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Dodatečně bych zde na úvod otiskl s malým zpožděním Dodatečně bych zde na úvod otiskl s malým zpožděním 
dvě zprávy z Nového světa. První se týká radostné udá-dvě zprávy z Nového světa. První se týká radostné udá-
losti a druhá smutečního oznámení.losti a druhá smutečního oznámení.

Rebe reb Hynek Šafar, syn polanského Cvi Elimelecha Rebe reb Hynek Šafar, syn polanského Cvi Elimelecha 
Ha-Kohena Šafara zc“l. se v letošním roce dožil ve Spo-Ha-Kohena Šafara zc“l. se v letošním roce dožil ve Spo-
jených státech amerických ve státě Arizona 100 let. Panu jených státech amerických ve státě Arizona 100 let. Panu 
Šafarovi blahopřejeme k jeho krásnému kulatému výro-Šafarovi blahopřejeme k jeho krásnému kulatému výro-
čí. čí. „Mazal tov reb Šafar!“„Mazal tov reb Šafar!“

Pan Hynek Šafar má v Teplicích na Novém židovském Pan Hynek Šafar má v Teplicích na Novém židovském 
hřbitově pohřbeny své dva starší bratry Evžena a Zoltá-hřbitově pohřbeny své dva starší bratry Evžena a Zoltá-
na Šafáře, o jejich hroby se stará rodina Šaje Zeliga ben na Šafáře, o jejich hroby se stará rodina Šaje Zeliga ben 
Cvi Elimelecha Ha-Kohena, potomci pana Zoltána Šafá-Cvi Elimelecha Ha-Kohena, potomci pana Zoltána Šafá-
ře z Litoměřic. Pan Hynek Šafar navštívil před více než ře z Litoměřic. Pan Hynek Šafar navštívil před více než 
sedmi lety  hroby svých bratrů, aby se zde mohl se svými sedmi lety  hroby svých bratrů, aby se zde mohl se svými 
syny v tichosti pomodlit a odříkat kadiš za zesnulé.syny v tichosti pomodlit a odříkat kadiš za zesnulé.

Za tímto účelem byla otevřena horní brána, aby pan Ša-Za tímto účelem byla otevřena horní brána, aby pan Ša-
far a jeho synové, mohli vidět oba hroby. Neboť potom-far a jeho synové, mohli vidět oba hroby. Neboť potom-
kům chrámových kohanim je zapovězeno vstupovat na kům chrámových kohanim je zapovězeno vstupovat na 
hřbitovní pole kvůli rituálnímu znečistění.hřbitovní pole kvůli rituálnímu znečistění.

----------------------------------------
Ve Spojených státech amerických zemřel ve věku 94 let Ve Spojených státech amerických zemřel ve věku 94 let 
Thomas Robert Riethof, jehož rodina měla to velké štěs-Thomas Robert Riethof, jehož rodina měla to velké štěs-
tí, že odešla z Teplic ještě před nástupem nacismu z pr-tí, že odešla z Teplic ještě před nástupem nacismu z pr-
vorepublikového Československa do Anglie, kde žili za vorepublikového Československa do Anglie, kde žili za 
války v Londýně, později emigrovali do Ekvádoru, kde války v Londýně, později emigrovali do Ekvádoru, kde 
krátce žili v Quitu a odtud emigrovali v roce 1945 do USA. krátce žili v Quitu a odtud emigrovali v roce 1945 do USA. 
V USA pracoval v armádním zdravotnickém sboru a poté V USA pracoval v armádním zdravotnickém sboru a poté 
strávil svou profesionální kariéru u General Electric, kde strávil svou profesionální kariéru u General Electric, kde 
pracoval na špičkové raketové a vesmírné technologii.pracoval na špičkové raketové a vesmírné technologii.

Thomas Robert Riethof žil do 12. 9. 2021 v Harleysville, Thomas Robert Riethof žil do 12. 9. 2021 v Harleysville, 
PA, dříve v Lafayette Hill, PA; byl synem Henryho Rie-PA, dříve v Lafayette Hill, PA; byl synem Henryho Rie-
thofa a Marie Riethof, roz. Deutschové z Liberce, kteří thofa a Marie Riethof, roz. Deutschové z Liberce, kteří 
spolu před emigrací vlastnili košťanskou sklárnu na Tep-spolu před emigrací vlastnili košťanskou sklárnu na Tep-
licku.licku.

