoupeného pohraničí. Zbytek
Československa přijímal pouze československé státní občany a ani ti neměli jistotu, že se dostanou přes uzavřenou a
silně střeženou hranici. Situace byla skutečně vážná, jak dokumentuje například zkušenost rodiny Strass majitelky
obchodu na Školním náměstí v Teplicích. Teplický rabín Friedrich Weis potkal rodinu při svém odjezdu z Teplic na
nádraží: „Muž tam seděl se skelným pohledem, celý vystrašený a vedle něj malá dceruška, která spala. Byl rakouským státním občanem. S jeho výjezdními dokumenty nebylo něco v pořádku. Měl obrovský strach, že už nebude
moci se svou ženou a dítětem odjet, aby se zachránil.“
„Už jsem myslel jen na to, abych se odtamtud dostal pryč. Měl jsem toho dost! Bylo to rozloučení s překrásnou podkrušnohorskou krajinou, s milovanými horami a lesy. Praha nebude mým domovem, pouze přestupní stanicí. Bylo
mi těžko u srdce a měl začít nový boj o budoucnost, dá-li Bůh. Budoucnost byla bez cíle, bez pevné půdy pod nohama.“ 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, po sobě zanechali
značný nemovitý majetek.
Pokračování na druhé straně...

Oznámení o úmrtí
S politováním oznamujeme,
že 21. tamuzu 5777 zemřel ve věku 69. let Petr ben Lea,
syn naší dlouholeté členky Židovské obce v Teplicích, paní Lotte Kozové.
Nechť je jeho duše pojata do svazku věčného života.
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Po podepsání Mnichovské dohody nastala nejsilnější emigrační vlna židů ze Sudet i z Teplic. Židé, kteří zůstali, jsou obvykle v
historiografii označování za z větší části buď staré a nemocné, nebo patřící ke smíšeným rodinám. Se zápisy v městské kronice
a publikovanými studiemi je v souladu už zmiňované vyjádření posledního teplického předválečného rabína Friedricha Weise,
že ve městě zůstávali ti, kteří město nechtěli opustit za žádnou cenu, staří, nemocní, pomáhající osoby a ti, kteří na útěk neměli
dost peněz nebo odvahy. Někteří z těch, kteří si přáli opustit okupované pohraničí, zejména ti, kteří nebyli československými
občany, se ocitli v situaci, kdy „Říše“ si přála jejich odchod, ale Československo, respektive jeho okleštěná podoba, je odmítalo
vpustit na své území. V blízkosti hranic zůstávaly skupiny běženců (německých židů, kteří nedlouho předtím hledali útočiště
na československém území, i místních dlouhodobě usedlých židovských rodin), které byly nevítané na obou stranách hranice.
Z domova je vyháněl strach a často také Gestapo, „svobodné“ území Československa jim ale brány neotvíralo nijak ochotně. K
tomu přidejme všeobecný zmatek a nejasnost kompetencí jednotlivých správních orgánů a nejasnost oficiálních podmínek pro
setrvání nebo odchod. „Zbytek Československa“ - dočasné útočiště. Nejčastějším cílem uprchlíků bylo československé vnitrozemí, které vnímali jako výhodný bod k možnému odjezdu do emigrace.
Teplický rabín Friedrich Weis sepsal své vzpomínky nedlouho poté, co se mu podařilo emigrovat do tehdejší Mandátní Palestiny, viz.:
Weihs, Friedrich: „Hitler vor den Toren der Stadt“ Erinnerungen aus meinen letzten Amtsjahren in Teplitz Schönau 1933-1938.
Leo Baeck Institute New York, digitální kopie rukopisu, 50 stran, č. 555139
Text byl použit z dizertační práce PhDr. Ing. Arch. Lenky Burgerové, 2013 Mezi asimilací a emigrací na U.K. – F.F. Ústav hospodářských a sociálních dějin.
Rád bych těmito články podpořil zájem našich členů, naší malé židovské komunity o židovskou historii, o židovské tradice a o
život v komunitě. Máme být na co hrdí a je třeba si to jen uvědomit.
Váš duchovní ŽOT

Viktor Fleischer
V letošním roce si připomínáme 135. výročí od narození německy píšícího židovského rodáka z Chomutova Viktora Fleischera
(12.09.1882 – 1951 Londýn). PhDr. Viktor Fleischer vystudoval a odmaturoval na chomutovském gymnáziu a později studoval
filozofii a dějiny umění na univerzitách v Lipsku, Mnichově a ve Vídni (rigorózní práce: Maler am Hofe Leopold I.). Několik let pracoval jako archivář u vídeňské knížecí rodiny Lichtensteinů, potom se přestěhoval do Německa, kde vedl nakladatelství ve Frankfurtu nad Mohanem. Později žil v Berlíně jako nezávislý spisovatel a textový editor, editoval texty týkající se středověkého umění
a literatury, spolupracoval s řadou periodik. Viktor Fleischer byl ve své době pozoruhodným kritikem regionální společnosti. Ve
svých románech „Bauerngeschichten“ (Selské povídky 1906), „Leute vom Dorf“ (Lidé ze vsi, 1909) „Im Krug zum Gruner kranze“
(V krčmě U zeleného věnce, 1915), a „Wendelin und sein Dorf“ (Vendelín a ves, 1919) a jiné. Realisticky popisuje bídu venkova a
idealizuje si život ve městě. Hrdiny jeho románů však zde čeká osamělost, nedůvěra, předsudky spojené s nedostatkem vzdělání,
které brání hlavním hrdinům jeho románů k zařazení do většinové společnosti, násilí páchané na Židech, šikana mezi mládeží atd.
