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Jak ten čas letí. Připravujeme nové číslo čtvrt-
letníku Posel ŽO Teplice a je až neuvěřitelné, 
že  je půl roku pryč a čekají nás letní dny.  Pro 
většinu z nás se bliží prázdniny, čas dovolených 
a odpočinku. Při psaní tohoto sloupku jsem si 
uvědomil, že opět uběhlo padesát dnů od oslav 
svátku Pesach. O Pesachu byl židovský národ 
osvobozen od svého zotročení faraonem, o Ša-
vuot mu byla darovaná Tora a stal se národem 
zavázaným k službě B..hu. Je až neuvěřitelné, že 
již uběhlo 72 let od konce 2. světové války  a že 
jsme si s hrdosti v květnu připomněli ,že před 
69 lety byl založen stát Izrael. Příští rok osla-
víme 100 let od založení Československa . Jak 
ten čas letí . Toky času  nelze zastavit, ale co lze, 
je nutnost připomínat si minulost.  Americký 
filosof  George Santayana prohlásil: “ Kdo nezná 
svoji minulost, je odsouzen ji opakovat”. V sou-
časné době připravujeme položení 30 Kamenů 
zmizelých, abychom nejenom uctili památku  
zavražděných za 2.světové války, ale abychom 
společnosti připomněli, že zde žili Židé , kterým 
nebylo  umožněno prožít svůj život  v klidu 
a spokojenosti. Minulost  se nesmí opakovat, 
a proto  se z historie alespoň poučme.

MILI

Sloupek 

Šavuot

Rabín Daniel Mayer
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Duchovní židovské obce Tomáš Pulc svolal teplický minjan na odpolední bohoslužbu Mincha na Roš chodeš Nisan, 
dle občanského kalendáře 28. března 2017. Pozvání přijal i zemský rabín Karol Efraim Sidon a chazan FŽO Danny 
Vaněk.
Bohoslužbu vedl chazan FŽO Danny Vaněk, čtení z Tory obstaral baal kore (doslova pán čtení) zemský rabín K.E.
Sidon. Prvním a zároveň i druhým byl vyvolán na vyvýšené místo v synagoze (tzv. bima)  Cvi ben Becalel Hakohen, 
třetím vyvolaným byl Chaim ben Hiršl a čtvrtým vyvolaným Reuven ben Zeev Faermann. K hagbe, pozdvižení 
svitku Tory byl povolán Zelig ben Benjamin Zeev, glile svázání a oblečení svitku Tory Jochanan ben Chava. Po čtení 
z Tory chazan Danny Vaněk pronesl zpěvavým hlasem El male rachamim za našeho dlouholetého člena předsta-
venstva ŽOT Ašera ben Benjamina Leboviče, jenž měl v těchto dnech jahrzait.
 Po bohoslužbě se všichni přítomní odebrali do klubu ŽOT, kde se konal šiur nad Midrašem Pirkej de rabi Eliezer 
s rabínem Sidonem, ještě před samotným studiem tohoto velmi zajímavého Midraše pan rabín Sidon všem pří-
tomným vysvětlil smysl Roš chodeš Nisan, který je též nazýván Novým rokem ve smyslu židovského liturgického 
kalendáře.
Když Hakadoš Baruch Hu vyvolil Svůj svět, ustanovil hlavy měsíců (Roš chodašim) a let (Roš hašanot). Když vyvo-
lil Jakoba a jeho syny, ustanovil též hlavu měsíce našeho vykoupení z egyptského otroctví.
Midraš rabba 
V Jerušalajim bylo velké nádvoří nazývané Bejt Ja´azek, kde se všichni svědci, kteří spatřili objevení nového Mě-
síce (tj. nového srpku měsíce) měli ve zvyku shromáždit a bejt din (tj. rabínský soud) měl ve zvyku jejich svědectví 
prověřit. „Řekni, nám jak jsi viděl měsíc, byl před sluncem nebo za sluncem?“ Dále se ptali svědků „jak velký byl a 
ve kterém směru byl nakloněný? A jak široký byl?“  Například raban Gamliel měl ve zvyku mít vyobrazení fází Mě-
síce na tabulce na stěně v jeho studovně a ukazoval je neučeným, kterých se pak ptal: „Vypadalo to jako toto nebo 
toto?“
Potom si pozvali druhého svědka a ptali se ho na totéž, jestliže se výpovědi obou svědků shodovaly, pozvali si další 
svědky, aby též podali svědectví. Nebylo to svědectví z důvodu, že by se prvním svědkům nevěřilo, ale aby je neod-
radili přijít příště a svědčit o tom co viděli. Představený roš bejt dinu pak prohlásil nový měsíc za „posvěcený!“, a 
všichni lidé opakovali slova roš bejt dinu „posvěcený, posvěcený!“
Babylonský talmud traktát Roš hašana
Již v minulém roce se nám osvědčilo svolat minjan na Roš chodeš Ijar, kdy do Teplic zavítali žáci Lauderovy školy v 
Praze a na Roš chodeš Elul, kdy jsme uspořádali odpolední bohoslužbu Mincha k znovu odhalení základního kame-
ne k výstavbě Katzova lázeňského hospicu v roce 1836 v Lipové ulici č.p.333. O všech těchto akcích jsme vás infor-
movali v některém minulém čísle čtvrtletníku Posel. V tomto roce v této strategii budeme pokračovat a doufáme, že 
se podaří pravidelně zajistit minjan, aby bohoslužba mohla proběhnout celá i se čtením Tory a tak se lépe dostala 
do povědomí našich členů. Chodeš tov.

Tovje

Letošní květnové požehnání pod sakurou
Letošní květnové požehnání pod kvetoucím stromem si naši členové 
mohli letos říct pod kvetoucí okrasnou třešní (tzv.sakura), kterou jsme 
v letošním roce vysadili na zahradě ŽOT v Lipové ulici na svátek stromů 
Tubišvat. Strom byl vysazen za přítomnosti Vrchního zemského rabína 
K. E. Sidona a členů naší židovské obce. Sakura mezi tím zapustila koře-
ny a koncem dubna krásně rozkvetla.  
toms69
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Pesach na obci

