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Sloupek
Marietta Šmolková (roz. Blochová) se narodila 10. srpna 1921 v Teplicích do židovské rodiny jako mladší ze dvou dcer. Vyrůstala v Dubí
u Teplic, kde její otec Artur vlastnil továrnu
na porcelán. Rodiče se rozvedli a našli si nové
partnery. Starší Hana po rozvodu bydlela s
matkou a Marietta zůstala s otcem. Po záboru pohraničí na podzim 1938 museli z Dubí
utéct. Marietta žila až do vyhlášení protektorátu u matky a sestry v Brně, kde se chystali k emigraci do Anglie. Odjet však nestihli a
další dva roky bydleli v Praze, kde je postihla
protižidovská nařízení. V prosinci 1941 byla
Marietta se sestrou, matkou a matčiným druhým mužem transportována do Terezína. Na
podzim 1944 byli deportováni do Osvětimi,
kde byl matčin manžel okamžitě zastřelen.
Sestry Marietta a Hana byly po týdnu v Osvětimi vybrány na práci do německého tábora
Öderan. Jejich matka zemřela v Osvětimi na
úplavici. V dubnu 1945 se Marietta a její sestra dostaly s evakuačními transporty zpět
do Terezína. V terezínském ghettu se setkaly s otcem, kterého po většinu války chránil
sňatek s nežidovskou manželkou, a společně
se dočkali konce války. Marietta pracovala v
podniku zahraničního obchodu, kde využila
své znalosti jazyků. V roce 1954 se provdala se za Jaroslava Šmolku, který také přežil
holocaust. Paní Marietta Šmolková v roce
1983 ovdověla. Dnes žije v Praze v domově
se sociální péčí na Hagiboru. 10. srpna 2019
se dožila krásného věku devadesáti osmi let.
Jménem Židovské obce v Teplicích přejeme oslavenkyni hodně zdraví a dlouhá léta.
Mazal tov paní Šmolková!
Marietta Šmolková
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Gan jehudi v Měcholupech

Některé židovské hřbitovy stojí doslova a do písmene stranou ruchu tržišť, městských aglomerací i venkovských návsí,
tak aby nebyly na očích. Rozkládají se v hlubokých roklích, někdy na okraji hustého hvozdu či hluboko mezi poli, aby
splynuly s okolní krajinou. Nové hroby tu stojí majestátně v pravidelných řadách většinou bez velkých jmen a architektonických gest, jako němí svědci života, který nebyl lehký v žádné době. Některé židovské zahrady se nachází ještě v rozvalinách a čekají na své nadšence, kteří se toho ujmou navzdory obtížím s tímto bohulibým úkolem spojeným. Takový je
i židovský hřbitov v Měcholupech. Nechme však vzletných slov a vraťme se k zahradě židovské v Měcholupech u Žatce.
Hřbitov ještě není dokončen, chybí vztyčit cca polovinu náhrobních stél, které
se nachází na ploše, ale přesto je to ohromující pohled, když si uvědomíme že
zde stály pouze dva nejstarší náhrobky a k dnešnímu dni je polovina vztyčena
na svém původním místě, a to vše díky spolku Aktion Sühnezeichnen Frieden
- dienste e. V. (Německo), který zde odpracoval spoustu hodin při zvedání zapadlých macev a jejich následném postavení. Je to fantastický pohled.
Ze vztyčených náhrobních stél se dočítáme jména zde pohřbených Židů
z Měcholup, Želče a Libořic či jiných míst v okolí. Podle nápisů na stélách
čteme jména rodiny Kohn, Löbl, Konirsch, Bechert, Rindskopf, Hanák,
Glaser, Klinsberg, Wolf, Koref, Stern, Löwie, Hirsch, Lederer, Liling. Tyto
rodiny se shodují se soupisem familiantů v žateckém kraji v roce 1793.
Podle familiantského soupisu židovských rodin z roku 1793 víme, že v Měcholupech u Žatce bylo 14 familiantů, Libořice měli ve stejné době 4 familiantské
rodiny a v Želeči 7 familiantů, což není úplně zanedbatelné osídlení. Kam byly
v té době Židé ukládáni k věčnému spánku zatím nevíme, neboť židovský hřbitov na kraji lesa nad Měcholupy při cestě do Želče vznikl až po roce 1850. Jak
už jsme v minulém čísle čtvrtletníku Posel zmínili, v Měcholupech bývala nejedna synagoga a v Želči doložená modlitebna. Židé zde žili, jak se zdá rozptýleni po celém městysu bez jakýchkoliv segregačních nařízení až na dodržování
vzdálenosti synagogy od křesťanského kostela. Kostel sv. Vavřince už v Měcholupech také nenajdete, pro zchátralost byl odsouzen v 80 letech k demolici.
Opravdu smutný osud tohoto kraje. Chtělo by se říci „Čechy krásné, Čechy mé“.
Zatím je příliš brzo na jakékoliv závěry, neboť práce je stále nedokončená.
V příštím roce se bude pokračovat se stavěním náhrobních stél. Poté by měla
vzniknout databáze macev a podrobná fotodokumentace atd., ale to už se
opakuji. V letošním roce, v podzimních měsících bude opětovně vysekána
celá plocha hřbitova, a zbavena stále dorůstající náletové vegetace. Super by
bylo, kdyby se celý prostor podařilo oplotit tak aby na plochu nemohla zvěř,
hlavně divoká prasata, neboť v okolí hřbitova rostou vzrostlé duby a chutné
duběnky jsou pro ně velkou pochoutkou. Mladé doubky byly z plochy hřbitova vyřezány. Na opravu ohradního zdiva by byly potřeba velkých financí,
které naše Židovská obec nemá. Samozřejmě se budeme snažit sehnat na tak
finančně náročnou akci sponzora, ale není to jediná naše nemovitá památka. Je potřeba nezapomínat i na další židovské nemovité památky v severozápadních Čechách. Někdy naše konání připomíná boj s větrnými mlýny.
„Nu vše je v rukách Božích, ale nečekejme, že bez našeho přičinění se něco
dokončí. Snažme se, a Bůh možná naše snažení ocení.“ Amen.
Kontrolní den na hřbitově v Měcholupech byl proveden 12. 07. 2019 členy
teplické Chevra Kadiša.
Pro čtvrtletník Posel připravil: Tovje
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Tradiční posezení se Zuzanou Peterovou
V pondělí 17. června 2019 se konala v odpoledních hodinách ve společenském klubu ŽO beseda se spisovatelkou a psychoterapeutkou Zuzanou
Peterovou nad její novou knihou „Naše sladké nevěry“, kterou vřele doporučujeme k prázdninovému čtení u vody či na chalupě. Kniha se skládá
z několika velmi čtivých povídek, které čerpá spisovatelka ze své psychoterapeutické praxe. Beseda se po chvíli zvrhla od psaní knih právě tímto
směrem. Zážitky všech přítomných s různými příběhy se staly důležitým a
nosným tématem, které nebralo konce, takže se na všechny ani nedostalo.
O to více si to všichni přítomní užili, aniž by se předem museli dostavit
do psychoterapeutického koutku v prvním patře na Pražském rabinátu
v Maislově ulici č. 18.
Popravdě, každý z nás čas od času nějakého psychoterapeuta potřebujeme.
Knihu „Naše sladké nevěry“ je možno po předchozí domluvě zapůjčit
z obecní knihovny v Lipové 333/25
Pro čtvrtletník Posel připravil: tomš69