V krátké próze „Der weise Spatz“ (1912) v překladu Bílý vrabec, otištěné v Selbstswehr VI, č. 40, se píše: Malý chlapec, kterého
ostatní kvůli jeho židovství vyřazují z kolektivu, při cestě do školy tajně krmí chlebem od snídaně vrabce s bílou hlavou. Vrabce totiž ostatní ptáci v hejnu odhánějí a pronásledují stejně jako chlapce jeho spolužáci. Při večerní modlitbě chlapce zastihnou výčitky
svědomí a rozpláče se. Přizná se matce ze lží a vysvětluje, že i on se cítí být druhými odstrkován pro svou jinakost: „A já měl toho
bílého vrabce tolik...., tolik rád, protože musím pořád myslet na to, jak mně kluci ve škole pořád něco vyčítají a nadávají na mě….,
přesně tak jako ti ostatní vrabci na toho jednoho s bílou hlavou.“
Ukázka je použita z knihy Cizí i blízcí: Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století, vydanou v roce 2016 v nakladatelství
Akropolis, str. 86
V roce 1933 emigroval z rasových důvodů do Velké Británie, kde se stal členem mnoha vědeckých společností. Byl ženat s herečkou
a filmovou režisérkou Leontine Sagan (1889 – 1974). Ke konci života žil nějaký čas v Jihoafrické republice v Pretorii, někdy je též
uváděno, že tam i zemřel 14.10.1950 viz. Slovník historiků umění a výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v Českých zemích a
jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (1800 – 2008), vydalo nakladatelství Academie
Je velká škoda, že Fleischerovy knihy a jeho románoví hrdinové zapadly v zapomnění. Jedním důvodem může být i to, že si nenašly
svého překladatele do češtiny, a tím se staly pro většinu českých čtenářů nedostupnou, cizí literaturou. Nástup německého fašismu
a nakonec nacistická okupace okleštěných českých zemí spolu s protižidovským tažením pohřbily židovského spisovatele a jeho
literární odkaz. Dalším důvodem je i poválečný odsun německého obyvatelstva z českého pohraničí. V této pohnuté a vypjaté době
nebyli odsunuti jenom lidé (sudetští Němci), ale s nimi odešla i německá kultura se svými zvyky a tradicemi, která se zde po staletí
pěstovala a spolu s německou kulturou zmizela i kultura židovská. Politický vývoj po roce 1945, zejména po únorových událostech
1948, nepřál znovuobjevení literárního díla Viktora Fleischera. Důvodem toho byla jeho emigrace v roce 1938 do Anglie a s tím se
pojila poválečná tematická odcizenost. Jako německy píšící spisovatel se stal na velmi dlouhou dobu pro českého čtenáře třídně a
ideologicky nestravitelným. Dnes už asi nikomu jméno Viktor Fleischer nic neříká, je to škoda. Rodný kraj, chomutovsko, tak přišlo o svého Franze Kafku či Hermanna Ungara a možná, že to tak je lepší. Možná, že by ho dnes v době hojnosti a nadbytku nikdo
ani nepochopil. Svět se změnil a my s ním…….
Jeho starší bratr Max Fleischer (1880 Chomutov – 1941 zahynul v koncentračním táboře), vystudoval práva a posléze pracoval jako
bankovní úředník. Kromě několika básnických sbírek „Traum und Schopfung“ (Sen a stvoření, 1900) a „Das Kind mit dem Kriesel“
(Dítě s káčou, 1929), napsal esej o Friedrichu Adlerovi (1909) a v neposlední řadě se věnoval literární kritice.
Likvidace kulturní paměti byla završena v roce 1986, kdy došlo k celoplošné likvidaci všech náhrobních kamenů na židovském
hřbitově v Chomutově, kde byli pohřbeni též rodiče Viktora a Maxe Fleischera s dalšími blízkými příbuznými rodiny. Plocha židovského hřbitova byla parkově upravena, tak aby se vymazala jakákoliv památka na židovskou komunitu a její odkaz. Čest jejich
památce a nechť jsou jejich duše pojaty do svazku věčného života.
														
toms69
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Židé na Podbořansku na přelomu 17. a 18. století
Panství Nepomyšl
Na Nepomyšlském panství nežili v roce 1686, kdy jej získali Dietrichštejnové, žádní Židé. Správa velkostatku využívala služeb
cizích obchodníků či Židů z dalších dietrichštejnských panství Budyně a Libochovice a uzavírala s nimi kontakty především na
prodej ovčí vlny a tzv. omastků. Na nákup dobytka a kůží se podíleli jak křesťané, tak i Židé. Po čtyřech letech dietrichštejnské
správy bylo rozhodnuto změnit dosavadní praxi a povolit usazení příslušníku židovské minority přímo v Nepomyšli. Celá akce
úzce souvisela se stavbou nového pivovaru. Dosavadní vinopalna obhospodařovaná ve vlastní režii měla být přesunuta do upravených prostor starého pivovaru a pronajata židovskému vinopalníkovi Abrahamu Solomonovi z Mikulova. Kníže Ferdinand z
Dietrichštejna svým rozhodnutím postupoval podle obecně rozšířené a rozšiřující praxe. Ostatně na zděděných statcích v Libochovicích, Budyni a v Pátku byly vinopalny převedeny z vlastní režie do rukou Židů již dříve.
Jaké místo zaujímal židovský vinopalník v hospodaření velkostatku, nám umožňuje poznat každoročně obnovovaná smlouva na
pronájem vinopalny v komparaci s peněžitými účty a úřední korespondencí. Provoz vinopalny byl vrchností orientován k vytváření vazeb k dalším vrchnostenským provozům, a to prostřednictvím závazných ustanovení, která byla obsažena ve smlouvě s
židovským nájemcem. Abraham Solomon musel nakupovat určité množství vrchnostenského obilí, především žita a také ječmene
nutného k výrobě sladu. Další odběratelská vazba jej poutala k vrchnostenskému mlýnu, kde si nechával nakoupené obilí semlít,
a k pivovaru, od něhož kupoval kvasnice a platil mu za výrobu sladu. Vrchnost mající zájem na dobrém odbytu pálenky a řádném
placení nájmu za vinopalnu částečně pomohla vinopalníkovi s jejím odbytem tím, že nařídila šenkýřům odebírat určité množství
pálenky spolu s pivem. Výroba a prodej pálenky však nebyly jedinými výrobně obchodními aktivitami Abrahama Solomona na
nepomyšlském panství. Vrchnost jej zavázala i k odběru produktů z hospodářských dvorů. Ve smlouvě stanovila, který hovězí dobytek a kůže musí odkoupit a za jakou cenu, zároveň mu zajistila předkupní právo na tytéž druhy zboží od poddaných. Abraham
Solomon měl také výhradní právo porážet vrchnostenský dobytek. Z několika málo zpráv vysvítá, že se vinopalník podílel i na
nákupu různého zboží pro potřeby velkostatku či zprostředkovával výměnu špatných mincí. Od chvíle, kdy byl Abrahám Solomon
zapojen do hospodaření na nepomyšlském panství, byli Židé z cizích panství využíváni k nákupu dobytka a kůží jen výjimečně.
Jedinou komoditou, která byla prodávána téměř výhradně cizím Židům, zůstala ovčí vlna. Její vysoká cena a Abrahamovy finanční a obchodní možnosti orientované jen na trh v hranicích panství či blízkém okolí mu nedovolovaly účastnit se těchto transakcí.
Obchod s vlnou byl v rukou finančně silných obchodníků napojených na zahraniční trhy. Vlna tak byla prodávána Židům z České
Lípy, Ždáru, Libochovic, Budyně, Hořenic, z moravské Polné a Mikulova.