„Čest jeho památce.“„Čest jeho památce.“

Pro čtvrtletník Posel připravil: tomaszotPro čtvrtletník Posel připravil: tomaszot

Dvě zprávy z Nového světa 

Thomas Robert Riethof
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Purim party na obci
Na úvod mi dovolte krátkou purimovou drašu. Věřte mi: bude krátká, přesně padesát loktů:

Šibenice je v purimovém příběhu natolik výjimečná, že musí mít hlubší smysl. Učenci našli zajímavou souvislost mezi Hamanem 
a jeho šibenicí. Neboť v židovské tradici existuje ještě jedno prkno padesát loktů dlouhé, a to fošna Miškanu. Haman si totiž chtěl 
dopřát pocitu nadlidské moci. Co podle midraše Pirkej derabi Eliezer  v tu chvíli udělal prorok Elijahu? Zjevil se královskému kleš-
těnci Charvonovi, který Ahašveroše obratem upozornil, že Haman má na zahradě jedno z prken z Miškanu, ve kterém přebývala 
Boží přítomnost. V tu chvíli král Ahašveroš odsoudil Hamana k smrti.

Padesát loktů dlouhé dřevo je stavební materiál hodný Chrámu, ve kterém se člověk učí své bezvýznamnosti vůči Bohu. Úctyhodná 
délka ale původně neměla na člověka vrhat negativní stín.

Učenci našli ještě jednu zajímavou souvislost mezi Hamanem, jeho šibenicí a ještě jedním stromem. Do češtiny je to těžko přelo-
žitelná slovní hříčka, která zní: „Hamin haec“, což je psáno stejně jako „Haman ten strom“, kterou známe z věty na počátku první 
knihy Tóry v paraše Berešit, kdy se Bůh ptá Adama, zdali nepojedl z toho stromu „Hamin haec“, z kterého měl zakázáno jíst.

Na počátku věděl Bůh, když tvořil svět, že bude muset vybrat jeden strom, na kterém nakonec bude pověšen zlý a proradný Haman, 
ale o tom a mnohem víc se dočtete v knize Příběh knihy Ester, kterou napsal Rav Jigal Ariel a do češtiny přeložil Šmíl Divecký, 
vydalo nakladatelství P3K v Praze v roce 2016 –  je to nádherná kniha plná hlubokých myšlenek, která stojí za přečtení.

Purimová party na teplické židovské obci se konala ve čtvrtek 17. března 2022 na adar šeni v modlitebně ŽO v prvním patře. Od-
polední bohoslužbu Mincha vedl chazan FŽO Danny Vaněk po žalmu Ašrej byl gabajem synagogy vyzvednut svitek Tóry z Aron 
ha-kodeš a předán do rukou chazana FŽO. Vyvoláváním k Tóře byl určen člen představenstva ŽOT reb Chaim ben Hiršl Efraim, 
prvního vyvolal Vadima ben Alexadera Krasnovstavkého, kterému byl čten pasuk Vajavo Amalek z Druhé knihy Mojžíšovy paraša 
Bešalach, druhou aliji k Tóře byl poctěn Uri ben Daniel a třetí závěrečnou aliju k Tóře získal roš kehila Zelig ben Benjamín Zeev. A 
po oněch událostech, kdy válčil Izrael s Amalekem, začíná parašat Jitro.

Hagbe byla svěřena muži v pravdě nejpovolanějšímu, který měl vyzvednout svitek tak, aby celá obec viděla svitek Tóry, a tohoto 
úkolu se zhostil Gideon ben Demi, za asistence šamese teplické synagogy Daniela ben Chaim Šloma. Reb Gideon na Purim party 
do Teplic přijel z jednoho z nejvýchodnějších koutů východného Slovenska z Vyšného Nemeckého (maď. Felsönemeti), které leží 
jen několik kilometrů od Užhorodu, kde pomáhal migrantům z války zasažené Ukrajiny. Všichni vyvolaní obdrželi od chazana FŽO 
mišeberach, tj. požehnání.