Bohoslužba na Roš chodeš tamuz
Odpoledni bohoslužba Mincha na první den Roš chodeš tamuz se konala 03. 07. 2019 od 17:00 hod. v modlitebně Židovské obce v Lipové ulici. Modlitbu vedl jako tradičně chazan FŽO Danny Vaněk, žel bohu bez
minjanu. Většina členů minjanu již odjela na dovolenou mimo Teplice a nemohli se tudíž zúčastnit plánované
odpolední bohoslužby. Všichni přítomní se pomodlili v tichosti a na závěr bohoslužby byly vyneseny svitky
Tóry z Aron ha-kodeše a uloženy do bezpečnostního trezoru na dobu dvou měsíců, kdy naše modlitebna tradičně osiří. Na začátku měsíce září budou svitky Tóry slavnostně vneseny na své místo v synagoze.
Poté byl ve společenském klubu ŽO pro všechny připraveno malé občerstvení a chazan Danny Vaněk vysvětlil
nadcházející období smutku, které je spojeno s dvěma půsty a to půstem 17. tamuzu a půstem 9. avu, které
jsou v tomto roce oba posunuty na neděli, neboť oba postní dny vychází na šabat. Půst lze posunout, neboť šabat má před půstem přednost, pokud se nejedná o půst na Jom kipur, neboť ten má přednost před šabatem.
Půsty nám připomínají tragické události v historii židovského národa, jsou to dny, kdy truchlíme nad ztrátou
prvního i druhého jeruzalémského Chrámu, truchlíme nad rozbitím prvního Desatera, spojeného s uctíváním zlatého býčka, prolomení jeruzalémských hradeb atd. Všechny půsty budou příchodem pomazaného
z rodu Davidova zrušeny a budou proměněny v den veselí. Kdy to bude, bude záležet i na nás samotných.
17. tamuzem začíná třítýdenní období smutku, které končí 9. avem. Toto období se nazývá hebrejsky
 – ימי בין המצריםjemej bejn ha-mecarim, dny mezi strádáními, útisky. Toto označení odkazuje na biblický verš:
„Všichni jeho pronásledovatelé ho dostihli v jeho úzkostech.“ (Pláč Jeremiášův 1.3)
Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří se na bohoslužbu dostavili.
Pro čtvrtletník Posel připravil: duchovní ŽOT
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Výstava Osudy židovských rodin na Lounsku
					

V Oblastním muzeu v Lounech proběhla od 16. července do 15. září 2019 výstava Osudy židovských rodin na Lounsku. Návštěvníci měli možnost se seznámit s historií Židů v Lounech a blízkém okolí, která se datuje od 14. století
až po nedávnou dobu. Dozvěděli se též o židovských hřbitovech, synagoze, židovské škole či rabínech. Jedna část
výstavy byla věnována podnikání Židů na Lounsku a také osudům dvou rodin z Peruce – Frankenbuschů a Ecksteinů, na kterých byl demonstrován častý osud členů této komunity v bouřlivém 20. století. Rovněž byly připomenuty
smutné události 2. světové války.
Nejvíce zaujme případ lounského Žida Josefa Bulovy, který emigroval v roce 1870 do Ameriky a zahájil tam svůj
nebývalý vzestup. Pracoval nejprve u slavné šperkařské firmy Tiffany, poté se osamostatnil a otevřel si zlatnictví
na Manhattenu. Později se přeorientoval na výrobu hodinek. Byl velkým inovátorem. Jako první přešel na pásovou výrobu a měl první reklamu v rádiu i v televizi na světě! Jeho hodinky vlastnil Charles Lindbergh, který jako
první přeletěl Atlantik. V Bulovových reklamách se objevila řada hollywoodských hvězd nebo nejlepší boxer světa
Muhammad Ali. Firma Bulova v roce 1960 představila revoluční model Accutron. Pro svoji přesnost sloužil mimo
jiné jako oficiální časoměřič NASA ve 46 kosmických misích a na povrchu Měsíce dodnes leží jeden exemplář jako
pozůstatek experimentu expedice Apollo 11 z roku 1969.
Na výstavě byla k vidění řada zajímavých předmětů zapůjčených z Židovské obce Teplice a od pana Tomáše Pulce.
K vidění byly například pláštíky na tóru, stříbrné ukazovátko na tóru, chanukový svícen, modlitební knihy nebo
předměty, které připomínaly Richarda Federa, nejvýznamnějšího rabína, který v Lounech působil a jenž se stal na
sklonku života zemským rabínem. Zajímavým exponátem bylo jediné dochované vitrážové okno z lounské synagogy, které opět zářilo pestrou škálou barev.
V rámci Dne židovských památek proběhla v neděli 11. srpna komentovaná prohlídka nového židovského hřbitova v Lounech pod vedením historika Martina Vostřela. Potěšila nás hojná účast padesáti návštěvníků. Věříme, že
výstava i komentovaná prohlídka splnila svůj účel – připomenout alespoň trochu historii židů v Lounech.
Výstava vznikla z podnětu Spolku na obnovu židovských památek. Autory výstavy byli PhDr. Jan Mareš, Ph.D. a
Anna Krausová, kurátorem výstavy byl PhDr. Martin Vostřel, Ph.D.
Oblastní muzeum v Lounech Vás zve v rámci