Hospodářský užitek, který plynul z židovského vinopalníka a obchodníka usazeného na panství, spočíval v placení poměrně vysokého nájemného za vinopalnu a především v zajištění stálého odbytu zmíněných a příležitostně i jiných vrchnostenských produktů. Teprve detailní analýza účetních pramenů nepomyšlského velkostatku může určit, nakolik výhodnost systému tkvěla i v
cenách, za které byly produkty prodávány, a nakolik jejich výši určovala vrchnost na základě nabídky a poptávky či z hlediska
nejvyššího možného zisku.
První desetiletí zapojení Abrahama Solomona do vrchnostenského hospodaření probíhalo bez vážnějších potíží. Abraham byl
schopen platit roční nájem za vinopalnu ve výši 80 zl., tzv. ochranný plat 4 zl., a plat z jatek 4 zl. Daleko větší částku měl odvádět
do pokladny důchodu za povinný nákup žita, dobytka a různých kůží. Jen pro ilustraci – celková suma za odkoupené produkty
za dvě účetní období (od sv. Jiří 1691 do sv. Jiří 1692), kterou měl Abraham Solomon odvést do důchodu, dosáhla přibližně 279
zl., tedy více jak trojnásobku ročního nájmu za vinopalnu. Ač si Abraham Solomon na konci roku 1692 půjčil 120 zl. z důchodu
panství, zdá se, že neměl větší problémy s včasným placením. Ke konci století se vinopalníkova situace začala zhoršovat, od roku
1697 musel platit 30 zl. ročně za odběr pivovarských kvasnic, které do té doby pravděpodobně dostával jako deputát. Po nástupu
nového majitele knížete Leopolda z Dietrichštejna a nového hejtmana Samuela Ferdinanda Březiny byl v druhé polovině roku
1699 přezkoumán i Abrahamův finanční přínos panství. Dosavadní výše odváděných platů se zdála novému hejtmanovi z hlediska vinopalníkových možností podhodnocena, a proto navrhl zvýšení na částku 200 zl., jež v sobě zahrnovala nájem z vinopalny,
ochranný plat, plat z jatek a porážky, odběr kvasnic a dříví. Ač byla konečná suma zvýšena o 20 zl., stoupla o dva roky později na
210 zl. a roku 1710 až na 225 zl. Abraham Solomon se začal potýkat s narůstajícími dluhy, na jejichž výši měli vliv jeho potíže s
prodejem vrchnostenských produktů, ale i liknavost úředníků při placení za odebranou pálenku. Z těchto příčin, zdá se, pramenila iniciativa židovského vinopalníka v hledání dalších zdrojů, jimiž by zvýšil svůj příjem.Již od července 1699 pracoval na jatkách,
které mu byly na náklady velkostatku vybudovány z jedné komory ve vinopalnickém domku. O šest let později požádal o dovolení
zřídit si ve vinopalně tzv. krejčovskou židli, aby mohl šít vojenské mundůry a různé jiné šaty, po nichž byla z důvodu válečných
konfliktů vysoká poptávka. Nevíme, jaký záměr vedl Abrahama Solomona k tomu, že v roce 1703 koupil stavební parcelu v Kryrech a začal na ní stavět domek. Patrně se jednalo již o společnou akci Abrahama Solomona a jeho zetěFilipa Smoly, který se do
Kryr po dostavbě domku přestěhoval. Abrahamova přímluva a záruky pravděpodobně pomohly i druhému zeti Izáku Valtinovi z
Luk získat ochranu na nepomyšlském panství. Vrchností byl posléze přivítán a realizován Izákův plán na zřízení tzv. draslovny na
výrobu potaše. Není vyloučeno, že i stavba koželužny v Kryrech vznikla z podnětu Abrahama Solomona, neboť roku 1709 se stal
jejím prvním nájemcem. Novými výrobními a obchodními aktivitami se Abrahamovi Solomonovi podařilo snížit výši dluhu jen
částečně. V úvahách o příčinách zadlužení vinopalníka Abrahama Solomona je třeba upozornit i na možné problémy s placením
přímých a nepřímých daní.
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Židovská minorita se rozrostla během let 1712 – 1716 o další dva muže, Jakoba Kautnera z Tuchořic a Marka Jakoba, přišlého neznámo odkud. Dospělosti v té době dosáhli i dva Abrahamovi synové Herschl a Löw. Slibně se rozrůstající židovská komunita, jež disponovala modlitebnou a školou ve vinopalnickém domku, přestala však roku
1721 existovat. Na příkaz knížete Valtra Xavera z Dietrichštejna byla všem Židům, kromě Izáka Valtina – nového
nájemce vinopalny, vypovězena ochrana a nařízeno vystěhovat se z panství. Bohužel o motivech tohoto náhlého
rozhodnutí historické prameny mlčí. Časově předcházející, opět nepříliš jasné, události z léta 1720 naznačují zhoršující se postavení samotného nájemce vinopalny Abrahama Solomona. Abrahamovo obvinění nepomyšlských
úředníků, vznesené přímo v knížecí kanceláři v Mikulově, pravděpodobně uspíšilo jeho vsazení do vězení pro dluhy, exekuci domku v Kryrech a zrušení smlouvy na pronájem vinopalny. Obydlí, která do té doby využívali místní
Židé, byla obsazena nespecifikovanou křesťanskou chudinou. Vrchnost poté poskytovala ochranu pouze jedné židovské rodině spojené s místní vinopalnou, čímž se poměry vrátily zpět k roku 1690, kdy byla do Nepomyšle přijata
první rodina. Kníže svým rozhodnutím patrně reagoval na určitou konkrétní situaci, která jej nutila zvolit radikální
řešení a vypovědět židovskou komunitu. Rozhodně můžeme z možných příčin vyloučit averzi vůči Židům, neboť na
ostatních dietrichštejnských statcích, jak v českých, tak i moravských, žili stovky židovských rodin.
Příště panství Krásný Dvůr
TEXT: Hana Legnerová

Jahrzait Emila Bakanowického
Před nedávnem mě pracovní povinnosti v rámci Chevra Kadiša zavedly na liberecký židovský hřbitov, kde pokaždé navštívím
hrob našeho dlouholetého člena obce Emila Bakanowického z“l. (10.12.1925 – 20.07.2007). Jeho urnový hrob leží hned vedle
hrobu dlouholetého kantora liberecké židovské obce Chaima Weitzena z“l., jehož jsem měl tu čest doprovodit na jeho poslední
cestě. Na tomto místě jsem si teprve uvědomil, že v letošním roce je to už deset dlouhých let co Emil Bakanowický, rodák
z polského Krakova, už není mezi námi. Též jsem si uvědomil, jak málo toho o našich členech víme. Žijeme vedle sebe, aniž
bychom se znali.