Po uložení svitku Tóry do Svaté skříně se přistoupilo k čtení Megilat Ester. Chazan FŽO Danny Vaněk požehnal nad svitkem Megi-
lat Ester, neb je to jedna z pozitivních micvot, která se vztahuje k svátku Purim, ale šanci vstoupit do čtení měli i ctihodní pánové 
teplického minjanu, Roš kehila Michael Lichtenstein, Vitalij Makonda, Jirka Turek, který přivezl několik Chumišej megilot, které 
vydalo v těhto dnech nakladatelství Garamond v Praze, kde je pět svátečních svitků k pěti svátkům, o kterých se čtou. Dále se čtení 
Megiat Ester zúčastnili pánové Daniel Rubinstein, Vadim Krasnostavsky a duchovní ŽOT Tomáš Pulc.

Po čtení svitku Megilat Ester pokračovala odpolední bohoslužba Mincha a na závěr se pomodlila večerní bohoslužba Ma´ariv. Po-
slední závěrečný kadiš odrecitoval za svého otce Alexandera ben Mošeho Vadim Krasnostavsky. 

Po náročném bohoslužebném programu se členové obce přesunuli z modlitebny do klubu ŽO. Letošní purimová party se nesla ve 
znamení klobouků, čepic a kožešinových beranic, společenský klub se tak proměnil v jejich přehlídku. K poslechu a k tanci zahrál 
tak jako tradičně PhDr. Martin Krajíček. V klubu bylo přichystáno též bohaté košer pohoštění pod dozorem mašgiacha Tovjeho. 
Každý mohl též splnit micvu vypít o trochu více pohárků libovolného destilátu. Všem dárcům a přispěvatelům zahraničních i do-
mácích lihovin  srdečně děkujeme. 

Na závěr, si dovolím ještě jeden velmi krátký příběh: Raba a rabi Zeira uchystali purimovou hostinu a opili se tak, že Raba, vstal a 
podřízl rabimu Zeirovi hrdlo. Nazítří, když vystřízlivěl a zjistil, čeho se dopustil, požádal Raba boha o slitování a rabi Zeira vstal živ 
a zdráv. Příští rok se Raba rabiho Zeiry zeptal: „Tak co, neuspořádáme zase Purim?“ Rabi Zeira mu odpověděl: „Zázraky se nedějí 
pořád.“

Pro čtvrtletník Posel připravil: duchovní ŽOT Tomáš Pulc
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Šabat hagadol v Plzni

Týden před svátky pesach se konala po šabatu Hagadol veliká událost, u které jsem nechtěl chybět a na židovské obci se mnou u 
toho chtěli být i Vitalij Makonda a Michal Lichtenstein, který nakonec kvůli nemoci přijel až v neděli 10. dubna 2022 s Juditou 
Augustovou. Takže jsme se rozhodli, že my dva pojedeme už v pátek na šabat, a rozhodně si to chceme pořádně užít. Spaní bylo 
zajištěno v hotelu Slovan hned pod plzeňskou židovskou obcí ve Smetanových sadech a košer jídlo bylo taktéž zajištěno přes FŽO.

Naposledy jsem byl v Plzni na svatbě Chaima Kočího a před tím na bar micva Davida Žáčka, tak jsem se těšil, že si tam užiju i šábes. 
Cesta do Plzně byla až po Jesenici velmi příjemná, ale  Jesenicí se nedalo projet, tak trochu na drzo jsme si vypomohli sami a projeli 
přes zákaz vjezdu. Naštěstí nás u toho nikdo neviděl, tak nám to prošlo. Cesta z Jesenice nás vedla po okresních cestách necestách 
až do Kralovic, tam už byla silnice zase normální. V Plzni byl zas problém zaparkovat, ale místo se našlo a hned jaké!

Po ubytování v hotelu Slovan jsme se vydali na kabalat šabat do Staré synagogy co stojí v dvorním traktu za obecním domem. 
Sešlo se tu dost lidí a to by byl čert, aby se nesešel i minjan. Minjan byl a jaký. Hned při večerní bohoslužbě jsem si všiml, že místní 
židovská komunita se dobře orientuje v textu a Lechá dodí zpívala společně s rabínem Sidonem, který vedl bohoslužbu. Kiduš ve 
vedlejší společenské místnosti byl velký, skoro jsme se do toho vcelku malého prostoru nevměstnali. Místní měli mléčnou seudu a 
mi co si potrpíme na košer, jsme měli masitou. Což z nás udělalo dva tábory, ale jinak nás nic nerozdělovalo. Spíš na opak. Jedlo 
se a pilo, až do pozdní půlnoci. Popravdě nikomu se domů nechtělo.