Dne židovských památek
na komentovanou prohlídku

Nového židovského hřbitova
v Lounech

První televizní reklama na světě s názvem
„Amerika se řídí Bulovovým časem“.

V rámci Dne židovských památek je vstup zdarma na výstavu Osudy

židovských rodin na Lounsku v lounském muzeu a výstavy
Židovský hřbitov u Hřivčic v Obřadní síni u židovského hřbitova v Lounech.
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Kdy: v neděli 11. srpna 2019 od 14.00
Kde: začátek u vstupu na židovský hřbitov
Cena: zdarma Provází historik Martin Vostřel
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Stolperstein v Teplicích
V roce 2011 započala Židovská obec v Teplicích s pokládáním tzv. Stolpersteinů. Prvních deset se položilo převážně
v blízkosti centra na frekventovaných místech. Další Stolpersteiny byly iniciovány rodinami přeživších, většinou
žijících dnes v zahraničí. Dnes jich najdete po Teplicích více než čtyřicet a do budoucna počítáme, že ještě další
přibydou. Jedná se o Stolpertsteiny o rozměrech 10x10 cm, které zabudoval do dlažby autor myšlenky pan Gunter
Demnig.
Kameny zmizelých se staly součástí paměti města Teplic. Po čase bronzové destičky, na nichž byly vyryty jména
zavražděných židovských obyvatel předválečných Teplic vlivem podnebí a mastnoty z městských komunikací, zašly
pod nánosem špíny a jiných nečistot. V roce 2018 bylo představenstvem Židovské obce v Teplicích rozhodnuto, že
je potřeba bronzové poklady z ulice vyčistit a vrátit jim důstojný vzhled. Tohoto úkolu se chopil kantor z průmyslové školy a třídní učitel Víťa Pokorný, spolu se studenty na jaře tohoto roku prošli město křížem krážem a zmapovali
stav Stolpersteinů v Teplicích. K vlastnímu čistění došlo v druhé polovině června 2019. Stolpersteiny tak znovu
zazářily čistotou v teplických ulicích. Bylo zjištěno, že se žádný z nově položených kamenů zmizelých neztratil, tak
jak se nám to dvakrát stalo v minulých letech a Židovská obec musela zcizený Stolperstein nahradit novým. To je
pro nás příjemná zpráva. Do budoucna by měla vzniknout podrobná mapa Stolpersteinů v našem městě. Usnadní
to orientaci, jak pro zájemce o kameny zmizelých, jak se jinak Stolpersteinům v Čechách říká, tak i těm, kteří budou
v budoucnu opětovně čistit zašlé bronzové destičky v ulicích Teplic.
Na závěr bych rád poděkoval všem, kdož se na celé akci podíleli, rád bych poděkoval zejména Víťovi Pokornému,
bez jeho iniciativy by se akce nekonala. Toda raba – děkujeme.
Pro čtvrtletník Posel připravil: Tovje a Šárka Vodrážková

Stavební práce na Novém židovském hřbitově v Teplicích.
V průběhu měsíce června 2019 bylo na Novém židovském hřbitově v Teplicích postaveno dvacet náhrobních stél
v hrobovém poli č. 2, kde se nachází mnoho funerálně cenných starých pískovcových macev a stél. S cennými drobnými architektonickými prvky v eklektickém stylu, který byl v té době velmi módní a žádaný. Náhrobní kameny
byly zhotovovány předními teplickými kamenickými dílnami. V druhé polovině 19. století a na přelomu 20. století
to byla především kamenická firma Josef Seiche, v průběhu let se prosadili i další.
Stavění náhrobních stél se letos ujala skupina rusky mluvících spoluobčanů našeho města pod dohledem člena ŽOT
a člena Chevra Kadiša Vitalije Makondy. Po dokončení stavebních prací byly vytipovány další náhrobní stély, na
které by se mělo dostat v příštím roce. Je to opětovně dvacet náhrobních stél z hrobových polí č. 2 a 3. V hrobovém
poli č. 3 jsou to náhrobní stély, které byly shozeny při loňské srpnové vichřici, která se prohnala nad Teplicemi
a na Novém židovském hřbitově zanechala po sobě vpravdě spoušť. V příštím roce tak chceme napáchané škody
napravit, všechny náhrobní kameny budou vztyčeny, až na velký žulový náhrobek Sigfrida Hellera. Ten se v důsledku nepřízně počasí zřítil k zemi a zde se roztříštil na velmi malé kousky. Oprava tohoto náhrobku bude vyžadovat
nákladnou rekonstrukci, která bude vyžadovat velké finanční krytí. Zatím všechny kusy leží na jednom místě. Ohroženo pádem je stále ještě mnoho náhrobních kamenů a ročně v průměru spadne deset macev a některé se nevratně
roztříští na malé kousky. Není v našich silách zabránit jejich pádu.
Po celý vegetativní rok probíhá průběžné sekaní celé plochy hřbitova, kterou zajišťuje správcová židovského hřbitova Jana Puchorová. Díky její neúnavné snaze vypadá Nový židovský hřbitov tak jak vypadá. A tímto bych ji rád za
dobrou práci při údržbě zeleně poděkoval.
Rád bych též poděkoval NFOH bez jehož finanční pomoci by se tento projekt nemohl konat.
Pro čtvrtletník Posel připravil: duchovní ŽOT