Emil Bakanowický se narodil v Krakově v ortodoxní rodině, v mládí navštěvoval cheder tak jako mnoho dalších jeho vrstevníků. Poznal rozkvět i zánik židovstva v Polsku, zde získal základní židovské vzdělání, kterého pro život, který měl poznat,
nedostatečně vybavilo. V patnácti letech se jeho rodný Krakov, tak jako celé Polsko, proměnil v uzavřené ghetto, ze kterého
již nebylo úniku, později byl poslán do vyhlazovacího koncentračního tábora Osvětim, zde získal své identifikační číslo vytetované na předloktí své pravé ruky a z Emila Bakanowického se ze dne na den stal inventář továrny na smrt. O jeho osudu
teď rozhodovali jiní, pokud člověk nebyl práce schopný, byl jako nepotřebný odeslán na smrt. Zázrakem však přežil peklo vyhlazovacích táborů, po válce ho v rodném Krakově nečekalo nic než ústrky Poláků a tak se vydal jako tisíce jiných přeživších
na cestu za novým domovem. Teď si uvědomuji, že jsem se ho nikdy nezeptal, proč si vybral pro svůj nový domov Teplice a
jaká byla jeho cesta a jeho důvody k tomuto kroku.
Poznal jsem ho jako starého muže, ale v mých očích byl nejživější ze všech. Přišel-li do synagogy, bylo ho vždy plno, rozdával
úsměvy a hned se s každým dával do řeči. Byl to vyjímečný muž, s životní silou, kterou mu mohli závidět i daleko mladší
ročníky. Většina našich členů si Emila Bakanowického pamatuje jako (slovy naší členky Judity Augustové), „ fenomenálního
bubeníka z Lipáku“. Emil Bakanowicki zemřel v předvečer šabatu Chazon, kdy se začíná číst poslední z pěti knih Tory, paraša
Dvarim, 05. avu 5767. Tento šabat se sešla celá naše židovská obec, aby spolu s londýnským rabínem Jonathanem Wittenbergem a jeho kongregací přivítali Královnu Šabatu, aniž bychom věděli, že srdce našeho dlouholetého člena teplického minjanu
dotlouklo naposled a že opustil náš svět.
„Čest jeho památce a dobrý rytmus na Olam haba“.
V devadesátých letech 20. století o tom, co prožil, podal svědectví orální paměti národa (Malach).
Pokud budete mít nějakou vzpomínku na naše bývalé členy ŽOT, rádi ji otiskneme v některém dalším čísle čtvrtletníku Posel. Příspěvky posílejte na e-mailovou adresu kehila@volny.cz, jako předmět uveďte: vzpomínka na a jméno vzpomínaného.
Předem děkujeme za vaše příspěvky.
Člen Chevra kadiša Praha ČR. Tomáš Pulc
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Historie města Dubí, je spojena s několika židovskými rodinami, které zde v druhé polovině 19. století začaly podnikat
a zakládali zde své firmy. Jejich odkaz je zde v městě pod Krušnými horami stále patrný i dnes.
Rodinnou firmu Salomon Fischmann & Sőhne, sklenářství a velkoobchod sklem, založil židovský obchodník Salomon
Fischmann (cca 1820 - 1880) v Praze roku 1855. Jeho čtyři synové Karl Gottlieb, Heinrich Salomon, Bernard a Julius firmu v roce 1871 převzali a spolu s dalšími generacemi z ní vybudovali velmi významného producenta obalového, plochého
a stavebního skla. Do obchodního rejstříku Krajského soudu v Litoměřicích byla zapsána ke dni 13. 6. 1876 pobočka ve
Mstišově, přičemž hlavní závod už fungoval v Praze. Veřejnými společníky byli Karl Gottlieb Fischmann (1. 11. 1844 - 24.
10. 1928, Praha) a Heinrich Salomon Fischmann (cca 1850 - 1900). K 1. lednu 1883 přistoupil jako společník ještě Julius
Fischmann (23. 10. 1851 Praha - 13. 11. 1934 Teplice) a firma změnila název na S. Fischmann Sőhne.
Huť ve Mstišově č. p. 73, které se říkalo Štanglovka, ale je známá též pod názvem Eintrachtehütte, byla založena kolem
roku 1868. Fischmannové ji měli od roku 1883 v pachtu a o sedm let později ji v roce 1890 koupili za 13 000 zl. V počátcích se v ní vyrábělo ploché sklo ručním foukáním, ale ve 20. letech byla zahájena i výroba skleněných tyčí a tyčinek pro
jabloneckou bižuterii, ve všech průhledných i neprůhledných barvách, také tyčí na ručníky, portálových tyčí a lisovaných
čoček (reflektorů). Od 30. let se tady produkovaly i skleněné tvárnice, s nimiž firma uspěla více než s výrobou tyčí. V roce
1925 měla huť zhruba 50 dělníků. Výroba byla zastavena v roce 1941.
Další provozovnu, huť v Dubí (Nový Mstišov č. p. 49), firma Fischmann Sőhne koupila v roce 1884 za 30 000 zl.
od H. Tkaneho. Založena byla ale již v roce 1857 Karlem Brandenburgem. Huť byla zaměřena na výrobu plochého skla
ručním foukáním, v menší míře též na sklo mušelínové, matové a ledované, moderně vzorkované. V letech 1928 - 1930
byl provoz postupně přenesen na Lesní bránu, kde už se vyrábělo ploché sklo strojově. Podle údajů z roku 1925 měla huť
kolem 300 zaměstnanců. Během let 1930 - 1931 byl závod demolován a zbytky přestavěny na byty.
K 1. lednu 1890 se stal společníkem firmy další Salomonův syn Bernard Fischmann. O rok později v roce 1891 Fischmannové koupili sklárnu v Malém Újezdě (Újezdečku), která prokázala nejlepší předpoklady k tomu stát se srdcem celé
firmy, tudíž byla tím pádem i cílem největších investic ze strany majitelů. Provoz zahájila zřejmě mezi lety 1864 - 1871,
ale pozemky koupil už v roce 1862 Ernst Augustus Amandus Abendroth, který zde vybudoval podnik na výrobu lahví a
dutého skla. Fischmannové svůj nový podnik na přelomu století začali rozšiřovat a modernizovat stavbami nových van,
hal, provozních a správních budov. Výroba zahrnovala široký sortiment zboží - lahve zřídelní, pivní, likérové a vinné,
demižony, v menší míře i okurkáče včetně skleněných víček a farmaceutické sklo (lékovky). V barvách olivově zelené,
světle hnědé, hnědé, s různými úpravami ústí. Ploché sklo obyčejné i speciální, aparaturová skla pro chemický průmysl,
čočky, kroužky lisované i foukané.