Pesachový seder, patří k nejpůsobivějším, nejradostnějším a nejpamětihodnějším ze všech domácích bo-
hoslužebných obřadů v naší židovské tradici. Slaví se jím jeden ze tří poutních svátků, jenž tvoří základ 
naší židovské historie. Pesach je prvním svátkem v židovském liturgickém roce, a my si ho připomínáme 
pesachovým sederem, který se koná každoročně 15. nisanu v noci, kdy Bůh vyvedl židovský národ z egypt-
ského otroctví do svobody. Oslava má podobu účasti na hostině plné symbolů. Před samotným svátkem je 
z domu odstraněno všechno kynuté a vše co by mohlo v průběhu osmi dní, kdy slavíme Pesach vykynout. 
Svátku Pesach se též jinak říká svátek nekvašených chlebů (tj. macesů). Každý jednotlivý chod připomíná 
nějaký aspekt oné noci, kdy Bůh vyvedl „pevnou rukou a vztaženou paží“ svůj lid z Micrajim (tj. Egypta) 
a přivedl ho do svobody. Maror hořké byliny na sederovém talíři připomínají utrpení a hořký osud židov-
ského národa v otroctví. Pečená kost z beránka připomíná pesachovou oběť, která přiměla anděla smrti 
přeskočit židovské domy v Micrajim. Charoset je směs nastrouhaných jablek s oříšky a trochou skořice 
smíchané s vínem tato směs nám má připomínat maltu, kterou používali při stavbě egyptských měst Pitom 
a Ramses. Slaná voda připomíná slzy, které prolil židovský národ v Micrajim, kde jsme byly faraonovými 
otroky a naší poviností je do nich namáčet karpas (tj. zeleninu), kterou se židovští otroci živili v Micrajim. 
Neoddělitelnou součástí pesachového sederu jsou též čtyři poháry košer vína, které má každý z účastníků 
v průběhu sederového večera vypít a pesachová hagada. Kniha, která zprostředkovává lidovým a prostým 
jazykem krok za krokem průběh celého pesachového večera a často bývá velmi pěkně ilustrovaná.
Židovská obec v Teplicích již několik let dělá dva pesachové sedery. První pesachový seder se konal na Erev 
Pesach, kdy se konala večerní bohoslužba prvního dne svátku Pesach s duchovním ŽOT Tomášem Pulcem 
a po bohoslužbě Maariv se přikročilo k samotnému pesachovému sederu, tak jak to přikazuje naše tradice 
a naši moudří blahé paměti ho zapsali do pesachové hagady. Z důvodů pozdního času se nás nesešlo mno-
ho, ale o to víc jsme si tuto noc mohli užít a přečíst celou pesachovou hagadu, na závěr byla pro všechny 
přichystaná sváteční večeře.
Druhý den se konal Seder Pesach na obci pro všechny za velkého zájmu jak naší členské základny, tak i 
příznivců a sympatizantů naší obce. Pesachovým sederem nás provedli duchovní a melamed ŽOT Tomáš 
Pulc a tajemník FŽO Tomáš Kraus. Oba dva aktéři všem přítomným vysvětlili pesachové symboly na vel-
kém sederovém talíři a snažili se po celou dobu udržet sváteční atmosféru a bdělost všech, jež tohoto dne 
společně zasedli k pesachovému sederu. Sváteční menu si pak mohli všichni v klidu vychutnat. Na závěr byl 
rozdělen mezi všechny stolovníky afikoman, větší část prostředního macesu, který byl posledním soustem 
celého pesachového sederu, ale nejprve se musel vykoupit od Jonatana Burgera, který ho v nepozorovanou 
chvíli odejmul ze svého místa na sederovém talíři. Tohoto úkolu se zhostil předseda  ŽOT Oldřich Látal.  
V průběhu večera se zazpívalo několik tradičních pesachových písní a nikomu nevadilo pár falešných tónů. 
Přidal se i náš nejstarší mužský člen obce František Lederer se svým svátečním repertoárem.  Pro všechny 
přítomné to byl zážitek a pro duchovního ŽOT Tomáše Pulce to byl již čtrnáctý pesachový seder na obci, 
který dovedl do zdárného konce. Člověk stěží může říci, že zná judaismus, pokud se alespoň jednou nezú-
častnil pesachového sederu a nejedl celých osm dní macesy s marorem.
Lešana habaa bi-jerušalajim !
Tovje

Před rokem, 29. Adaru II. 5776 se naše židovská komunita spolu s rodinými příslušníky a dalšími smutečními hos-
ty rozloučila na Novém židovském hřbitově v Teplicích s dlouholetým členem představenstva ŽOT a šéfredaktorem 
čtvrtletníku Posel Alexandrem Lebovičem z“l. ,jenž zemřel po dlouhé a vleklé nemoci 25. Adaru II. 5776 (tj. 3. dubna 
2016). Rodina po roce smutku a žalu nad ztrátou svého milovaného manžela, otce a dědy,  vztyčila nad hrobem pro-
stý, avšak důstojný náhrobní kámen. Nápisová deska nese pouze jméno zesnulého, datum narození a úmrtí, v dolní 
části je takzvaná tanceva „Tehi nišmato crura bicrura hachajim“ Kéž je jeho duše pojata do svazku živých. Odhalení 
náhrobního kamene se zůčastnila pouze rodina zesnulého Alexandra Leboviče.
Hebrejské jméno Alexandra Leboviče bylo Ašer ben Benjamin. Ašer je jedno z dvanácti biblických  jmen Jákobových

Jahrzait A.Leboviče

synů,  a v Toře se k němu vztahuje několik požeh-
nání,  které pronesl praotec Jákob,  když žehnal 
svým synům na smrtelném loži. Jedno z těchto 
požehnání je:  „Od Ašera prichádzajú tučné po-
krmy, on dodává královské lahódky.“ (1M 49.20) 
citace použita z Prvé Slovenské biblie vydané pre 
školské potreby, preložil: Jozef Weiss rabín v 
Novém Meste nad Váhom, vydané tiskem tamtéž 
v roku 1930.

Omlouvám se za malou slovenskou vsuvku, ale 
překlad pana rabína Jozefa Weisse mi v danou 
chvíli připadal nejlepší a nejvýstižnější pro Ašera.

Tomáš Pulc, člen Chevra Kadiša Praha ČR
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Rabín Daniel Mayer v Teplicích
Pan rabín Daniel Mayer přijel do Teplic na pozvání duchovního Židovské obce v Teplicích Tomáše Pulce. Od roku 
1990 žije se svou ženou Hanou v Haifě, v současné době úzce spolupracuje s Lauderovými školami v Praze jako rabín 
školy a vyučuje na hodinách židovského náboženství.

Na programu dne byla odpolední bohoslužba Mincha na Roš chodeš Ijar. Bohoslužbu Mincha vedl chazan FŽO Dan-
ny Vaněk, žel se nám nepodařilo svolat minjan, tak bohoslužba proběhla ve zkrácené podobě bez svátečního čtení ze 
Svitku Tory. Po bohoslužbě pohovořil pan rabín Mayer o období omeru, kdy se do Chrámu přinášel snopek omeru 
(měrná jednotka obilí) z nové úrody ječmene.  Období omeru trvá od druhého dne svátku Pesach, kdy začínáme po-
čítat čtyřicet devět dní, kdy se omer přinášel do Chrámu jako oběť díku Bohu za novou úrodu. Padesátý den omeru  
začíná druhý poutní svátek Šavuot, kdy Bůh daroval židovskému národu Desatero a Toru. 
Naši učenci říkají, že se židovský národ před vyjitím z Micrajim (Egypta) dostal na samé dno rituální nečistoty. 
Pojem rituální čistoty a nečistoty je zde prezentován padesáti stupňovou stupnicí, kdy jeden stupeň je jeden den 
duchovní očisty. Aby se židovský národ zbavil této nečistoty z Micrajim a očistil se od svých negativních vlastností, 
potřeboval právě těchto 50 dní, aby mohly na Har Sinaj (hora Sinaj) obdržet ve svatosti Toru.
Od doby zničení Chrámu už není možné přinášet omerovou oběť, ale aby židovský národ nezapomněl, ustanovili naši 
moudří blahé paměti počítání omeru jako micvu. Počítat omer je povinností každého kromě žen.
Období omeru bývá v židovské historii vnímán jako dny smutku a velkého zármutku, o nichž nás zpravuje Baby-
lonský talmud traktát Jevamot, kde se píše o rabi Akivovi a jeho 24 000 žácích, které postihla smrtelná epidemie, 
protože se mezi sebou nerespektovali. Z tohoto důvodu se nekonají v tomto období svatby ani žádné velké slavnosti 
až do Lag baOmeru  (tj. 33 den omeru), kdy epidemie ustala.

Na závěr si připomeňme  úmrtí dvou velkých rabínů, kteří v tomto období mají jahrzait a to 18. den omeru v roce 
5538 (tj. podle občanského kalendáře rok 1778) zemřel mikulovský rabín Šmuel Šmelke ben Cvi Hirš ha-Levi Ho-
rowitz a na Lag baOmer v roce 5553 (tj. 1793) pražský rabín Jechezkel ben Jehuda ha-Levi Landau, známý též jako 
Noda Bijehuda. K oběma významným rabínům putují v těchto dnech charedim z celého světa, aby se mohli u jejich 
hrobu pomodlit pár žalmů.