Číslo transparentního účtu: 229584155/0600
na vybudování důstojného náhrobku pro našeho dlouholetého člena ŽOT, Františka Lederera,
který zemřel 2. tevetu, tj. osmý den svátku Chanuka bez toho, aby po sobě zanechal dědice.
Předem všem děkujeme za jakýkoliv finanční příspěvek.
Martina Brousilová a spol.
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Židovské ghetto v Údlicích
Michaela Balášová

První zprávy o židovských obyvatelích Údlic pocházejí z první poloviny 16. století, předpokládá se ale, že už ve druhé polovině 15. století zde měli nacházet
útočiště Židé vypovězení z Mostu a po roce 1517 i z blízkého Chomutova. Židovské osídlení se koncentrovalo v severozápadním rohu města, kde v průběhu let
vyrostla zvláštní oddělená židovská čtvrť s vlastním náměstím. Čtvrť je detailně zachycená na plánu Údlic z roku 1727, pořízeném v rámci celozemské akce
mapující židovská obydlí a jejich vzdálenost od křesťanských kostelů. V této
době zde mělo stát 15 domů s 24 nájemci, synagoga se školou (z konce 17.
století) a špitál. V tom samém roce měl tehdejší majitel panství Heinrich von
Auersperg převést veškeré jejich domy v židovské čtvrti na jejich dosavadní
nájemce, do rukou židovské obce měla přijít synagoga a špitál. V roce 1765
měl být tento špitál rozdělen do šesti dílů a rozprodán do soukromých rukou.
Koncem 18. století bylo v Údlicích evidováno necelých čtyři sta židovských
obyvatel, žijících ve 27 číslech popisných. Domy byly jenom výjimečně v rukou
jediného vlastníka, drtivá většina domů byla rozdělena do 2-5, ojediněle až 6-7
domovních dílů s různými vlastníky. Celá židovská čtvrť, čítající tehdy stále 27
domů, vyhořela v roce 1815, ušetřena zůstala pouze synagoga. Židovská obec
v Údlicích byla v té době jednou z největších venkovských židovských obcí v Čechách, její velikost kulminovala právě v první polovině 19. století (1809 – 597
osob, 1824 – 481 osob, 1858 – 637 osob). Radikálně se ovšem zvětšil i počet
domů v židovské čtvrti, kterých mělo být v roce 1824 rovné čtyři desítky. Těchto
čtyřicet domů se poté už stabilně objevuje od počátku čtyřicátých let 19. století. K tak razantnímu nárůstu během relativně krátkého časového období mohlo hypoteticky dojít po požáru 1815, při kterém téměř celá čtvrť vyhořela. V souvislosti s následnou obnovou židovské čtvrti jednaly zdejší městská rada, židovská obec a správa červenohrádeckého
panství o jejím rozšíření severním směrem na sousední dominikální pozemky. K tomu však nedošlo. Při této obnově
ale snad mohlo dojít k dalšímu zahuštění zástavby v rámci stávajícího vymezeného prostoru. S uvolněním protižidovských opatření se Židé posléze začali objevovat i jako majitelé domů mimo samotnou židovskou čtvrť. Už v roce 1848 je
takto registrováno 6 domů se židovskými majiteli (čp. 61, 74, 115, 118, 119 a 138). Zároveň začalo židovské obyvatelstvo
z Údlic odcházet, přičemž během druhé poloviny 19. století se odtud odstěhovala většina židovských rodin (1869 zde
žilo 263 osob, 1880 – 150 osob, 1900 to už bylo 39 osob, 1930 jen 13 osob). Zdejší obec byla proto v roce 1893 začleněna do nově vzniklé židovské náboženské obce pro politický okres Chomutov (spolu s židovskými obcemi v Bílencích,
Hořenci a Jirkově). Odliv židovského obyvatelstva se samozřejmě projevil i na stavu údlické synagogy, která byla pro
celkovou zchátralost stržena na začátku 20. století. Osud synagogy následovala po roce 1945 téměř celá židovská čtvrť.
Bývalá židovská čtvrť v Údlicích představovala kompaktní uzavřený areál nacházející se při severozápadním okraji původního středověkého města a vymezený
ze dvou stran městským příkopem. Už ve zmíněném
roce 1727 se v dochovaných písemných pramenech projevilo dílčí vlastnictví domů, tedy právní praxe známá
z uzavřených židovských ghett, kdy byly zdejší domy
rozděleny do více vlastnicky samostatných dílů. Tato
praxe se odrazila v různých písemných pramenech evidujících nemovitý majetek, zejména pro daňové účely.
V těsném sousedství údlického ghetta se v severovýchodní části města podél městského příkopu nacházel starý židovský hřbitov založen pravděpodobně v 16. století. Starý
židovský hřbitov dlouhá léta byl jediným židovským pohřebištěm na červenohrádeckém panství, kde se do padesátých let 19. století pohřbívali souvěrci z Hořence, Bílenců a Jirkova.
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Pravděpodobně byl několikrát rozšiřován až dosáhl na délku více než sto metrů na dvacet pět metrů na šířku. Starý
židovský hřbitov byl z důvodu přeplněnosti v roce 1870 s konečnou platností uzavřen a pohřbívat se začalo na novém
údlickém židovském hřbitově, který stihl za okupace stejný osud jako starý hřbitov. Brutální likvidací obou židovských
pohřebišť po roce 1938 přišla nejen naše židovská komunita o velmi cenné náhrobní kameny s ojedinělou pozdně barokní ornamentální výzdobou, která je již dnes v malé míře k vidění na židovském hřbitově v Mašťově. Ale přišli jsme
i o židovskou paměť. Dnes nenajdeme v Údlicích, které bývaly sídlem krajského rabinátu v žateckém kraji a místem
židovské vzdělanosti a učenosti, žádné židovské pamětihodnosti, neboť obě údlická pohřebiště jsou dnes zostuzená a
pohaněná. Domy z ghetta strženy až na poslední tři, které stojí kousek od hlavní silnice.
Čas od času se najde nějaká stará pískovcová stéla, která je lapidárně umístěná na novém židovském hřbitově. Čas od
času se někdo rozpomene na tu prastarou kile, na moudrého a učeného rabína Naphtali Herz Emdena, či na starého
posledního údlického rabína Israela Weisse, jehož syn Friedrich Weiss byl posledním teplickým rabínem a před německou okupací se zachránil emigrací do tehdejší Mandátní Palestiny.
Jedním z mála, kdo ještě dnes odvozuje svůj původ „mi-Eidlitz“, je současný předseda Židovské obce v Teplicích Zelig
ben Benjamín Zeev, i on přišel o hroby svých drahých předků, o rodinou paměť. Rád bych mu věnoval tyto řádky.
Nechť mu jsou útěchou, nechť mu jsou posilou v těžkých dobách.
Celý článek „Židovská čtvrť v Údlicích z pohledu daňové evidence“ byl publikován v roce 2013 ve sborníku Židé v Čechách 4.
Příště nahlédneme do údlické městské kroniky, kde se zachovalo díky městskému kronikáři Josefu Kratochvílovi několik cenných informací.
Část o židovských hřbitovech + fotodokumentaci ke starému židovskému hřbitovu připravil pro čtvrtletník Posel:
tomaszot
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Posel