Ranní bohoslužba se konala opět ve Staré synagoze, psukej de-zimra vedl Petr Papoušek a samotnou bohoslužbu už vedl rabín 
Sidon. Čtení z Tóry  obstarali oba pánové, jako první byl vyvolán Roš kehila Jiří Löwy, po něm Yechiel bar Chaim, Natan Kreiss-
inger atd. Já jsem získal šestou aliji u Velké Tóry, která bude zítra slavnostně vnesena v průvodu do nově zrekonstruované Velké 
plzeňské synagogy k jejímu znovuotevření. Rabín Sidon četl maftir a haftaru z proroka Malachiáše.

Teď mě napadlo, že si málokdo v tu chvíli vzpomněl na jarzait melameda Ja´akova ben Avraham Jehudy Grünsbergera zc“l., který 
zemřel přesně před dvaceti lety.

Po ranní bohoslužbě se všichni těšili do společenské místnosti na trochu tepla, neboť plzeňská Stará synagoga je krásná, ale bývá 
tu po ránu chladno. Ve společenské místnosti byl opět přichystán bohatý kiduš a sváteční šabesový oběd, který nás opět rozdělil 
na masité a mléčné.

Na podvečer byla připravená přednáška se Sašou Goldscheiderem, který plzeňskému publiku představil svou knihu Cílené náhody. 
Před přednáškou jsme se byli projít kolem hlavního náměstí, kde se konaly zrovna Velikonoční trhy, ale počasí nás zas zahnalo 
do tepla společenské místnosti, kde už byl i Saša Goldscheider, a tak jsem se s ním mohl osobně seznámit. Saša Goldscheider mi 
přislíbil, že mi přepošle pro čtenáře čtvrtletníku Posel něco málo o teplickém hachalucu a o Ottu Pickovi. V tom shonu jsem si, ale 
zapomněl vzít vizitku, takže se budu muset obrátit na dobrou duši plzeňské ŽO Báru Freund. Na přednášku se dostavilo opravdu 
velmi hodně příznivců Saši Goldscheidera, mimochodem plzeňského rodáka a úspěšného hudebního skladatele a producenta 
žijícího v Londýně.

Po přednášce byla odpolední bohoslužba Mincha, a světe div se minjan se sešel a tak se mohla podruhé vynést z Aron ha-kodeš 
Velká Tóra, která má svůj příběh, neboť se místní obci podařilo dohledat podle donačního nápisu jejího majitele. Ke škodě Velká 
Tóra nepochází původně z Plzně, ale je z Bavorského Straubingu, kde ji nechal v roce 1896 Avraham Eliezer Pfeiffer na památku 
sňatku s Nanett Löwensteiner. Pravděpodobně se Tóra ze Straubingu dostala s americkou armádou, která Plzeň v roce 1945 os-
vobodila. K této Tóře byl povolán při sobotním odpoledním čtení jako první vážený člen ŽOT Vitalij Makonda, který při ranní 
bohoslužbě získal glile, svinutí svitku Tóry a ošacení do jejich rouch a ozdob, které vznikly pro tuto Tóru pro zítřejší den, kdy bude 
slavnostně vynesena ze Staré synagogy a uložena do Svatostánku ve Velké synagoze. Po čtení jsem měl já tu čest a získal jsem 
glile. Koruna Tóry, ukazovátka a štít byly zhotoveny ze sbírky obce, pláštík na Tóru nechala zhotovit členka plzeňské obce Barbora 
Freund. Částka, kterou obec na ozdoby vybrala, byla 500 tisíc. Neskutečné se stalo skutečným. Po večerní bohoslužbě se konala 
havdala ve společenské místnosti. Po havdale se rychle společenská místnost vyklidila. Já s Vitalijem jsme tak zašli na pivo do 
blízkého Lokálu na Plzeňskou 12. No řekněte, být v Plzni a nedal si pivo – to by byl snad hřích.

Druhý den v neděli jsme v poledne chtěli jet na Nový židovský hřbitov, ale zjistili jsme, že to výhodné zaparkování zas tak výhodné 
nebylo (pouze pro zásobování) a městská policie města Plzně nám na zadní kolo nasadila botičku. Nakonec se tedy vyjelo směr 
NŽH. Klobouk dolů, hezky udržovaný hřbitov, sem tam spadlý náhrobek.