V druhé části Roš chodešového programu se všichni přesunuli do klubu ŽO, kde pokračovala beseda s panem rabí-
nem Mayerem o tom, jak vystudoval rabínský seminář v Budapešti v 80. letech 20 století a o jeho pozdějším angažmá 
na Židovské náboženské obci v Praze na pozici pražského rabína a Oblastního rabína pro Čechy a Moravu. Všem též 
zdůraznil, že doba komunistické normalizace nebyla tak černobílá jak se dnes mnohdy propaguje. Upozornil též, že v 
poslední době vychází mnoho prací na dané téma a na zrovna probíhající výstavu ŽMP v Guttmanově galerii v Praze. 
Výstava Labyrintem normalizace potrvá do 28.01.2018 . Na závěr došlo na dotazy přítomných a pan rabín Mayer se 
je snažil všechny odpovědět. Tímto bych rád poděkoval panu rabínovi Mayerovi za návštěvu a za zajímavou besedu. 

Tovje 
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Jak už jsme vás informovali v předminulém čísle čtvrtletníku Posel, tento skoro zapomenutý židovský hřbitov pomalu vstá-
vá z popela a zapomění. V loňském roce byla celá plocha hřbitova vysekána a odstraněny vzrostlé nálety, po vysekání hřbi-
tova však zbyly na místě velké hromady zeleně, která byla v zimním období spálená místní firmou Dokomak s.r.o. V jarním 
období se přistoupilo ke stavění popadaných a do země zapadlých náhrobních kamenů. Celkem se během tří dnů podařilo 
postavit 41 náhrobních kamenů v převážně nové části židovského hřbitova, kde se našlo i několik klasicistních náhrobních 
stél ze 40. – 60. let 19 století a jedna velmi cenná barokní náhrobní stéla z červeného pískovce s ornamenty dvou lvů drží-
cích korunu dobrého jména. Celá nápisová deska je dobře čitelná a důmyslně propracovaná do nejmenších detailů. Jedná 
se opravdu o velmi cennou ornamentální výzdobu na židovském epitafu v tomto kraji, který je spíše velmi strohý a vymezuje 
se na psaný text, avšak velmi umělecky dokonalý v detailech písma a zpracování kvalitního bloku hrubozrného pískovce. Na 
mašťovském židovském hřbitově se nachází ještě náhrobní stéla s výjevem hrobu pod palmou,  o kterém jsme vás již infor-
movali. Tento náhrobek patří paní Gitl z Rustu, čož je Podbořanský Rohozec. V té době žilo v Podbořanském Rohozci větší 
množství židovského obyvatelstva, které spadalo pod panství v Širokých Třebčicích, ale hřbitov tam vznikl až po roce 1840, 
do té doby byli pohřbíváni na okolních židovských hřbitovech.
Vraťme se však zpět k samotnému židovskému hřbitovu, na ploše hřbitova zbývá ještě narovnat velké množství nakloněných 
náhrobních stél, které se časem začaly vyvracet a je nutné je znovu narovnat. Narovnáním náhrobních stél se zamezí růstu 
mechů a lišejníků, které narušují strukturu kamene a epitafů. Nakloněné náhrobní kameny jsou pak náchylnější ke zlomení, 
kdy vlivem sněhu či jinými povětrnostními vlivy se může narušit struktura povrchu pískovcové stély. Tímto způsobem jsme 
v minulosti přišli o mnoho náhrobních kamenů nejen v Mašťově, ale i na jiných židovských hřbitovech v ČR. Nepřicházíme 
jen o náhrobní kameny jenž označují hrobové místo, ale přicházíme o historickou paměť židovského národa v galutu. O pa-
měť, kterou se v minulých dobách snažila  veřejnost vymazat. 
Důležité je také nenechat znovu celou plochu židoského hřbitova  zarůst náletovými dřevinami. V této fázi je také nutné při-
kročit  k zmapování celého hřbitova a pořízení podrobné fotodokumentace pro vytvořené databáze. V tomto roce jsou však 
finance z grantu Nadačního fondu obětem Holocaustu už vyčerpány, avšak pevně doufám, že se ještě nějaké peníze na další 
práce najdou. V příštím roce Židovská obec v Teplicích počítá s opravou obvodového zdiva, což bude stát zajištění dostatku 
financí. Se sponzorem, který celou opravu obvodového zdiva zafinancuje, se už jedná. O dalších pracích na židovském hřbi-
tově vás budeme informovat v některém dalším čísle čtvrtletníku Posel.
Práce na židovském hřbitově v Mašťově v letošním roce 2017 provedla firma Dokomak s.r.o a firma Zámečnictví Zacharda 
s.r.o. pod dozorem duchovního ŽOT Tomáše Pulce. Děkujeme též NFOH za poskytnutý příspěvěk, bez kterého by práce na 
židovském hřbitově v Mašťově nemohly být provedeny v takové míře, ve které byly v letošním roce provedeny. Všem účast-
níkům „Děkujeme za dobře odvedenou práci.“        

Bejt kvarot v Mašťově 2017

Duchovní ŽOT
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Neschůdná je cesta pro začátečníka do říše archivních fasciklů. Ba-
datel prodírající se houštinami starých papírů, nezkušený v neznámé 
řeči a písmu nedostatečně vyzbrojený, není větším odvážlivcem nežli 
ten, kdo se vydá do světa chasidského, nevzhledného, ba odpuzujícího 
svým podivínstvím. My se však vydáme po stopách starých archivních 
záznamů. 
V listopadu roku 1798 došlo k právnímu sporu krupského magistrátu 
s claryovským vrchnostenským úřadem v Teplicích, který udělil židu 
Jáchymu Schorrovi v Sobědruhách povolení k provozování krčmy v 
židovské uličce v Sobědruhách  čepovat pivo z claryovského pivovaru 
v Trnovanech. Litoměřický krajský úřad rozhodnutími z 17.04.1799 
a 24.04.1801 upozornil vrchnostenský úřad  v Teplicích, že napříště 
nemá být Horní královské město Krupka zkracována ve svých právech, 
a že má židu Jáchymu Schorrovi ihned zabránit v čepování claryov-
ského piva s tím, že bude-li čepovat pivo dál, má mu být všechno pivo 
zabaveno a nad to mu má být uložena peněžitá pokuta. 
Foliant B5 list 10 – 15 Hallwich, Graupen 264
O  výši peněžité pokuty se však v dokumentu nic nehovoří. Proč tato 
kauza vlastně vznikla. Tehdejší měšťanská společnost si žárlivě střežila 
svůj obchodní rajón a nelibě nesla jakoukoliv další konkurenci jak v 
prodeji piva, tak i v jiných odvětvích. V platnosti byla tzv. mílové prá-
vo, podle tohoto práva nesměl nikdo ve vymezeném okruhu jedné míle 
kromě měšťanů daného města provozovat tzv. městské živnosti. Ne-
šlo tedy pouze o výrobu a prodej piva. Středověký pivovarský monopol 
měšťanů na výrobu a výčep piva ve městech a ve vymezeném mílovém 
právu byl zrušen císařskými dekrety Josefa II. v roce 1788, ale jak je 
vidět i několik let od zrušení nebránilo měšťanům města Krupky odvo-
lávat se proti židovskému výčepu piva ke krajskému úřadu v Litoměři-
cích. Krupští měšťané nelibě po staletí nesli přítomnost židovské 