V roce 1900 činila výroba kolem 10 mil. kusů lahví ročně, zaměstnanců bylo zhruba 400. Firma exportovala do zemí jako
Bulharsko, Egypt, Řecko, Dánsko, Turecko či Mexiko. O šest let později už to bylo 19,5 milionů kusů ročně při provozu
pěti van. Během roku 1913 Lesní brána vyprodukovala už při strojní výrobě 22 mil. lahví. Ve 30. letech měli Fischmannovi synové zákazníky v 18 státech včetně Jižní a Střední Ameriky či Blízkého východu. Nabízeli 233 druhů lahví, 6 druhů
zavařovacích sklenic a 4 druhy demižonů.
Jednou z cest jak rozšířit možnosti ke zvýšení výroby byla aktivní účast v oborových sdruženích a kartelech., které otevíraly cestu k užívání patentů. Jednalo se zejména o Rakouský lahvářský kartel, který vznikl v r. 1907, sdružoval většinu
výrobců lahví a kromě patentových jednání sloužil též k regulování odbytu a minimalizaci konkurence. Jedním z vlivných členů byla též Bőhmische Union Bank (Česká Union Banka) v Praze, jejíž lahvové oddělení výhradně zajišťovalo
odbyt. Díky tomuto sdružení získaly sklárny přístup k licencím na stroj Owens, takže na Lesní bráně byl tento stroj instalován už v r. 1912.
Dobrou investici zisků a především zajištění suroviny pro výrobu představovala pro společnost též účast na dobývání
uhlí. Důl Svornost v Pozorce (Einigkeitzeche Zukmantel), dříve Franz Josef Schacht, se rozkládal částečně i ve Mstišově.
Majetkem Fischmannů se stal v roce 1884, kdy jej získali od H. Tkaneho. V roce 1921 měl 21 zaměstnanců, pak 77 osob
v roce 1931 a 41 lidí v roce 1935. Po arizaci firmy byl připojen k ostatním dolům Mühligova koncernu.
Důl Emilie v Košťanech (Emilien Schacht Kosten, též Heribert či Ottakar Schacht) začal těžit v l. 1870-1880. Z větší části
patřil Fischmannům od r. 1907. Ve 20. letech těžil cca 22 000 tun ročně a zajišťoval uhlí především pro provoz sklárny.
Po válce byl začleněn do SHR.
Těžířstvo dolu Karel v Novosedlicích (Gewerkschaft Carls - Zeche Weisskirchlitz) založili Julius, Heinrich, Bernard
a Karl Gottlieb Fischmannové v roce 1902, když spojili několik dříve zakoupených důlních polí ve Mstišově a Novosedlicích. Své podíly pak postupně prodali firmě. Těžba probíhala asi jen do r. 1910, těžařstvo ale nezaniklo a k jeho likvidaci
došlo až po válce.
Důl Novoobdařené štěstí v Pozorce (Neubeschertglückzeche Zuckmantel), lidově též Fischmannův důl, byl nejdříve majetkem E. Abendrotha a měl v r. 1885 asi 42 zaměstnanců. Později se stal společností s ručením omezeným v rukou
F. J. Fügnera a jeho manželky, kteří v r. 1915 Fischmannům prodali své podíly. Kolem r. 1920 zaměstnával důl 81 dělní
ků a těžil 45 500 tun ročně. Po zastavení těžby ve 30. letech dodával sklárně vodu.
Pískovna Sylvestr, spol. s r. o., Ledvice (Glassandwerke Sylvester, G.m.b.H., Ladowitz) vznikla jako společnost v roce
1916, kdy se Fischmannové, Mühlig a vlastník pískovny, duchcovská sklárna Lukeš a spol., stali společníky a zajistili si
dodávky písku do svých podniků. V roce 1928 vyrobila 15 377 tun ročně, pro Lesní bránu, sklárnu v Ústí a Duchově dodávala písek ještě v l. 1945-1946.
V říjnu roku 1909 byla firma z rejstříku vymazána v důsledku prodeje saské porcelánce Triptis. Nový předlouhý název
zněl: Triptis, A. G., vorm. Porzellanfabrik Triptis Bruder Urbach , Glasfabriken S. Fischmann Sőhne in Teplitz. Od té si
ji Fischmannové v roce 1914 pronajali a vytvořili společnost s ručením omezením pod názvem Glasfabriken Fischmann
Sőhne, G. m. b. H., Teplitz - Schőnau s kapitálem ve výši 600 000,- K. Ředitelem společnosti byl Julius Fischmann,
jednateli byli jeho syn Arnold a synovec Hans Fischmann, továrníci v Teplicích, dále Leo Fischmann, obchodník v Praze
a Alfred Urbach, rovněž teplický továrník. Roku 1919 odkoupili od Triptisu firmu zpět za 2 900 000,- K. Všechny tyto
majetkové obraty se děly především s výhledem daňových úspor. Fischmannové prosluli v daňové oblasti svoji špatnou
platební morálkou ve snaze ušetřit. Výjimkou nebyly opakované žádosti o odklad či snížení daní. Naopak firma samotná
se soudila i o poměrně malé částky.
Posel Židovské obce Teplice
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V průběhu 1. světové války měla sklárna vojenské velení a zpracovávala zakázky pro válečný průmysl. Následná krize zasáhla
i Fischmannovy závody. Výroba tabulového i obalového skla klesala, takže huť ve Mstišově a Dubí byly mimo provoz, Lesní
brána musela provoz omezit. Společnost navýšila kmenový kapitál v roce 1925 na 3 300 000,- K., následně v letech 1927-1929
koupila 3 stroje Schiller a 5 strojů Roirant. V roce 1929 firma zakoupila druhý stroj Owens na Lesní bránu za 556 120,- Kč (byl
v provozu až do r. 1982). Podle úředního ocenění z téhož roku činil majetek firmy 12 300 000,- Kč.
Fischmannovi záhy získali 9/10 akcií a změnili k 1. 1. 1929 podnik na akciovou společnost s kapitálem ve výši 10 milionů K, ten
byl v roce 1931 zvýšen na 12 mil. K. Jedna desetina akcií byla v rukou drážďanské banky Gebrüder Arnhold, která je později
prodala Nederlandche Rijnbank v Amsterdamu. Firma byla zaprotokolována německy, česky, francouzsky, anglicky, italsky
a španělsky. Předmětem podnikání se stala výroba skla všeho druhu, dolování hnědého uhlí, dobývání potřebných surovin a
pomocných látek, obchod se skleněným zbožím, sklem, uhlím a surovinami k výrobě, zřizování obchodů a podniků s tím souvisejících či nájem patentů a licencí k tomu se vztahujících.