židovské obce Teplice			
						
						
Na Tiša be-Av opět ve Staronové
					
Hebrejské spojení Tiša be-Av doslova znamená „devátý den měsíce Av“. Židé si toto datum připomínají jako
den, v němž je postihla řada neštěstí. Roku 586 před občanským letopočtem tak byl 9. Avu vyvrácen první
Jeruzalémský chrám vojsky babylónského krále Nabuchednezara. O 656 let později, roku 70, byl 9. Avu zničen i druhý Jeruzalémský chrám, tentokrát římskými okupanty.
Devátého Avu roku 135 byla dobytím pevnosti Betar potlačena protiřímská vzpoura Bar Kochby. Tato porážka na téměř 2000 let stvrdila vyhnanství Židů z jejich historické vlasti. V 15. století, roku 1492, byl 9. Av
dnem, kdy Židé museli opustit Španělsko a konečně 9. Avu roku 1914 začala první světová válka, jež osudově
postihla východoevropské židovské obce.
Bohoslužba na Tiša be-Av má pokaždé neopakovatelnou atmosféru. Letos se na ranní bohoslužbu šachrit ve
Staronové synagoze sešlo poměrně dost lidí, i když byl z důvodu šabatu letos Tiša be-Av posunut i s půstem
na neděli 11. 08. 2019 (10. Av). Mezi hosty se nečekaně objevil Pinchas Stagura z Eretzu, rodák z Benešova u
Prahy. Což pro nás bylo příjemné zjištění, hlavně pro Vitalije Makondu jenž u něj po skypu studoval Mišnu a
další rabínské texty.
Ranní birkat hašachar a psukej de-zimra tak mohly začít s minjanem. Bohoslužba na Tiša be-Av má ustálenou podobu, kdy začíná všednodenními pasážemi dle siduru, nehalíme se do talitu a nenasazujeme si modlitební řemínky tfilin a prostor synagogy je spoře osvětlen jen nejnutnějšími lampami. Modlíme se tiše v hlubokém smutku. Při opakování Šmone esre se vkládá odstavec Anejnu jako o všech půstech. Birkat kohanim
a tachanun se v tento den neříkají. Po Šmone esre se z Aron hakodeš, jenž je na důkaz velkého smutku prost
parochetu (parochet se sundavá těsně před začátkem večerní bohoslužby Maariv), vynáší jeden svitek Tóry,
který je též bez stříbrných ozdob. Tento den se čte ze svitku Tóry z 5M 4,25 – 40, pro tři osoby. Třetí vyvolaný je zároveň maftir. Haftara se čte z proroka Jeremijáše 8,13 – 9.23. Po uložení svitku Tóry do Svaté schrány (Aron hakodeš), se čtou kinot, všichni po celou dobu čtení sedí na malých stoličkách či přímo na holé
zemi. Na závěr se zpívá Uva le-Cion, to už všichni vědí, že ranní bohoslužba šachrit se chýlí ke konci.
Letos jako první měl tu čest být vyvolán ke čtení z Tóry duchovní ŽOT Tovje ben Avraham. Je to čest jak pro
vyvolaného, tak i pro naši malou židovskou komunitu.
Půst pak končí v pozdních večerních hodinách, kdy je zvykem pro postící přichystat malé občerstvení, ještě
před tím nesmíme zapomenout udělat havdalu nad vínem.
Na závěr bych rád odcitoval verš z Megilat Ejcha, té Megilat Ejcha, která se čte při večerní bohoslužbě o Tiša
be-Av. Přeložil: rabín Karol Efraim Sidon Ejcha 5,21
Navrať nás k sobě, Hospodine, a vrátíme se,
obnov naše dny, jak byly kdysi!
Pro čtvrtletník Posel připravil: tomaszot
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Dobrá zpráva z Drahonic