Jarní práce na židovských hřbitovech jsou v plném proudu. Začátkem května se v rámci revitalizace zeleně na židovských 
hřbitovech v regionu podbořanska a kadaňska vysekala celá plocha hřbitova. Konkrétně to bylo v Širokých Třebčicích, Letově, 
Drahonicích a v Podbořanském Rohozci.  Práce na hřbitovech proběhly pod dohledem duchovního ŽOT Tomáše Pulce.  
Po dlouhé době můžeme říct, že máme tyto hřbitovy pod kontrolou, ale bez pravidelné a systematické práce by opět mohly 
zarůst náletovými dřevinami.  Je zde však spousta další práce, která nás do budoucna čeká, jako je narovnání nakloněných 
náhrobních kamenů v Širokých Třebčicích a Mašťově. Narovnáním náhrobních kamenů se zabrání, aby obrůstaly mechy   
a lišejníky, které narušují strukturu pískovcových náhrobků a jejich epitafů. Dále nás čeká v tomto roce osazení směrníků   
a ukazatelů pro případné návštěvníky, vybudování databází a jejich zviditelnění. Pokud by se podařilo zajistit dostatek financí, 
mohla by se opravit poškozená obvodová zeď, čímž by židovský hřbitov byl zajištěn proti vniknutí volně žijící zvěře.
Zajímavostí je, že v okolí Širokých Třebčic a v mikroregionu mašťovska se rozmnožil mýval severní, který decimuje původní 
chráněné druhy drobných živočichů, jako jsou např. žáby, čolci, mloci a raci.  Rád vybírá ptačí hnízda a nevyhýbá se ani oby-
dleným místům, je velmi invazivní a rozhodně to není roztomilý mazlíček, jak si mnozí z nás představují. Několik nor  
se objevilo i na židovském hřbitově v Širokých Třebčic, které byly utemovány kameny a zasypány zeminou. Musím přiznat,  
že jsem žádného mývala nezahlédl, asi také proto, že mýval je od přírody noční tvor. O jejich výskytu jsem se dozvěděl od míst-
ních myslivců. V loňském roce bylo v těchto lokalitách odstřeleno cca 30 kusů. Odstřel je též jediný účinný prostředek, jak se 
zbavit nevítaného hosta.
Na závěr bych rád všem poděkoval. Všem těm, kteří nám v minulosti i v současnosti pomáhali a pomáhají s údržbou zeleně, 
ať už to byla v minulých letech Česká unie židovské mládeže, firma Zacharda či Nadační fond obětem holocaustu, bez jejich 
finanční pomoci by se práce nemohly v takové šíři uskutečnit.

Duchovní ŽOT

konkurence a židům ztrpčovali život. Nejraději je přepadali a braly jim jejich zboží při cestě do Saska, tehdáž stará cesta vedla 
kolem jezuitského kláštera v Bohosudově a kolem zřícenin hradu Kyšperk. Samotné Horní město Krupka bylo židům na dlou-
hou dobu zapovězeno a ani po zrušení zákazu se do Krupky židé nehrnuli, možným důvodem bylo, že krupští měšťané odmítli 
na své území vpustit železnici, a tím se na dlouhou dobu připravily o jistou prosperitu, kterou vyměnili za zachování tradičního 
rázu města Krupky. Jistý starobylý ráz města Krupky můžeme obdivovat i dnes.
Vraťme se však k židu Jáchymu (Joachim) Schorrovi, o tom zatím víme jen to, že podle soupisu židovských rodin v Čechách  
v roce 1793 měl familiantské číslo 34 a vlastnil v Sobědruhách dům a ve svém domě směl provozovat pohostinství a výčep piva. 
Se svou ženou, jejíž jméno zatím neznáme, měl v té době čtyři děti. Nejstarší syn Angelus Schorr, jenž dědil po otci familiantské 
právo, které mu umožňovalo do budoucna právo na to, aby se mohl oženit a mít svou vlastní rodinu. Druhorozený syn Samuel 
toto právo již podle familiantského zákona neměl. Dále měl Jachym Shorr dvě dcery Cecilii a Veroniku.
Židovský hřbitov v Sobědruhách je dobře zachovalý a věříme, že hrob Jachyma Schorra a hrob jeho manželky najdeme. Pokud 
se tak stane, budeme vás čtenáře čtvrtletníku o tom informovat.

tomaszot

Revitalizace zeleně - jaro 2017
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Lag baomer se i tento rok velmi povedl. Na pozvání duchovního Židovské obce v Teplicích přijel zemský rabín 
Karol Efraim Sidon s chazanem FŽO Danny Vaňkem. Na úvod pan rabín všem přítomným vysvětlil význam tohoto 
dne a připomenulo se i historické pozadí, které svým charakterem určuje ráz oslav, zde v galutu tak i v Meronu, kam 
se každoročně sjíždí zbožní židé z celého světa k hrobu Šimona bar Jochaje.

Talmud vypráví v traktátu Šabat 33b, že rabi Jehuda bar Ilaj chválil na shromáždění učenců římské stavby vybudo-
vané po zničení druhého Chrámu. Rabi Jose mlčel a rabi Šimon bar Jochaj řekl, že všechno, co Římané vybudovali, 
slouží jen jejich zájmům. Jeden z přítomných zopakoval poznámku rabiho Šimona bar Jochaje na veřejnosti, ale 
poznámka se dostala až k Římanům a ti rabiho Šimona bar Jochaje odsoudili k trestu smrti.

Se svým synem Elazarem se nejdříve schovával v jedné židovské škole, ale ze strachu, že je Římané najdou, uprchli 
do jeskyně v horách a zůstali tam dvanáct let. Před jeskyní v tom čase vyrostl strom rohovníku, rodící svatojánský 
chléb a vytryskl tam ze země pramen pramenité vody. Dnem i nocí studovali Toru a podle tradice zde rabi Šimon 
bar Jochaj zformuloval Zohar (mystický komentář k Toře. Po dvanácti letech se objevil u vchodu do jeskyně prorok 
Eliáš a řekl: „Kdo řekne rabimu Šimonovi bar Jochajovi, že císař je mrtev a rozsudek smrti nad rabim Šimonovi bar 
Jochajovi je zrušen“. Rabi Šimon bar Jochaj a jeho syn Elazar hned opustili svůj úkryt v jeskyni, naplněni svátostí 
a věděním, které se jim za dvanáct let odloučení dostalo. Cestou potkali rolníka, který oral pole. Rabi Šimon bar 
Jochaj a jeho syn Elazar nemohli pochopit, jak může člověk ztrácet drahocenný čas všedními věcmi. Všechno na co 
se podívali, spalovali svým zrakem. Nebeský hlas jim poručil vrátit se zpět do jeskyně. Zůstali tam dalších dvanáct 
měsíců a když podruhé jeskyni opouštěli, potkali starého muže, který šel okolo nich se dvěma větvičkami myrhy. 
Zeptali se ho: „Starče, proč máš ty dvě větve?“ Stařec jim odpověděl: „Mám je na počest šabatu.“ Rabi Šimon bar 
Jochaj se ho znovu zeptal: „A to ti jedna nestačí?“ Stařec odpověděl: „Jedna je na počest verše Zachor (pamatuj na 
den odpočinku) a ta druhá na počest verše Šamor (dbej na den odpočinku, aby ti byl svatý).“  Rabi Šimon bar Jo-
chaj vykřikl neskrývanou radostí a řekl synovi Elazarovi: „Tady vidíš, jak si židovský člověk dovede vážit Božích 
přikázání.“

Pro tuto příležitost využívá naše ŽOT zahradu za židovskou obcí v Lipové ulici 333/25. Je to příjemná změna, kdy 
se na Lag baomer a na svátek Sukot dají využít tyto prostory k nábožensko kulturně společenským účelům. Proběh-
la zde i odpolední bohoslužba Mincha s minjanem pod širým nebem, kterou vedl již tradičně chazan FŽO Danny 
Vaněk. Zatím co probíhal samotný program, na grilu se připravovalo skvělé košer (masité) pohoštění pod bedlivým 
dohledem mašgiacha z pražského hotelu King David. Kuřecí a jehněčí špízy se zeleninou byly připraveny a ugrilo-
vány přímo na ohni mašgiachem (podle tradice bišul Bejt Josef). Bylo příjemné vidět spokojené tváře našich členů 
a jejich zájem o naše židovské tradice. Snad nám tento zápal vydrží i do budoucnosti a k některým již zavedeným a 
osvědčeným dnům v židovském kalendáři přidáme další dny, které věnujeme společnému prožití, tak jak to v minu-
losti činívali naši předkové. Vím, že to v dnešní uspěchané době nebude jednoduché, ale máme morální povinnost 
stát se lepšími židy a dále prohlubovat své židovství.