S investiční činností také souvisely podíly na akciích jugoslávské sklárny Pančevo za 600 000,- Kč a maďarské sklárny Pálfalva
za 2 mil., které firma zakoupila v r. 1931.
Do své smrti roku 1932 byl ředitelem v obchodních záležitostech Hans Fischmann (1885 - 1932), který zastupoval firmu i na
jednáních kartelu. Vlastnil 45% akcií, které zdědila jeho manželka Martha. Předsedou správní rady byl od 1. světové války až
do roku 1934 jeho strýc Julius Fischmann. Jeho syn Arnold Fischmann (1884 - 1940) byl vlastníkem 35% akcií a řešil technické záležitosti. Zemřel v Palestině. Jeho další syn Willy Fischmann (1897 - 1943) byl ředitelem jednoho z důlních podniků
a vlastnil 10% akcií. Zemřel během války v Osvětimi. Vedení celého podniku se v r. 1932 ujal Arnošt Schmolka, příbuzný a
dřívější úředník Bőhmische Union Bank, který před válkou emigroval do USA.
V průběhu roku 1933 firma zřídila odštěpný závod v Praze (Zlatnická ul. č. 10) a filiálku se skladištěm v Jablonci nad Nisou
(Vodní ul. č. 38). O rok později byla zaprotokolována ochranná známka znázorňující písmeno F v obráceném trojúhelníku.
Kolem r. 1936 zaměstnávala sklárna v Újezdečku zhruba 1 400 lidí.
Na valné hromadě dne 30. 5. 1938 byla přijata změna stanov a přesunutí sídla firmy z Teplic do Prahy. Z Újezdečku a Jablonce
n. Nisou se staly odštěpné závody, počet zaměstnanců klesl na 920. V září 1938 byla podepsána Mnichovská dohoda, podnik
byl obsazen německou armádou a 15. 11. 1938 jmenoval vládní prezident v Ústí komisařskou správu pod vedením dosavadních
zaměstnanců firmy - Ing. Pallucha, Ing. Mühlsteina a R. Bienerta. Přestože se nějaké stroje a zboží podařilo uchránit a včas
přesunout na české území, ztrácelo pražské vedení prakticky jakýkoliv dohled nad svými závody v Sudetech. Někteří členové
rodiny Fischmannů stihli emigrovat, několik jich však skončilo v koncentračním táboře.
V roce 1939 začal o získání firmy uvažovat další velký výrobce lahví a skla Josef Max Mühlig. Po složitých jednáních s konkurencí, s Arnoštem Schmolkou, jednatelem za Fischmanny, a německými správními orgány, pronajal si Mühlig od 1. 1. 1940
závod Lesní Brána od komisařského vedení. Ještě během roku 1940 byla firma arizována, když Mühlig odkoupil 90% akcií
smlouvou ze 13. 3. 1940 a začlenil Lesní Bránu do svého koncernu. Sklárna ve Mstišově byla i s ochrannými právy na skleněné
cihly Verlith a Vitrablok prodána firmě Tafel und Farbenglaswerke, G.m.b.H., v Pozorce. Výroba byla zastavena v roce 1941. V
témže roce byla zrušena rovněž pobočka v Jablonci n. Nisou.
Valná hromada 29. 7. 1940 v Praze opět přenesla sídlo společnosti do Újezdečku. Nový název zněl Waldtorhütte, Glasindustrie A.G. (Z pražské kanceláře se stala nová firma Pražský průmysl skla, a. s., Praha). Na valném shromáždění 20. 12. 1940
byl schválen akciový kapitál, který činil 3 600 000,- RM, tedy 36 000 kusů na majitele znějících akcií po 100,- RM nominální
hodnoty. Společnost zastupovali Josef Max Mühlig a Anton Mühlig, předmětem podnikání nadále zůstávala výroba skleněných produktů všeho druhu, těžba surovin, export výrobků, zřizování poboček atd. Během válečných let byla Lesní Brána
plně v provozu, udržovala zaměstnanost i ceny na stejné výši a dobře prosperovala. Kromě výroby lahví převzala v roce 1941 i
Mühligovu výrobu matovaného a ledovaného skla. Úbytek zaměstnanců v důsledku válečných událostí na 600 osob v r. 1944
kompenzovala francouzskými a ruskými zajatci.
V květnu 1945 převzali čeští dělníci továrnu, která byla ušetřena válečných škod a výrobu tabulového skla zřejmě ani nepřerušila. Rozhodnutím ministra průmyslu z 1. 8. 1945 č. j. II/2-170-213/45 byla zavedena kumulativní národní správa na celý
Mühligův koncern. Na Lesní správě trvala do 7. 3. 1946. Sbor správců tvořili - Ing. Karel Loriš z Prahy, Václav Mašata z Ústí n.
Labem, Dr. Ladislav Navrátil z Prahy (v l. 1945-1948 ředitel závodu), Alois Smetana z Malého Újezdu (v l. 1948-1949 pověřen
vedením závodu) a František Veleník z Hostomic. Podle výměru ministerstva průmyslu z 25. 8. 1946, č. IV/9-240782/46 pak
byla majetková podstata firmy začleněna do Spojených závodů na výrobu plochého skla UNION, Teplice. K 1. 1. 1950 vznikl
národní podnik Lesní Brána, Újezdeček, jehož řízením byl pověřen Ing. J. Broul. V témže roce byla zastavena výroba plochého
skla a pokračovala pouze produkce skla obalového.
Zpracovala: Lada Kosmálová, pracovnice SOA v Litoměřicích
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Život ve staletích aneb malá exkurze do minulosti

V letošním roce si Židovská obec v Teplicích připomněla, že před 350 lety v roce 1667 došlo k vypovězení Židů z Teplic.
Krátce po třicetileté válce, roku 1652, žila v Teplicích opět poměrně velká židovská komunita, čítající 231 osob, což
tvořilo 40 % celkové populace města. Tepličtí měšťané si neustále stěžovali u nové vrchnosti na přítomnost Židů ve
městě. V rámci Habsburské rekatolizace Čech v 17. století, byla židovská menšina jediným cizím elementem, a tak
musela být vytěsněna a separována od ostatního obyvatelstva, dokud se nepodaří Židy z Českého království vypovědět tak říkajíc na věčné časy.