V letošním roce 2019 obnovila naše Židovská obec v Teplicích spolupráci s Vězeňskou službou v Novém Sedlu, konkrétně s odloučenou věznicí v Drahonicích u Lubence, kde vykonávají trest odnětí svobody ženy. V minulosti v roce 2004
– 2009 drahonická věznice ve spolupráci s Židovskou obcí v Teplicích rozjela projekt na záchranu místního židovského
hřbitova, který se nachází cca 1,5 km nad věznicí. Odsouzení muži v roce 2004 – 2009 pomáhali při údržbě zeleně a při
vztyčování popadaných náhrobních kamenů. Odsouzeni k výkonu trestu odnětí svobody tuto práci vykonávali dobrovolně a bezplatně ve svém osobním volnu v rámci pozitivní pracovní terapie. O práci mimo areál věznice byl nečekaný
zájem z řad odsouzených.
V letech 2012 – 2019 se o údržbu drahonického židovského hřbitova starala dvakrát do roka (jaro – podzim) firma Zacharda z Teplic, která vždy vysekala celou plochu a postavila několik opětovně spadlých náhrobních stél ve velmi svažitém terénu. Projekt revitalizace financoval NFOH, i v současné době NFOH financuje obdobné projekty v severozápadních Čechách. Bez jejich podpory by se nemohlo uskutečnit tolik vykonané práce v rámci záchrany židovských památek
v České republice. Údržba vězeňskou službou je efektivnější v tom, že lze využít místní pracovní zdroje v pravidelnějších
intervalech, ale vraťme se ještě na malou chvíli do roku 2005.
Koncem roku 2005 odsouzené navštívilo naše představenstvo spolu se Zemským rabínem Karolem Efraimem Sidonem
ve věznici v Drahonicích, za účelem osobního poděkování za vykonanou práci na židovském hřbitově. Informoval o tom
na titulní straně týdeník Svobodný hlas. Na hřbitově se podařilo postavit cca stovku náhrobních kamenů. Dochované
náhrobní kameny dnes dosvědčují o velkém přínosu židovského osídlení v tomto Bohem zapomenutém kraji. Místní židé
spadali pod rabinát v Libyni, kde se do dvacátých let minulého století nacházela synagoga a sídlo rabína. Synagoga díky
své zchátralosti a opuštěnosti byla stržena, aniž by na jejím místě byla vystavěna jiná budova. Ve dvacátých letech 20.
století těsně před demolicí ji stavebně prozkoumal jeden z prvních památkářů se zájmem o židovské památky Ing. Arch.
Alfred Grotte. Židé zde žili převážně rozptýleni po okolních obcích a vsích. Dnes o místní židovské komunitě máme jen
velmi kusé zprávy a jediným němým svědkem je právě zmiňovaný židovský
hřbitov. Záchrana židovského hřbitova je tak i záchranou naší kulturní paměti v tomto kraji.
Smysluplnou prací odsouzené ženy z drahonické věznice přispějí nejen k záchraně židovského hřbitova, zachrání paměť lubeneckého kraje a v neposlední řadě přispějí ke kultivaci v rámci krajinného rázu, to vše v rámci pozitivní
terapie, která by mohla v budoucnu odsouzeným napomoci zapojit se do smysluplného zařazení.
V rámci pozitivní pracovní terapie bylo odpracováno stovky hodin, odsouzení
se za to mohli dostat mimo areál věznice a rozjímat o svých činech a o svém
směřování po propuštění z vězeňských bran. Pevně věříme, že i nová spolupráce bude stejně úspěšná a plodná.
Informace o židovské komunitě v Libyni a okolí lze nalézt na internetových
stránkách: www.hugogold.com/bohemia/libin.pdf v němčině, které sepsal
v Reichenbergu (tj. v Liberci) Ing. Leo Polesie syn posledního libyňsko-lubeneckého rabína Rudolfa Polesie (v letech 1898 – 1928) z“l.
Pokud se nám podaří získat více informací o židovské komunitě a jejich osobnostech na lubenecku nebo o židovském hřbitově v Drahonicích, rádi vás budeme informovat prostřednictvím našeho čtvrtletníku Posel.
Pro čtvrtletník Posel připravil: tomas69
Posel Židovské obce Teplice
9