Na závěr bych rád všem poděkoval za skvělou atmosféru a za to že jsme si to mohli společně užít.

Tovje   

Lag baomer
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Žide na Podbořansku
na přelomu  17. a 18. století

Proměny židovského osídlení severozápadních Čech mají mnoho shodných rysů s ostatními českými regiony. Také zde se Židé 
od středověku usazovali v hospodářsky významných lokalitách, především v královských městech. Během 16. století byli nu-
ceni na nátlak měšťanů a z rozhodnutí panovníka některá města opustit. Po vypovězení z posledních královských měst Žatce 
(1637) a Kadaně (1650) zůstala židovské menšině přístupná na více jak dvě století pouze poddanská města a vsi. K obnovení 
židovských náboženských obcí v královských městech došlo až po roce 1848, kdy byli Židé zcela zrovnoprávněni s ostatními 
obyvateli a mohli se volně stěhovat do dříve zapovězených míst v monarchii.

Mezi židovskými obcemi v poddanských městech a vsích severozápadních Čech existovala na přelomu 17. a 18. století velká 
diferenciace, projevující se nejzřetelněji v jejich velikostech, délce osídlení dané lokality, materiálně duchovním zázemím a 
šíří obecní samosprávy. Největší židovské obce v Údlicích, Teplicích, Sobědruhách a v Roudnici nad Labem překročily ve sle-
dované době hranici 40 rodin. Většina obcí, respektive komunit, byla podstatně menší, pohybující se svou velikostí od jedné 
po maximálně tři desítky rodin v jedné lokalitě. Mezi nimi najdeme jak vývojově starší obce, jež mají počátek v 16. století jako 
jsou Libochovice, Budyně nad Ohří, Jirkov, Mašťov, tak místa, kde se Židé usadili v průběhu 17. století, jako jsou Postoloprty, 
Lovosice, Hořenec, Nezabylice, ale i už zmíněné Sobědruhy, či počátkem 18. století židovské osídlení v Čeradicích, Podbořan-
ském Rohozci a v Letově. V řadě vsí bylo židovské osídlení jen krátkodobé. Například na Podbořansku je krátkodobé židovské 
osídlení doloženo v Kryrech, Vroutku a v Brodech. V Kryrech se Židé usadili znovu po roce 1848.

Do skupiny malých židovských obcí, respektive komunit spadá i území Podbořanska, rozkládající se jihozápadním směrem 
od města Žatce. Na přelomu 17. a 18. století, kdy pro toto území ještě neexistoval sjednocující název, jej tvořilo několik drob-
ných panství jako Široké Třebčice, Kaštice, Podbořany, Mlýnce, Lužec a jiné, dále to byly početné vsi a městečka černínského 
velkostatku Krásný Dvůr a dietrichštejnského velkostatku Nepomyšl. O přítomnosti Židů na Podbořansku můžeme s jistotou 
hovořit až od dob třicetileté války. Starší, zatím jediná zpráva z poloviny 16. století,  jmenuje židovského muže z Mašťova, její 
ojedinělost patrně koresponduje i s tehdejším minimálním výskytem Židů na podbořanském venkově, viz. písemná zpráva o 
Mayeru Keykovi z Mašťova z roku 1559. Silnější příliv emigrantů pozorujeme až v průběhu 2. poloviny 17. století. I když nezná-
me místa původu všech příchozích, je zřejmé, že pocházeli jak ze vzdálenějších městských ghett, krajů a zemí, tak i relativně 
blízkého okolí. Na konci 17. století se Židé objevují v Širokých Třebčicích, Letově, Podbořanském Rohozci, Mašťově, Morech, 
ve vsi Brody (krátkodobě), Blšanech, Siřemi, Očihově, Milčevsi, Libořicích, Nepomyšli, Drahonicích, Libyni, Ležkách, Lubenci 
(osídlení přerušeno a obnoveno kolem 18. století) a Vroutku. Pozvolný nárůst židovské populace trval i v prvních dvou dese-
tiletích 18. století. Největší židovskou komunitu tvořilo 12 rodin v Širokých Třebčicích. V sousedních Morech a Veliké Vsi žily 
4 rodiny. Dále souvislejší pás vsí s židovskými obyvateli se táhl od Čeradic (5 rodin) směrem na jih přes Milčeves (2rodiny), 
Měcholupy (4 rodiny), Želeč (1 rodina), Libořice (3 rodiny), Siřem (3 rodiny), Blšany (2 rodiny), Letov (5 rodin) a Očihov (2 
rodiny). V okolí Drahonic (5 rodin) žili Židé v Lužci (2 rodiny), Libyni (10 rodin), Ležkách (3 rodiny). V blízkém sousedství žilo 
6 židovských rodin v Podbořanském Rohozci, 1 rodina v Nepomyšli a 10 rodin v Mašťově. Hlavní podíl na zvyšujícím se počtu 
Židů v tomto období neměla již imigrace z městských ghett a panství ležících mimo Podbořansko, ale především přirozená 
natalita usazené židovské menšiny. O stabilizaci židovského osídlení vypovídá příbuzenská provázanost Židů Podbořanska. 
Časté sňatky a migrace v hranicích regionu vytvářely složité předivo vztahů, propojující židovské rodiny jednotlivých vsí a 
městeček bez ohledu na hranice panství. Například Salomon Michl pocházel z Širokých Třebčic, oženil se s Eidel z Milčevsi 
a poté se usadil v blízské vsi Mory. V téže vsi žili Samuel Hirschl z Libořic se ženou, jenž se narodila v nedalekých Liběšicích. 
Jedna z dcer Adama Koníře z Milčevsi byla provdána za Herschla Wolfa z Chlumčan, druhá žila s manželem Menelem Loblem 
nějaký čas ve Vroutku. Údaje o příbuzenských vazbách vycházejí ze soupisů Židů z roku 1724. Malé komunity na přelomu 17. 
a 18. století nezřídka tvořily pouze vzájemně příbuzensky spjaté rodiny.

Ve většině případů však unikají našemu poznání židovské rodiny či jednotlivci, kteří žili na Podbořansku jen časově omezenou 
dobu, a poté se odstěhovali na jiná panství či překročili hranice českých zemí, což platilo zejména o židovských dívkách pro-
vdaných do jiných regionů. Za všechny neznámé vystupují z anonimity bratři Herschl a Low Abrahamovi z Nepomyšle, kteří se 
museli v roce 1720, nám z neznámých příčin, z městečka vystěhovat. Nový domov nalezli nedaleko za hranicemi Podbořanska, 
ve vsi Vadkovice.

Během života tří generací se na Podbořansku utvořila v porovnání s ostatními regiony severozápadních Čech poměrně hustá 
síť židovských obcí, jejíž podoba zůstala zachována, až na malé změny, do poloviny 19. století. Ve 20. letech 18. století vešla v 
platnost řada nařízení omezujících pohyb a početní růst židovského obyvatelstva, které de facto zabránila dalším výrazným 
změnám v osídlení.