…aneb jak to bylo při slavnostním znovuotevření Velké synagogy

Potom jsme zaparkovali v Kopeckého sadech, kousek od místa kde 
jsme zaplatili pokutu. Radši jsme se dvakrát ujistili, že před restau-
rací Potrefená husa můžeme opravdu parkovat. Zbývalo trochu času, 
tak jsme obešli pár ulic okolo náměstí a vrátili se k Staré synagoze, 
kde jsme byli domluveni s rabínem Sidonem, že se podíváme na stav 
zbývajících dvou Tór. V ten samý čas se do Staré synagogy začali 
trousit první návštěvníci. Byl čas a tak jsme se pomalu pomodlili 
vedle Aron ha-kodeš odpolední Minchu. Ve stejnou dobu dorazil do 
synagogy i Michal Lichtenstein předseda ŽOT s Juditou Augustovou 
členkou revizní komise FŽO.
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V 17 hodin byla slavnostně vynesena Velká Tóra ze svatostánku 
předsedou plzeňské obce a  předána do rukou vrchního zemského 
rabína Karola Efraima Sidona, ten ji předal do rukou předsedům 
ŽO Prahy, Liberce, Karlových Varů, Děčína, Teplic a dalším, kteří 
ji šli vyprovodit na cestě do Velké plzeňské synagogy. V synagoze 
musela Tóra ještě chvíli posečkat než přijde na řadu, držení Svaté 
Tóry bylo svěřeno mě. Hrdě jsem držel nejcennější symbol juda-
ismu. Mnozí si ji vyfotili a byly i tací, co si ke mně přistoupili a 
nechali se vyfotografovat. Mezitím se Velká synagoga zaplnila do 
posledního místečka. Ve správnou chvíli si ode mě převzal perga-
menový svitek Tóry předseda FŽO Petr Papoušek, aby s ní mohl 
projít až k podiu, kde ji předal vrchnímu zemskému rabínu Karolu 
Efraimu Sidonovi, a ten ji předal předsedovi plzeňské obce Jiřímu 
Löwymu, a ten ji uložil do svatostánku Velké plzeňské synagogy. 
Slavnostní program měl na starost Peter Györy. Na podiu promlu-
vil předseda obce Jiří Löwy a ministr kultury Martin Baxa a další. 
Atmosféra byla úžasná!

Tóra na cestách
Nestává se často, aby pergamenový svitek Tóry opouštěl synagogu. Židovská obec v Teplicích se dohodla s Památníkem Terezín, 
že by ráda uspořádala odpolední bohoslužbu v malé modlitebně v Dlouhé ulici č. 17 v centru Terezína v rámci Jom ha-Šoa, kdy 
se ve dvorním traktu každoročně čte sto jmen zavražděných Němci za druhé světové války, tentokrát ve čtvrtek 28. dubna 2022.

ŽOT zajistila na odpolední bohoslužbu Mincha dostatek modlitebních knih a talitů a přivezla svitek Tóry. Do Terezína dorazili 
ve složení Roš kehila Michal Lichtenstein, Vitalij Makonda člen představenstva, Tomáš Pulc člen představenstva a duchovní 
ŽO, Dan Rubinstein a Daniel Klein. Podpořit minjan přijel chazan FŽO Danny Vaněk.

Na úvod všechny přítomné přivítal ředitel Památníku Terezín Jan Roubínek, poté zazněly dvě písně v podání žáků ze ZŠ v Bro-
zanech. V rychlém sledu následovalo čtení sta jmen zavražděných a modlitba El male rachamim, kterou přednesl vrchní zemský 
rabín Karol Efraim Sidon. Pietního aktu se zúčastnila i početná delegace ze Židovské obce v Ústí nad Labem v čele s předsedkyní 
Annou Ťupkovou. Pavel Ťupka za ŽOU zůstal, aby doplnil minjan.

Po pietním aktu se měla konat již zmíněná odpolední bohoslužba, když jsme zjistili, že nám chybí poslední člen do minjanu, 
neboť v průběhu jeden z turistů, se kterým bylo domluveno, že nám pomůže doplnit potřebný počet mužů, odešel. Je to škoda, 
mohla se otevřít nová tradice bohoslužby na Jom ha-Šoa v Terezíně. Zatím jsme této tradici pootevřeli dveře, a snad příští rok 
se nám podaří potřebný počet deseti halachických mužů starších třinácti let dát dohromady. Neboť tato malá modlitebna si to 
zaslouží, aby zde i po mnoha a mnoha letech zazněla tfila. Už z úcty k těm, kteří se zde modlili v dobách pro ně nejtěžších, a 
mnozí zde v terezínském ghettu našli i svou smrt.