Chasidim
Velmi zajímavý pohled na chasidismus napsal ve své době smíchovský rabín Ph.Dr. Samuel Arje, který vyšel tiskem
v roce 1922 v Praze v knihovně Sfingy svazek 33 pod názvem: Pojednání o židovské mystice.
Na str. 28 se dočteme, že: Nauka a směr chasidů jest chasidismus.
Zakladatel chasidismu byl Israel Baal Šem tov (zkráceně: Bešt). Israel Baal Šem se narodil v roce 1695 v Tlustém
v Haliči a zemřel v roce 1760 v Miedźiborźi v Podolsku. K jeho jménu se pojily četné legendy, které jsou ještě dnes
chasidy nábožně vyprávěny a poslouchány. Až do 45. roku svého věku žil skromně a v ústraní v rozličných městečkách Polska a Bukoviny, konaje četné namáhavé práce (mezi jinými též jako kočí nákladních vozů), a oddávaje se
v hodinách prázdně zcela svým mystickým rozjímáním a blouzněním. Ponenáhlu uchyloval se od svého povolání
do přírody a samoty, trávil dny a často i noci v bukovinských Karpatech, mluvil sám se sebou, pozoroval se zálibou
rostliny a žil vnitřním životem ve vytržení a blouznění, uctívaje božství, jak se jeví nádherné, věčně stejné, pravé
přírodě.
Teprve roku 1740 vystoupil se svými naukami na veřejnosti a usadil se trvale v Miedźiborźi, kde se kol něho seskupili četní stoupenci.
Nauky Israela Baal Šema.
Israel Baal Šem, zakladatel chasidismu, prohlásil mystické vnímání za podstatnou část náboženského života. Ani
studium talmudu a zákona, které bylo tehdy mezi židy v Polsku velmi rozšířeno a dodávalo úcty a autority, ani přesnost a pravidelnost v zachovávání náboženských úkonů nevede sama o sobě člověka blíže k jeho Bohu a není vlastní
známkou pravověrného Žida, nýbrž také, ba především, vroucí modlitba, jež sice nepůsobí, jako studium, na rozum, tím více však působí na citlivost, kterou očišťuje, zjemňuje, zvnitřňuje a povznáší. A tuto modlitbu nemusíme
konati zrovna v dobu denní, stanovenou rituálním kodexem, nýbrž kdykoliv a kdekoliv jest k ní pravá nálada. Tuto
náladu dlužno hledati. Žádného prostředku nesmíme pominouti, abychom našli pravou náladu k modlitbě. A nejen
modlitba, nýbrž každý profánní úkon jest bohoslužbou, je-li proveden s kavanou, tj. s čistou myslí a povznášející
náladou. Jeho heslem byl výrok z talmudu: „Bůh jest nejen v učilištích a modlitebnách, nýbrž i venku, na trhu života, ve všech pozemských pracích, tak i u prostého dělníka stejně jako u duchaplného učence.“
Originální v nauce a ve způsobu života Baal Šema byl jeho radostný životní klad oproti dřívějším kabalistům, kteří
prohlašovali život za slzavé údolí. Žádali-li oni, aby opravdu zbožný člověk kráčel tímto údolím za bičování, odříkání a pokání, aby se vystříhal všeho pozemského požitku a upíral svůj zrak ustavičně k onomu světu, aby mohl bráti
podíl na věčné blaženosti, učil Baal Šem, že i radosti života na tomto světě, jídlo, pití, spánek, žertování a smích
vedou k témuž cíli, ba jsou ještě bohulibější než pokání, jsou-li provázeny ryzím úmyslem, čistou myslí a zbožnými
city.
Baal Šemovi následovníci a jejich mysticko-etické nauky.
Učení chasidů o univerzálnosti.
Nauky Baal Šemovy byly sepsány teprve jeho následovníky, nejvýznačnějšími jeho žáky, Dov Berem z Mezerićze
v Polsku a Jaakovem Josefem Hakohenem. Tito, jakož i pravnuk Baal Šemův, rabi Nachman ze Zbraslavi a jiní
rozšířili a prohloubili mystické nauky Baal Šemovy (a chasidů vůbec) také ve směru etickém. V mysticko-spekulativním směru odchyluje se již učení Baal Šemovo a jeho následovníků od pojetí Luriova a Vitalova, především
co do nauky o zimzumu, o božské koncentraci. Baal Šem učí nejryzejšímu, skoro bychom mohli říci, filosofickému
panteismu. Celý jeho systém je vyplňován myšlenkou živé přítomnosti boha ve všem jsoucím a ve všech konáních.
Kromě a mimo Boha není nic. Hmota či materie, již vidíme, jest optický klam, jest jen modifikace četných tvarů,
jimiž se Bůh ve své vůli projevuje. V každé lidské myšlence a cítění, v každém konání jest Bůh živý. A je-li nějaká
myšlenka nečistá, máme ji očistiti a zušlechtiti a k jejímu původu, Bohu, odvésti. Bůh je ve všech věcech, proto je
též ve všech věcech dobro. Jest naší povinností vyhledávati ze všeho dobré. Tato nauka o universálnosti vede sama
sebou k etickému učení chasidů. Myslíme-li na některého bližního, máme si nejprve zpřítomniti ducha dobra, božské v něm. Tím lze vysvětliti shovívavost chasidů vůči chybujícím lidem, vůči zřejmým hříšníkům.
Mimo zmíněný požadavek veselosti („simcha“) jsou zdůrazňovány v mystické literatuře chasidů, jakožto pravé
známky člověka zbožného: pokora („šiflus“) a nadšení („hislahavus“). Pokora a skromnost ve způsobu vlastního
života, jakož i shovívavost a uznalost vůči jiným mají být vlastnostmi každého pravého chasida. „Člověk může jen
tehdy pozdvihnout své srdce k Bohu, když byl dříve jakýkoliv pocit pýchy z něho vyloučil.“ „Abyste našli Boha, musili byste dříve ztratiti sebe sama,“ praví Baal Šem.
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Třetí cností, schopností nadchnouti se (hislahavus), má se vyznačovati každý náboženský úkon, obzvláště modlitba. K uvedení se v pravé nadšení a vytržení jsou přípustné i vnější prostředky, jako hlasité modlení, křičení,
skákání, poskakování a prudké pohyby těla. Odkud pochází známé hřmocení a zuření, pobíhání, rozličná gesta
a kroucení těla v modlitbách chasidů.
Dokončení v příštím čísle čtvrtletníku Posel.
Pokud vás tato historická práce smíchovského rabína Ph.Dr. Samuela Arje zaujala, a zajímá vás chasidut a chtěli
jste se o něm něco víc dozvědět, tak na teplické židovské obci probíhají pravidelné přednášky předsedy Chevra
kadiša Praha ČR Chaima Kočího na téma: Chasidští rabíni a jejich dynastie. 16. dubna proběhla v klubu ŽOT
přednáška o chasidských dynastiích Belz a Bobov, koncem června jsme se bavili o chasidech breslevských. Další
dvě plánované přednášky proběhnou po prázdninách v září a listopadu. Více se dozvíte na našich webových
stránkách.
Pro čtvrtletník Posel připravil: tomaszot