Židovské imigranty přiváděla na venkov především perspektiva lepších životních podmínek a zdrojů obživy. Často opouštěli 
početné židovské obce a přicházeli do míst, kde doposud žádní souvěrci nežili, a mnohde se tak stávali prvními usazenými 
Židy. Pražský Žid Lobl Schebkes žádal hraběte Humprechta Jana Černína o přijetí na některé panství, neboť nemohl v Praze 
jako koželuh uživit svou rodinu. Z Mikulova, největší židovské obce na Moravě, se během roku 1690 přestěhoval Abraham 
Salomon. Opustil rodné město a přišel do Nepomyšle, kde doposud žádná židovská rodina nežila, v naději, že pronájem vrch-
nostenské vinopalírny mu poskytne lepší živobytí.
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Navazování kontaktů mezi Židy, tj. uchazeči o přijetí na určité panství a vrchností, respektive jejím zástupcem, probíhalo 
různými způsoby. Někteří Židé se dozvěděli o poptávce vrchnosti na svých obchodních cestách, jiní byli doporučováni již 
usazenými Židy. Do Letova se touto cestou dostal Marek Samuel, o němž referoval hraběnce Charlotě Justině z Schon-
kirchenu židovský rychtář Gabriel Marek z Širokých Třebčic. Jednání o usazování židovských obyvatel probíhalo i interní 
cestou mezi panstvími jednoho majitele, jako v případě Abrahama Salomona, který přišel z dietrichštejnského Mikulova do 
dietrichštejnské Nepomyšle. Na hledání a doporučování vhodných osob se pravděpodobně podíleli i tzv. dvorní a domácí 
Židé, kteří byli v úzkém kontaktu se šlechtickou vrchností, jíž poskytovali nejrůznější služby osobního či hospodářského 
charakteru. Nezanedbatelnou roli hrály i příbuzenské vazby mezi Židy, jež se mohly promítat i do výše uvedených způsobů 
navazování jednání s vrchností.

Oproti křesťanským poddaným, u kterých bylo přijetí na panství umožněno, ba přímo podmíněno vystavením výhostního 
listu z původního místa, byla jednání mezi židovskými imigranty a vrchností uzavřena podpisem smlouvy na dobu určitou, v 
níž byla přesně stanovena práva a povinnosti přijímaného, ale i závazky vrchnosti. Nejobsáhlejší částí smlouvy tvořily pasá-
že o způsobu zapojení do vrchnostenského hospodaření (pronájem vinopalny, koželužny či povolení k provozování obchodu 
aj.), které nám nepřímo prozrazují i hlavní důvody přijímání Židů. V dalších bodech smlouvy byla uváděna výše odváděných 
platů vrchnosti za ochranu (Schutzgelt) a za poskytnuté obytné prostory. Mnohde nechyběla ani nařízení apelující na klidné 
soužití Židů a křesťanů či časová omezení návštěv cizích Židů.

Přijímání Židů probíhalo nejčastěji ve vrchnostenské kanceláři za přítomnosti úředníků a svědků, tj. zástupců místní židov-
ské obce či jiných důvěryhodných osob. Stejným procesem procházeli i Židé, kteří se na panství narodili. Není však zcela 
jasné, jakým způsobem mohly ovlivňovat přijímání cizích Židů židovské obce, zda předkládaly vrchnosti svá vyjádření k 
osobě přijímaného a případně nakolik bylo přihlíženo k jejich stanovisku. Pokud dotyčný získal souhlas vrchnosti k usazení, 
otevřela se mu cesta k nájmu vrchnosteneckého podniku, k obchodování či provozování řemesla. Vrchnost pronajala nové-
mu obyvateli i prostory k bydlení, ač různé úrovně, a nebránili mu ve vyznávání vlastní víry.

Relativní volnost migrace Židů v českých zemích začala být výrazně omezována sérií nařízení ve 20. letech 18. století. Původ-
ní návrh směřující k úplnému odstranění Židů z venkova musel být redukován, avšak i jeho konečná podoba představovala 
pro židovské obyvatelstvo vážnou újmu. Kromě nájemců vinopalen bylo Židům zapovězeno stěhovat se do míst, kde k roku 
1725 nesídlili jejich souvěrci. Pro celou zemi byl stanoven pevný počet rodin, taxativně pro každé panství a město, vycháze-
jící ze soupisů z roku 1724, jenž nesměl být překročen. Nezvyšování stanoveného počtu rodin měl zajistit tzv. familiantský 
zákon z roku 1726, dle něhož se na přístě mohli ženit jen prvorození synové, ostatní, pokud chtěli založit rodinu, byli nuceni 
opustit zemi, nebo čekat na uvolnění familiantského místa. V platnost vešel i zákaz stěhování venkovských Židů do Prahy. 
Nakolik tato restriktivní nařízení ovlivnila populační vývoj a migraci židovského etnika v českých zemích může ukázat tepr-
ve detailní výzkum.

Ač se císař Karel VI. a jím zřízená komise pro židovské záležitosti snažila prosadit regulaci růstu židovské menšiny i na 
venkově, rozhodující silou až do 20. let 18. století, která určovala počet přijímaných a usazených Židů, byli majitelé panství. 
Různý přístup šlechtických vrchností k židovské menšině se projevil i na relativně malém území Podbořanska.

Příště: Židé na panství Nepomyšl na přelomu 17. a 18. století
 
TEXT: Hana Legnerová

Brigáda v Sobědruhách
I v letošním roce se na začátku měsíce května uskutečnila na židovském hřbitově 
v Sobědruhách brigáda dobrovolníků ze spolku Aktion  Suhnezeichnen Fridensdi-
enste e.V. (Německo). Dobrovolníci ze saských Drážďan, narovnávali vyvrácené 
náhrobní stély a stavěli popadané náhrobní kameny pod dohledem pracovníka 
ŽOT a šámese teplické modlitebny Daniela Kleina. Za pět let odpracovali stovky 
hodin při rekonstrukci zdevastovaného židovského hřbitova, který je zapsán na 
seznamu Kulturních památek ČR. Společně s dobrovolníky přijel i hebraista Gill 
Huttemeister, který se zabývá dlouhodobě dokumentací náhrobních epitafů, ně-
které své práce již publikoval. Souběžně s Gillem Huttemeistrem, provádí doku-
mentaci židovského hřbitova v Sobědruhách pracovník ŽMP Daniel Polakovič. O 
jejich výsledcích vás budeme informovat, zatím se nasbíraná data zpracovávají a 
porovnávají s archivními dokumenty, aby mohla vzniknout kompletní dokumen-
tace této pozoruhodné lokality v severozápadních Čechách. 
Dalo by se říci, že práce na židovském hřbitově v Sobědruhách jsou ukončeny, ale 
čeká nás stále ještě hodně práce, jak s údržbou celé plochy hřbitova, tak i s ná-
hrobními kameny, které se nepodařilo zatím pro svou velikost postavit na podstavce. Mezi tyto náhrobní kameny patří např. dvě rabín-
ské macevy  Heinricha Galandauera z“l. (zemřel v roce 1906) a Maxe Kohna z“l. (zemřel v roce 1916). Oba rabíni působili na zdejší obci, 
která právem patřila mezi významné židovské obce v kraji.
Pro účastníky letošní brigády bylo ve středu v podvečerních hodinách 10.05.2017 přichystána tradiční uvítací ceremonie v sídle Židovské 
obce v Teplicích, na kterou předseda ŽOT  Oldřich Látal pozval též zástupce národnostních menšin Ústeckého kraje v čele s předsedou 
pro národnostní menšiny Pavlem Vodseďálkem. Po úvodních proslovech předseda ŽOT Oldřich Látal poděkoval spolku Aktion  Suh-
nezeichnen Fridensdienste e.V., za skvělou spolupráci a dobře odvedenou práci při rekonstrukci židovského hřbitova v Sobědruhách. 