Jak už jsme naznačili, přítomnost židovské menšiny se Teplickým měšťanům nikterak nelíbila, a tak se v roce 1667
opětovně obrátili se stížností na vrchnost, na níž zároveň požadovali snížení početního stavu Židů ve městě. Na příkaz majitele teplického panství Jeronýma Claryho ze září 1667 měli být všichni Židé, kteří se do obce „neřádně vetřeli“ a měli své domy zapsány v knihách, během čtyř týdnů vypovězeni z města. Zůstat směly pouze rodiny, které zde
žily před třicetiletou válkou. Židé se proti tomuto výnosu bránili pádnými argumenty a veškerá obvinění odmítali,
přesto došlo v roce 1668 k vypovězení 124 osob, což představovalo 21 rodin. V Teplicích tak mohlo zůstat osm židovských rodin, čítajících čtyřiatřicet osob. V krátké době se většina vypovězených Židů do Teplic opětovně vrátila, a tak
došlo v témže roce k druhému vypovězení Židů z Teplic. Vypovězení Židé se usadili v nedalekých Sobědruhách, kde
založili prosperující židovskou obec s vlastní volenou správou na dohled židovské obce v Teplicích. V průběhu let se
počet Židů v Teplicích opět rozrostl, a tak dle údajů z roku 1733 žilo v Teplicích 66 židovských rodin a v Sobědruhách
73 židovských rodin.
V té samé době se začali objevovat v Čechách a na Moravě první židovští emigranti z Ukrajiny a z Volyně, kteří utíkali před pogromy Bohdana
Chmelnického a zde se začali usazovat a zakládat své ješivy. Díky těmto
emigrantům se na čas povznesla židovská učenost a obnovily se zdecimované židovské obce po třicetileté válce. Vraťme se však k našemu tématu:
Soužití s křesťanskou většinou nebylo snadné, ačkoliv v Teplicích neznáme případy excesů, jako byly protižidovské pogromy. Již farář Reichel obviňoval Židy, že ve svých domech poskytují azyl zarputilým nekatolíkům.
Dále faráři Reichlovi vadilo, že synagoga stála příliš blízko kostela a hluk
vycházející z ní ruší křesťanské obyvatelstvo nejenom při bohoslužbách,
nemluvě o rozšířeném nešvaru, kdy židovští obchodníci měli o nedělích
a o křesťanských svátcích otevřené obchody. V listopadu roku 1666 nechal Jeroným Clary ve špitálské zahradě zazdít branku, kterou Židé vynášeli z ghetta své mrtvé na svůj hřbitov, který se nacházel v těsné blízkosti
hradeb. Jeho záměrem bylo rozšíření špitálské zahrady na úkor hřbitova.
Proti tomuto záměru protestovala židovská správa v čele s židovským primasem Samuelem Schmulem a staršími obce Jüdelem Glaserem, Davidem
Kohnem, Lazarem Rienerem a Löblem Priesenem. S protestem přišli i tepličtí měšťané, kteří se obávali, že by přišli o poplatek, který jim Židé každoročně platili jako pohřební daň ve výši čtyř kop grošů míšeňských. V roce
1667, kdy byla většina židovského obyvatelstva z Teplic vypovězena, došlo
k uzavření židovského hřbitova. V průběhu let byl prostor hřbitova parkově upraven a vysázeny zde stromy. K založení druhého židovského hřbitova došlo o dva roky později. Hrabě Clary nabídl místo starého hřbitova
nové místo v nedaleké lokalitě zvané Široký vrch, později přejmenované
na Židovský vrch, ale to už je jiný příběh, o kterém si povíme v některém z
dalších čísel čtvrtletníku Posel.
Dle dostupných archivních materiálu připravil: tomaszot

Krátká reportáž z Letova
Na starém židovském hřbitově v Letově se začalo s opravou a dostavbou obvodové zdi hřbitova. V průběhu měsíce srpna 2017 proběhly
terénní úpravy, kdy se odkryly původní fragmenty opukového zdiva,
které byly sesuvy částečně zasypány. Dále proběhlo odstranění náletových dřevin i s kořeny, které vyrůstaly z valů rozvaleného zdiva.
Opukové kamenné kvádry, které se podařilo zachránit z valů a očistit, budou použity k obnově původní zdi a zbytek bude dostaven z
nového materiálu. Při terénních úpravách se podařilo též lokalizovat
původní vstupní bránu a jednu menší branku. Rádi bychom je zachovali v původních dispozicích. Práce na hřbitově budeme sledovat a o
výsledcích vás průběžně informovat na našich webových stránkách či
prostřednictvím čtvrtletníku Posel. Práce by měli být dokončeny do
konce října tohoto roku. Rádi bychom i postavili zbývající náhrobní
kameny v nové části hřbitova u hřbitovní zdi. Poté by se přikročilo k
vytvoření plánu hřbitova a databáze náhrobků.
Pevně věříme, že zrekonstruovaný starý židovský hřbitov v Letově se
stane cenným a hodnotným krajinným prvkem v této části Ústeckého kraje. Židovský hřbitov bude zpřístupněn v rámci turistické cesty
Franze Kafky ze Siřemi do Podbořan, kde se stane trvalou připomínkou na zaniklou židovskou komunitu v Letově a Podbořanech. Hřbitov bude i do budoucna volně přístupný.
Kontrolního dne se zúčastnili i zástupci města Podbořan s radním
Knoblauchem, spolu se zástupci Židovské obce v Teplicích Michalem
Lichtensteinem a duchovním ŽOT Tomášem Pulcem.
Tovje
Posel Židovské obce Teplice
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Lahvování vína v Chrámcích
Od konce května až do začátku července 2017 proběhlo košer lahvování vína v Českém vinařství v Chrámcích s.r.o.
pod dozorem mašgiacha PŽO a duchovního ŽOT Tomáše Pulce. Lahvovala se vína Ryzlinku rýnského ročník 2015,
jakostní odrůdové víno z vinařské trati Široký vrch u Mostu, Zweigeltrebe rose ročník 2015 polosuché z vinařské trati
v Rudolicích u Mostu. Ryzlink rýnský ročník 2015, jakostní odrůdové víno s vysokým zbytkovým cukrem z vinařské
polohy na Hněvíně, Rulandské modré ročník 2015 kabinet, Rulandské modré 2016 pozdní sběr z viniční tratě Na
širáku, vinařská obec Rudolice u Mostu, jako poslední se lahvovalo Zweigeltrebe červené, kupáž ročníku 2014 (2/3)
a 2016 (1/3), polosladké zemské víno vhodné zejména na kiduš v synagoze ať už v té naší v Lipové ul. 333/25 v Teplicích, či jinde v ČR.