Modlitebna v Dlouhé ulici č. 17 byla znovu objevena na počátku 
90-tých let. Před vchodem je umístněná hned vedle mezuzy, 
malá cedulka připomínající působnost rabiho Artura Ashera 
Berlingera z“l., který byl deportován 21. září 1942 do terezín-
ského ghetta posledním transportem Židů ll/26 z München 
v Bavorsku. Zde působil rabi Berlinger, až do transportu do 
vyhlazovacího tábora v Auschwitzu 21. září 1944, kde 28. září 
1944 našel svou smrt. Rabi Berlinger byl i autorem jedinečné 
výmalby této modlitebny, která ve fragmentech přečkala do 
dnešní doby. 

Teplický svitek Tóry se spolu s dalšími zapůjčenými předměty 
vrátil v odpoledních hodinách na své místo v synagoze. Rád 
bych poděkoval všem, kteří podpořili dnešní akci svou účastí. 
„Toda raba všem.“

Pro čtvrtletník Posel připravil: duchovní ŽOT

Po slavnostním znovuotevření zrekonstruované Velké synagogy, byli přítomní pozváni na prohlídku rabínského domu, kde bylo 
připraveno bohaté pohoštění, jak jinak v jednom rohu obyčejná strava a v protilehlém košer. Nakonec se všichni sešli u jednoho 
stolku a dlabali, co si právě z kterého koutu donesli. V přízemí rabínského domu obec vybudovala rituální lázeň – mikve. Po 
Praze a Brně je to třetí funkční mikve v ČR.

Většinu účastníků čekala dlouhá cesta, a tak se nikdo moc nezdržoval, synagoga opět zela prázdnotou, jen technický personál 
balil aparaturu do beden a pomalu se rozebíralo i podium.

Bylo velmi příjemné strávit šabat v tomto krásném městě, vidět se s Natanem a Leou Kreissinger, Baruchem Žáčkem, Bárou 
Freund, Janou Žáčkovou a mnoha dalšími, a dá-li B-h, určitě se sem rádi vrátíme, abychom podpořili minjan. Neboť je dobré 
udržovat dobré styky s ostatními obcemi.

„Je vidět, že Židé v Plzni mají budoucnost ještě před sebou.“ 

Pro čtvrtletník Posel připravil: duchovní ŽOT Tomáš Pulc
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Seder pesach 5782
„…a abychom  nezapomněli“

V loňském roce jsme se díky covidové karanténě společného pesachového sederu nemohli zúčastnit. V letošním roce se situace 
uklidnila a společný seder na židovské obci v Teplicích se mohl konat bez omezení. Letošní Pesach připadl na erev šabat 15. dubna 
2022, ale s úklidem se začalo dříve tak, aby se všechno stihlo včas. Letošní předpesachový úklid proběhl velmi důkladně a obecní 
kuchyně pořádně prokoukla. Spousta věcí se tu hromadila zbytečně, a tak se prostě vyhodila. Vše se vysmýčilo a každý kout se 
důkladně prohlédl, neschoval-li se tam chamec, tj. něco, co by mohlo zkvasit či nečistota! S finálním úklidem nám pomohly tři 
ukrajinské dámy, díky nim se vše povedlo na sto procent. Dodatečně ještě jednou děkujeme.

Svátek Pesach začal v předvečer odpolední bohoslužbou Mincha. Hned na úvod zapálila sváteční a šabatová světla v modlitebně 
ŽO Judita Augustová a poté v rychlém sledu následoval kabalat šabat, žalmem „Lechu neranena“ a sváteční Ma´ariv, který vedl 
duchovní ŽOT a šliach cibur Tomáš Pulc, vždyť všichni jsme se těšili ponejvíce na to, až zasedneme k svátečně prostřenému stolu. 
Příjemným překvapením bylo, že nás poctil svou návštěvou náš dlouholetý člen, Ruben ben Meir Wittenberg s chotí.