tomaszot
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Židé nikdy nezastírali, že jsou většinou dobrými obchodníky a podnikateli. Samozřejmě to se týkalo i lounských židů, což 
mnohdy kvůli antisemitským předsudkům přitahovalo pozornost „těch druhých“ a měšťané často hledali důvody, proč jim 
jejich živnost v Lounech nepovolit.
Např. roku 1852 obdržela rada královského města Loun žádost řezníka Simona Katze (1811-1885) z Líťan, který se ucházel 
o udělení práva provozovat svoji živnost. Místní řeznický cech ovšem okamžitě vznesl protest a žádost byla zamítnuta hned 
ve dvou bodech: za 1. Prý pašuje špatné maso z mrtvých zvířat a za 2. Ve městě je již dostatek řezníků.
Podobný konflikt vznikl také v listopadu 1856 a vyvolal jej Isak Reina z Panenského Týnce, který chtěl v Lounech provo-
zovat vetešnictví (tj. obchod s hadry a starým železem). Radnice jeho žádost okamžitě odmítla a opět poukázala na fakt, 
že ve městě je již dostatek vetešnických obchodů a navíc, že holota by u svých pánů ve skříních a stodolách kradla, aby vše 
zpeněžila a pak by páchala nemravnosti.
Ne všichni žadatelé byli neúspěšní, někteří povolení obce dostali a zapsali se nesmazatelně do dějin města Louny. Konec 
19. století byl pro lounskou obec židovskou obdobím největšího rozmachu a měšťané je pomalu nechali se zapojit do života 
města. Navíc v některých židovských rodinách začali používat české obdoby původních německých jmen, a tak se v Lou-
nech objevují Bedřichové (Friedrich), Bohumilové (Gottlieb), Bohumírové (Gottfried), Hynkové (Ignatz) a Vítězimírové 
(Siegfried). Pomalu ubývá tradičních jmen jako je David, Hugo, Samuel, Sára, Simon apod. V dobových soupisech židov-
ských vlastníků nemovitostí v Lounech se více a více vyskytují jména jako Taus(s)ig, Fanta, Bulova, Glazer a Katz.
V lounské židovské obci převažovali pochopitelně obchodníci a hostinští. Podstatně méně bylo řemeslníků a zemědělců. 
Z povolání, které patřily ve městě  k prestižním, jmenujme např. advokáty (JUDr. A. Nettl, JUDr. E. Fischer) a lékaře 
(MUDr. A. Taussig, MUDr. K. Taussig). Z průmyslníků se stal velmi významným občanem pan továrník a komerční rada 
B. Bermann, který v Lounech zakládá továrnu na výrobu technického porcelánu (pozdější Elektroporcelán). Ve světovém 
měřítku se do historie zapsal Josef Bulova, zlatník a hodinář, zakladatel americké firmy na výrobu náramkových hodinek 
a hodinových strojků.
Rodina Tausigova je od konce 19. století spojována s největším hotelem ve městě. Hotel Union nechal vybudovat Sigmund 
Tausig se svou ženou, které po jeho smrti podnik energicky vedla se svým synem. Ani tomuto podniku se nevyhnuly po-
žáry, krádeže a pomluvy. Městský kronikář r. 1921 píše, že v Unionu hrávali bohatí Židé hazardní hry. Když přišla policie, 
skákali prý okny ven do České ulice a utekli. O kousek dál v hotelu Koruna hrávali nežidovští podnikatelé karty o velké 
peníze, ale s tím rozdílem, že ti policii utéct nedokázali.
V r. 1923 chtěl židovský obchodník s obilím Hugo Stein koupit vyhořelý měšťanský pivovar, který stál hned vedle radnice 
a hyzdil tak celý rynek. Objekty chtěl přebudovat na sklady obilí, krmiv a dalších obchodních komodit. Nakonec z koupě 
sešlo, jelikož si spočítal, že náklady na opravu požárem poničených budov by byly závratné, a tak opuštěné budovy chátraly 
v centru města dál. Dnes, po nákladných úpravách, slouží prostory pivovaru jako výstavní síně Galerie Benedikta Rejta.
Na podzim roku 1922 povolilo městské zastupitelstvo Bedřichu Fantovi, obchodníkovi uhlím, zřízení kanceláře pro zpro-
středkování koupě a prodeje. B. Fanta měl v tomto oboru již bohaté zkušenosti, neboť kolem r. 1900 byl vrchním lounským 
zástupcem  C. k. privátní Assicurazioni Generali se sídlem v Terstu. 
Továrník B. Bermann chtěl v Lounech původně založit továrnu na výrobu umělých hnojiv, ale tu mu vedení města zamítlo 
se slovy, že by se po městě šířil nelibý zápach.  A tak podnikavý Bermann změnil svůj plán na továrnu na výrobu kamen. 
Tu postavil na Husově ulici, ve čtvrti zvané Amerika. Zbytky budov můžete vidět i dnes. Po roce 1900 se však rozhodl pro 
změnu provozu a výrobního sortimentu, místo kamen začal vyrábět porcelánové a majolikové součástky pro elektrická a 
mechanická zařízení.  Od r. 1925 prosperující podnik firmy B. Bermann  a syn vyráběl a dodával porcelán po celé zemi a 
založil tradici známého Elektroporcelánu Louny.
Do světové historie výroby hodinek zasáhl další člen lounské židovské obce – Josef Bulova, který emigroval do Spojených 
států Amerických a v r. 1875 otevřel svoje malé klenotnictví v New Yorku. Třicetiletý muž byl odhodlán prozkoumat každou 
novou příležitost v oblasti časomíry a vybudoval tím pevné základy pro odkaz tvořivosti a jedinečnosti. Díky neustálým 
experimentům, testování nových výrobků, dosud nevyzkoušeným technologiím a nápaditým marketingovým postupům se 
stal špičkou ve svém oboru. Značka Bulova letěla také ve 20. století i na Měsíc – dostala se tam díky svému převratnému 
časoměrnému mechanismu Accutron, který byl od 50. let integrálním prvkem technologií NASA, účastnil se již zmíněné 
první procházky po Měsíci v roce 1969.
Hodinky a hodinové strojky Bulova patří i dnes ke světové špičce a nikoho nenapadne, že její zakladatel pochází z krásného 
města Louny, které se nachází na řece Ohři.

I dnes, přestože v Lounech nežije žádný činný zástupce židovské obce, můžete ve městě obdivovat zachovalé židovské 
památky a udržovaný židovský hřbitov. Pokud hledáte zajímavý cíl na krátký výlet, Louny jsou určitě zajímavou destinací.

Zpracovala Mgr. Blanka Tomášková
Čerpáno z knihy „Abychom nezapomínali“, autor:Antonín Hluštík, rok vydání 2010, ISBN 978-80-904113-5-7

Židovští podnikatelé v Lounech
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V neděli 21.5.2017  se konala v Terezíně tradiční Terezínská tryzna, které se zúčastnila řada členů a sympatizantů ŽO Teplice. 
Hlavní projev na tryzně přednesl předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Terezínská tryzna

Na úpatí Svaté hory poblíž františkánského kláštera Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani stojí majestátní novorenesanční vila čp. 
696 s čtverhrannou věží, jíž se pro její mohutnost přezdívá „Zámeček“ či „Na Zámečku“. Dodnes si uchovala svou členitou fasádu, 
přičemž ve výzdobě okenních šambrán vidíme kromě florálních motivů také lasturu s delfínem jakožto odkaz na antickou Venuši. 
Vilu si nechal postavit Emanuel Skall (1859–1942), pražský obchodník, majitel textilní továrny a mnoha nemovitostí, pocházející 
ze zámožné židovské rodiny z Nového Města pražského. Ten na počátku 20. století zakoupil též pozemky v Kadani, a to pod Sva-
tou horou a na stráních nad řekou Ohří zvaných „Klang“, kde krátce nato vznikla městská vodní elektrárna. V Kadani spatřoval 
velký rozvojový potenciál a pozemky chtěl proto změnit na stavební parcely a budovat zde nové vilové čtvrti. Jakýmsi pilotním 
projektem se stala právě „Villa Skall“ stojící na okraji tzv. Zahradního Města, která se měla stát jeho vlastní kadaňskou rezidencí.
Skallovy zájmy v Kadani zastupoval zdejší židovský obchodník Ludwig Löwi, rodák z nedalekého Mašťova a majitel hotelu Aus-
tria (pozdější Gangl, resp. Svoboda) na hlavním náměstí, který měl na starosti i stavbu zmíněné vily. V roce 1905 byl schválen 
projekt kadaňského stavitele Josefa Petera a už roku 1906 byla vila hotová. Skallovým záměrem bylo vystavět nad tzv. Naafovou 