Čtu co vidím
V Učíte se Toře jsme se opět vrátili k etickému traktátu babylonského talmudu Avot. Zatím proběhly dvě lekce s melamedem Tomášem Pulcem, kde se probrala první kapitola s osmnácti mišnami. Výuka probíhá na židovské obci tak, že
na úvod se přečte mišna v češtině, poté jeden z přítomných ji znovu přečte hebrejsky, což je někdy zajímavé, protože
ostatní sledují text společně, a jelikož máme několik zdrojů a některé se liší v drobnostech, ty pak přináší zajímavé
situace, kdy se dohadujeme, který text je původní. Po zopakování mišny se čte komentář podle rabína Bertinora
v češtině v překladu Bedřicha Noska z roku 1994 vydaném v nakladatelství Sefer, i když Sidur Zichron David Jisrael
vydaný v roce 2016 Jiřím Blažkem obsahuje na straně 319 – 363 hebrejský text tohoto komentáře. Studijních textů je
vícero a umožňuje nám to hlouběji se ponořit do studovaného textu. V druhé kapitole přibereme i Maharalův Derech
chajim (Cesta života, vydaného v p3k v roce 2009 v překladu Šmíla Diveckého), či okrajově se zmíníme o knize Osm
kapitol o lidské duši, Rambamův komentář k Pirkej avot s hebrejsko českým překladem.
Vraťme se však k samotnému šiuru, druhý šiur proběhl tak trochu netradičně na zahradě ŽOT, původně jsme
uvažovali, že by se k nám po skypu přidal i rabín Reuven Grosz z Modiin Ilit v Izraeli, avšak nastaly problémy, které
budeme muset do budoucna vyřešit. Rabín Grosz i přes nastalé problémy chce nadále spolupracovat na tomto projektu. Souběžně s naším projektem šiuru Pirkej avot, natáčí šiury na pražské židovské obci Zeew Breiner, na Youtube,
které lze snadno a rychle stáhnout do počítače, či do chytrého telefonu.
Pokud byste se chtěli připojit k naší studijní skupině a máte židovské povědomí budeme rádi. Rozpis akcí ŽOT najdete na našich stránkách www.kehila-teplice.cz
Pro čtvrtletník Posel připravil: Tovje

Výzva čtenářům čtvrtletníku Posel
Rádi bychom na stránkách čtvrtletníku Posel připomenuli páté výročí od úmrtí Cecílie Kleinové. Obracíme se na vás,
na naše členy ŽOT, i na všechny ostatní, kteří paní Cilku Kleinovou znali, aby se s námi připojili k uctění její památky. Prosím všechny máte-li jakoukoliv vzpomínku na jmenovanou, zašlete ji na webovou adresu: kehila HYPERLINK “mailto:kehila@volny.cz”@volny.cz, zaslat můžete i oskenované fotografie, či jiný materiál vztahující se k její
osobě. Předem děkujeme za vaše vzpomínky, o které se chcete podělit s našimi čtenáři. Vzpomínky budou otištěny
v následujícím čísle čtvrtletníku Posel číslo 4.
Duchovní ŽOT Tomáš Pulc

Posel Židovské obce Teplice
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Zprávy z představenstva
Představenstvo se na svých pravidelných zasedáních
zabývalo běžnou agendou a organizací života na obci.
Zvláštní pozornost byla věnována:

2019

- přípravě výstavy Osudy židovských rodin na Lounsku
- organizaci Dnů židovských památek dne 11.8.2019
- kontrole stavu památek ve vlastnictví ŽO Teplice
- spolupráci z.s. Chaverim se ŽO Teplice
- přípravě nových projektů NFOH pro rok 2020
- vyúčtování projektů NFOH za 1.pololetí 2019
- zajištění aktivit ŽO Teplice ve 3.čtvrtletí 2019
- pomoci návštěvníkům ŽO Teplice ze zahraničí

Recepty z židovské kuchyně
Mrkvový tzimmes
Zprávy sociální pracovnice
ŽO Teplice nadále poskytuje odborné soc.poradenstvi
nejenom členům ŽO Teplice, ale též široké veřejnosti.
Odborné sociální poradenství je poskytnuto každému
občanovi staršímu 65 let, pokud o informaci zažádá. V
rámci projektu Claims Conference je poskytována péče
u klienta čerpajícího příspěvky z CC v jeho domácím
prostředí. Jedná se např.o pečovatelské služby, úklidové
služby, masáže, ale i o odvoz k lékařskému vyšetření
apod.
Tyto služby poskytované klientům jsou jimi opětovně
velmi pozitivně hodnoceny.
Na fotografii je naše věrná a vždy optimisticky naladěná
členka, paní Lotte Kozová.
Bc. Markéta Lichtensteinová DiS.

Suroviny:
•
•
•
•
•
•
•

100 g mrkve,
70 g jablek,
20g hrozinek
15 ml oleje,
cukr dle chuti,
skořice
a sůl.

Postup: Mrkev očistíme a spolu s oloupanými jablky, zbavenými jádřince nakrájíme na kostky. Na rozehřátém oleji necháme dusit nejprve mrkev s trochou vařící vody, a
když změkne, přidáme jablka a dusíme na mírném ohni
do měkka. Ke konci přidáme hrozinky a ochutíme cukrem, skořicí a solí.

Narozeniny členů Teplické židovské obce
pan Faerman Roman, nar. 01.07. - 61 let
pan Miroslav Stančík, nar. 03.07 - 59let
pan Appel Robert, nar. 07.07. - 55 let
paní Kredlová Hana, nar. 15.07. - 62 let
paní Kozová Lotte, nar. 19.07. - 94let
paní Lebovičová Sylvia, nar. 26.07. - 73 let
paní Skočdopolová Eva, nar. 29.07. - 87 let
pan Lebovič Michal , nar. 13.08. - 56 let
pan Pulc Tomáš, nar. 20.08. - 50 let
paní Becková Renata, nar. 25.08. - 41 let
paní Becková Gabriela, nar. 01.09. - 44let
pan Lichtenstein Miloš, nar. 06.09. - 38let
pan Lichtenstein Vít, nar. 07.09. - 34 let
pan Látal Samuel, nar. 09.09. - 20 let
pan Látal Dominik, nar. 17.09. - 26 let
paní Lichtensteinová Sonja, nar. 18.09. - 73let
paní Faerman Šeindly, nar. 20.09. - 88let
paní Skálová Tereza, nar. 26.09. - 34 let
Ad mea veesrim šana přeje celá teplická židovská obec
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