Jinak svátek Pesach není jen o úklidu a svátečních modlitbách, které jsou samozřejmě důležité, ale i o tom; „Abychom 
nezapomněli.“ Jak říká Hospodin „uložil jsem vám připomínat o Pesachu sobě a svým dětem chuť utrpení a hořkosti. Ti kdo za-
pomenou, jaké je být cizincem, začnou nakonec jednou sami cizince utlačovat, a jestliže budou Abrahamovy děti utiskovat cizince, 
proč jsem je učinil svými partnery ve své smlouvě? Kterou jsem s vámi stvrdil smlouvou, smlouvou navěky, rozdělením Rákosové-
ho moře, mezi nímž jste prošli, tak jako byste prošli mezi kusy a voda vám byla hradbou vpravo i vlevo. Proč bych vás jinak vyvedl 
z domu otroctví, staral se o vás a dal vám svoji Tóru pod horou Sinaj?“

Vedení sederu se ujal duchovní ŽOT Tomáš Pulc, a ten začal svátečním kidušem nad vínem, poté jsme pojedli něco málo hořké 
zeleniny, rozlomili prostřední maces, jehož větší polovina se odložila na pozdější dobu, jako afikoman. Společně jsme si připomněli 
deset egyptských ran odkápnutím kapky vína z malíčku pravé ruky, k tomuto zvyku se vysvětluje: Rabín David ben Josef 
Abudarham, žijící ve 14. stol. v Seville, vysvětluje, že zvyk odkapávat o pesachové večeři víno při vyjmenovávání 
deseti egyptských ran symbolizuje slzy, prolité Egypťany trpícími kvůli faraonově zatvrzelosti srdce.

Po předepsaných pasážích jsme dospěli k samotnému „Šulchan orech“ tj. ke korbanu chagiga (sváteční oběť, která se obětovala v 
chrámu), tou v našem případě byla slavnostní večeře: jako předkrm se podávala gefilte fiš, po ní stopečka kořalky aby se oddělila 
chuť ryby od masité krmě, tou byla pečená husí stehna na tymiánu s česnekem a bramborovou kaší. Vše připravené mašgiachem 
z hotelu King David Praha. Vendulka Wagnerová se postarala o správné okořenění a přispěla i radou. Poté přítomní stolovníci 
ochutnali malý zákusek v podobě kokosky máčené v čokoládě. Na úplný závěr se rozdělil odložený afikoman. Afikoman má v 
dnešní době připomenout korban pesach, a pro tuto příležitost se použila maca šmura, která se vyrábí ručně pod přísným dohl-
edem rabínských autorit. Maca šmura jsme dostali darem od rabína Herschla Glüka z Londýna, a pak jednotlivě balené po jednom 
kuse od organizace RCE – Rabbinical Center of Europe a EJA – European Jewish Association, které si vážení členové minjanu 
mohli případně odnést domů, na druhý pesachový seder. Maca šmura od dárců převzal pro teplickou židovskou obec v hotelu King 
David duchovní ŽOT Tomáš Pulc z rukou vrchního pražského rabína Davida Petera. „Všem dárcům a sponzorům srdečně 
děkujeme.“

Dalo by se psát ještě více, ale nechme si něco přece jenom na příště. Příště si napíšeme třeba o čtyřech pohárech, které máme na 
seder pesach vypít. Myslím, že letošní pesachový seder se na teplické židovské obci povedl, i když jsme museli přistoupit k některým 
nepopulárním opatřením, jako je např. omezený počet míst u pesachového sederu, kdy se sederu, zúčastnili pouze členové ŽO a 
jejich rodinní příslušníci.

Velký dík patří všem, kteří se na náročné přípravě pesachového sederu jakkoliv podíleli, ale především bych rád poděkoval členu 
představenstva Vitaliji Makondovi, za organizaci pesachového úklidu. Byla to velká micva.  „Toda raba, reb Chaim.“

„Lešana haba bi-Jerušalajim.“

Pro čtvrtletník Posel připravil: Tovje
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Před lety se mi dostali do ruky vzpomínky Asafa Auerbacha. S Asafem jsem se 
setkal několikrát. Jednou to bylo v klubu ŽO v Lipovce. Pak jsme se spolu potkali 
na svatbě na vinici v Rudolicích, když si Moše Gafnu bral pod chupou. Později 
jsme se potkali na pohřbu Marty Kottové v Liberci, který vlastně ani nebyl jejím 
pohřbem, ale pouze rozloučením v obřadní síni, před kremací.