„Villa Skall“ v Kadani a tragický osud jejích židovských majitelů

pěšinou (dnes ul. Pionýrů) a v na úpatí směrem k Vernéřovské 
silnici (dnes ul. Klášterecká) novou vilovou čtvrť. Ovšem silným 
protihráčem se ukázal tehdejší kadaňský starosta MUDr. Ferdi-
nand Träger, jehož představy o budoucnosti Svaté hory a jejího 
okolí byly zásadně odlišné. Ještě v roce 1906 vyhlásilo město v 
této oblasti stavební uzávěru, a to ve „všeobecném veřejném zá-
jmu“. Samotná Svatá hora byla totiž rozsáhlým městským par-
kem, který sloužil k rekreaci širokého obyvatelstva, zástavba by 
toto určení výrazně omezila. Takto starosta argumentoval i bě-
hem sporů, které mezi městem a Emanuelem Skallem probíha-
ly až do roku 1911 u českých zemských úřadů v Praze a o nichž 
dokonce informoval pražský tisk, například „Prager Abendblatt“.
Právě v roce 1911 vznikla i projektová dokumentace k rozšíření 
stávajícího Klášterního parku, které se začalo hned následujícího 
léta realizovat. Ze starostovy iniciativy byly založeny Trägerovy 
sady (dnes Smetanovy), které od Svaté hory neměla oddělovat 
bariéra nové vilové čtvrti. Emanuel Skall, v rodinném kruhu pře-
zdívaný „Mani“, se s prohrou smířil a na Kadaň vůbec nezanevřel. 
Vždyť měl proto pádný důvod. Ve své kadaňské vile totiž často po-
býval se svou manželkou Paulou (*1865), rozenou Löwi, rodačkou 
z Kadaně a sestrou jeho kadaňského obchodního zástupce Ludwi-
ga Löwiho. Zřejmě jen několik let poté, co musel upustit od svého developerského projektu pod Svatou horou, začal vilu prona-
jímat a nakonec ji – na rozdíl od svých rozsáhlých pozemků – prodal. V letech 1916 až 1926 zde bydlela rodina Antona Lorenze, 
později byl jejím vlastníkem obchodník Lorenz Uhl.
Po vzniku Československé republiky v roce 1918 se stal Emanuel Skall přesvědčeným československým vlastencem a stoupen-
cem demokracie. Poslední léta jeho dlouhého života však nebyla šťastná. Hned v říjnu 1938 byl po okupaci českého pohraničí 
Skallův majetek v Kadani označen jakožto „židovský“ a zkonfiskován podle německých rasistických zákonů. Ani v Praze však 
rodina Skallových neunikla perzekuci a když v roce 1939 vznikl tzv. Protektorát Čechy a Morava, stali se z nich občané druhé 
kategorie. Dne 20. července 1942 byli manželé Emanuel a Paula Skallovi, tehdy již stařečci, deportováni do židovského ghetta v 
Terezíně. „Mani“ zde už 3. září 1942 zemřel, Paula byla odvezena 19. října 1942 transportem do německého vyhlazovacího tábora 
Treblinka v okupovaném Polsku, kde byla zavražděna. Krásná „Villa Skall“ je nám až do dnešních časů připomínkou mnoho-
značných a často velmi tragických dějin 20. století. Totiž příběhu o podnikavosti, citu pro architekturu a veřejný prostor, ale  
i vzpomínkou na hrůzy holokaustu (šoa), jenž znamenal zkázu evropské židovské komunity, zejména právě ve střední Evropě.

doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D.,
Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR
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Narozeniny paní Herškovičové

Zprávy z představenstva
Představenstvo se na svých pravidelných zasedáních zabývalo 
běžnou agendou a organizaci  života  na obci.
Zvláštní pozornost byla věnována:

- Zajištění brigády německých partnerů  ( Aktion Suhne 
                zeichnen a JGD )na hřbitově v Sobědruhách.
- Zajištění společných akcí se ŽO Drážďany. 
- Kontrole dotace na sociální služby provedené  
 Krajským úřadem Ústeckého kraje
- Aktivitám k 72. výročí ukončení  2. světové války.
- Zajištění realizace projektů finančně podpořených   
 NFOH.
- Vytvoření krizového plánu ŽO Teplice.
- Přípravě projektu na generální opravu ohradní zdi   
 hřbitova v Letově.
- Osazení  30 „Kamenů zmizelých“ v Teplicích.
- Přípravy akce „ Barevný region „ v Ústí nad Labem.
- Příprav oslav svátků na ŽO ve 2.čtvrtletí 2017.

Narozeniny členů Teplické židovské obce
 

paní Váňová Eva, nar. 3.4. - 74 let
pan Appel Samuel, nar. 11.04. - 15 let
paní Krédlová Lenka, nar. 21.4. - 39 let
pan Ing.Čapek Jan, nar. 26.4. - 64 let
paní Krásová Marta, nar.8.5. - 31 let
paní Kreisinger Kateřina, nar. 16.05. - 51 let
paní Augustová Judita, nar. 25.05. - 69 let
paní  Herskovičová Bína, nar. 28.05. - 93let
paní Krásová Drahomíra, nar. 05.06. - 62 let
paní Šplíchalová Alena, nar. 30.06. - 67 let

Ad mea veesrim šana přeje celá teplická židovská obec

Hebrejská paštida

Dne 28. 5.2017 oslavila naše dlouholetá členka Židov-
ské obce v Teplicích – paní Bína Herškovičová  
krásných 93 let. Paní Herškovičová je současně člen-
kou našeho sociálního programu  Claims Conference 
GG 19. Využívá služeb jak úklidové, tak pečovatelské 
služby, se kterou je dle jejích slov spokojená. 
Přejeme jí za celou židovskou obec vše nejlepší k naro-
zeninám, hlavně hodně zdraví, mnoho dalších let  
a spoustu milých lidí a přátel kolem sebe.

Ingredience: 200 g těstoviny  kolínek, mušliček apod., 
lze nahradit také quinoou, 2 vejce, 250 ml smetany (tuč-
nost dle uvážení) , 2 hlavy brokolice, bez stonků (ty lze 
použít do polévky), 20 cherry rajčat, 100 g tvrdého sýra 
(podle chuti) – nastrouhaného, 50 g sýra parmezán, 
malá cibule, stroužek česneku, 100 g rajčatového protla-
ku, lžička cukru, sůl, pepř, bylinky podle chuti.

Příprava: uvaříme těstoviny, přidáme k nim lžíci olivo-
vého oleje a necháme stranou. Rozebereme brokolici a 
krátce povaříme, vodu ihned slijeme. Osmahneme ci-
bulku, přidáme k ní česnek, rajčatový protlak a sklenici 
vody, sůl a cukr necháme povařit asi 2 minuty a smíchá-
me se smetanou a vejci a okořeníme a směsí zalijeme 
promíchaná rajčata, brokolici sýr a těstoviny. Povrch 
posypeme po 15 minutách pečení parmezánem a pečeme 
ještě asi 15 minut při 180 stupních. Podáváme teplé, ale 
ani studená paštida není špatná.

Podobně a bez pečení můžeme připravit i těstovinový 
salát, kdy k brokolici, těstovinám, rajčatům můžeme při-
dat například kousky uzeného lososa, tvrdý sýr můžeme 
vynechat, ale nemusíme a zalijeme dresingem ze smeta-
ny a jogurtu a nešetříme bylinkami, zejména koprem.