Vína z mostecké vinařské oblasti jsou typická a nezaměnitelná pro svou minerální a jadrně zemitou chuť. Minerální
chuť s dostatkem kyselinek se projevuje nejvíce v bílých odrůdách Ryzlink rýnský a Rulandské šedé. Jadrně zemitá
chuť se všeobjímajícími tříslovinami se vyskytuje v červených odrůdách jako je Svatovavřinecké, Zweigeltrebe, méně
a častěji bývá zastoupená v Rulandském modrém. Všechna košer vína jsou před lahvováním pasterizována na 85 °C
na průtokovém pasteru, a proto mohou být označena jako jajin mevušal. Pokud by víno nebylo řádně pasterováno,
nesměla by s otevřenou lahví manipulovat nežidovská osoba a ani ho otevřít v rámci židovské komunity či rodiny
vyznávající tradiční judaismus. Na pasterované víno se tato omezení nevztahují. Pasterizace se provádí z důvodů, že
v dávných dobách se víno používalo jako úlitba bohům, což z židovského hlediska je dílo modloslužebníků. Modloslužba je chápána v judaismu jako jeden z největších hříchů vůči Bohu. Židovský národ tak má zakázáno pít víno od
nežidovských výrobců, což se vztahuje i na nápoje, které by obsahovaly minimální obsah vína nebo vinného destilátu. Vína od židovských výrobců tak musí být řádně označená hechšerem rabinátu, který víno dozoroval od samého
počátku až po na lahvování. V České republice se v minulosti vyskytovalo několik příležitostných výrobců košer vín,
jediné České vinařství v Chrámcích se výrobě tohoto produktu věnuje dlouhodobě již od roku 1994. Vína z tohoto
vinařství získávají ocenění i na prestižních vinařských výstavách v ČR a bodují na Valtickém salonu vín.
České vinařství v Chrámcích si v tomto roce připomíná 50 let od vysazení první viniční tratě v Chrámcích na Mostecku. Nechť se jim daří i v dalších letech, a jejich vína jim ve sklepích nezoctovatí. Mazal tov!
Mašgiach PŽO – duchovní ŽOT

„Nejsme na to sami“
aneb cesta na vernisáž výstavy

V neděli 25.06.2017 jsme se vydali po roce na druhý poznávací zájezd po památkách severozápadních Čech. Společně
s přáteli ze Židovské obce v Drážďanech a s členy ze spolku Aktion Suhnezeichnen Friedensdienste e.V,j sme navštívili židovský hřbitov v Mostě – Souši a židovský hřbitov v Hřivčicích, který prošel a stále prochází celkovou obnovou
celého areálu. V Peruci nás v místní knihovně čekala vernisáž výstavy Anny Krausové, nazvané Perucké židovské
rodiny In Memoriam. Výstava se věnuje osudům židovských rodin Rosenbaum, Eckstein, Frankenbusch a Brill, která
byla do Peruce odsunuta před deportacemi do koncentračních táborů z Litvínova. Na zpáteční cestě jsme se zastavili
na společný oběd v Lounech, kde jsme si na památku udělali společné foto před lounskou synagogou.
Rád bych na závěr poděkoval našim sponzorům, bez kterých by se akce nemohla konat.
toms69
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Sociální poradenství

2017

Židovský medovník
Suroviny:
• 10 vajec
• 350 g mouky
• 1/2 prášku do pečiva
• 200 ml rozpuštěného a vychladlého medu
Postup přípravy:
• Oddělíme žloutky od bílků a z bílků ušleháme tuhý sníh, přidáme 10 rozmíchaných žloutků a opatrně spolu vymícháme.
• Do šlehaných vajec přidáváme za stálého míchání mouku s
práškem do pečiva.
• Nakonec přidáme tekutý med.
• Hmotu nalijeme do papírem na pečení vyložené a vymazané formy.Pečeme v horké troubě vyhřáté na asi na 200 °C po
dobu zhruba 40 minut.

Narozeniny členů Teplické židovské obce
pan Faerman Roman, nar. 01.07. - 59 let
pan Miroslav Stančík, nar. 03.07 - 67let
pan Appel Robert, nar. 07.07. - 53 let
pan Lederer František, nar. 11.7. - 87 let
paní Kredlová Hana, nar. 15.07. - 60 let
paní Kozová Lotte, nar. 19.07. - 92let
paní Lebovičová Sylvia, nar. 26.07. - 71 let
paní Skočdopolová Eva, nar. 29.07. - 85 let
pan Lebovič Michal, nar. 13.08. - 54 let
pan Pulc Tomáš, nar. 20.08. - 48 let
paní Becková Renata, nar. 25.08. - 39 let
paní Becková Gabriela, nar. 01.09. - 42let
pan Lichtenstein Miloš, nar. 06.09. - 36let
pan Lichtenstein Vít, nar. 07.09 - 32let
pan Látal Samuel, nar. 09.09 - 18 let
pan Látal Oldřich, nar. 09.09 - 57 let
pan Látal Dominik, nar. 17.09. - 24 let
paní Lichtensteinová Sonja, nar. 18.09. - 71let
paní Faerman Šeindly, nar. 20.09. - 86let
paní Skálová Tereza, nar. 26.09. - 32 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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Odborné sociální poradenství na ŽO Teplice nadále pokračuje formou jak terénní sociální práce po domluvě
u klientů doma, tak probíhá i přímo na obci. Naši členové čerpající finance z NFOH a fondu Claims Conference využívají služeb masérských, úklidových, pečovatelských, i služeb přepravy autem k lékaři a zpět.
V současné době má ŽO Teplice 8 členů, splňujících
podmínky čerpání z CC. Přesto, že je již převážná většina v pokročilém věku , mnozí z nich jsou v obdivuhodné fyzické i psychické kondici. Do nastávajícího
podzimního období jim přejeme mnoho zdraví a kolem sebe plno milých lidí.
							
Bc.Markéta Lichtensteinová DiS.

Zprávy z představenstva
Představenstvo se na svých pravidelných zasedáních zabývalo
běžnou agendou a organizaci života na obci.
Zvláštní pozornost byla věnována:
- Realizaci projektu Výstavba ohradní zdi na hřbitově 		
v Letově.
- Opravě kulturní památky židovský hřbitov Most – Souš
(dotace MK ČR).
- Realizací projektů Nadačního fondu obětem holocaustu.
- Přípravou projektů v grantovém kole NFOH roku 2018 .
- Zajištěním výletů pro partnerskou organizaci z Drážďan
s německým partnerem.
- Zajištěním pracovníka z UP pro revitalizaci zeleně hřbitovů
v Teplicích,S obědruhách a Bílině.
- Zajišťováním péče o 1.generaci dle pravidel Claims 		
Conference.
- Přípravou vysokých svátků.
- Přípravou pro poležení 30 ks „ Kamenů zmizelých –
Stolperesteine“.
- Přípravou návštěvy velvyslance státu Izrael v Teplicích.