V roce 1923 moji rodiče připluli do Palestiny, kde se stali zakládajícími členy ki-
bucu, který se jmenoval Chefciba a nacházel se v Beit Alfě, na severu pod horou 
Gilboa. Byli mezi prvními průkopníky a prošli si těžkým obdobím začátků bu-
dování Eretz Jisrael. Rodiče se zde v Beit Alfě vzali a já se zde narodil.

V kibucu s námi byli i další rodiny z Československa, pamatuji si rodinu Hanse 
Strassera, který měl svatbu ve stejný den jako moji rodiče.  Hans Strasser pochá-
zel z Teplic a jeho žena Hanna pocházela z Frankfurtu nad Mohanem. V Beit Alf 
se jim narodil syn Gad. Pak tam byli Placzkovi, kteří pocházeli také z Teplic. Těm 
se narodili v Palestině dva kluci: starší David a mladší Josef. Tomu mladšímu 
jsme říkali Jossl.

 Ze vzpomínek Asafa Auerbacha na Hanse a Hanu Strasser a další 
Židy z Teplitz-Schönau

Naše rodiny se na počátku 30-tých let rozhodly po sedmi letech úmorné práce v těžkých podmínkách vrátit ze země zaslíbené do 
Čech. Já a můj starší bratr Ruben jsme se za druhé světové války sešli společně s Gadem, Davidem a Josslem v Anglii.

Po návratu do Československa jsme se museli rychle naučit česky, neboť naším rodným jazykem byla hebrejština. Naši se usadili 
v Praze, odkud byla rodina mé matky, kteří se jmenovali Fantlovi. Jednou jsme navštívili s bratrem Rubenem Gada v Teplicích. 
V Teplicích byla v té době velká a prosperující židovská komunita. Pamatuji si na velký obchodní dům, který vlastnili Kohnovi, ten 
byl velký asi tak, jako byla v Praze Teta. Pamatuji si, že Kohnovi měli dvě dcery Emu a Lotte.  Lotte si vzala bratra Hanse Strassera. 
Spolu pak měli dvě dcery Doru a Lízu. Ema se provdala za Alfréda Frieda. Friedovi měli dvě dcery, starší Helenu a mladší Hanu. 
Hanku si vzal náš společný kamarád malíř Slávek Šebek. Do Helenky byl zamilovaný bratr Ruben. Jenže ona zůstala v Anglii a 
Ruben se vrátil, tak z toho nic nebylo.

Ale vraťme se o pár let nazpět. Pokud budu mluvit o své záchraně před koncentračními tábory, tak musím vzpomenout dvě jména: 
Nikolas Winton a Hanna Strasserová.

Strasserovi byli přáteli rodičů už v kibucu v Beit Alfě v Palestině. Společně též opustili Eretz Jisrael a odešli do Československa. Po 
návratu z Palestiny Hans Strasser pracoval jako ředitel v továrně na porcelán v Teplicích. Strasserovi i se svým synem Gadem se 
stihli vystěhovat do Anglie legálně ještě před 15. březnem 1939. Anglické vízum získali Strasserovi díky kontaktům na světově pro-
slulou porcelánku Wedwood, ve Stoke on Trent získali byt a zaměstnání. Hans Strasser byl velmi schopný člověk, v Anglii pracoval 
opět na postu ředitele porcelánky ve Stoke.

Hana Strasserová se ihned zapojila do pomoci záchrany dětí svých přátel. V Anglii začala realizovat svůj plán. S několika občany 
ve Stoke on Trentu založili komitétu s dlouhým názvem Czech Children Refugee Committe (Komitét pro české dětské emigranty) 
a začali vybírat peníze. Město Stoke on Trent provozovalo v té době velmi moderní sirotčinec pro děti od 5 do 15 let ve deseti dvo-
jdomcích, kde v každém domku žilo cca dvanáct dětí, o které se starala tak zvaná máma. Komitét získal od města Stoke on Trent 
jeden dům pro české dětské uprchlíky. Tím byl učiněn první důležitý krok.

Hana Strasserová napsala rodičům o Wintonově akci a Komitétu, který založila a nabádala je, aby mě a bratra Rubena přihlásila, 
že se o ně dobře postará. Rodiče souhlasili a někdy v lednu 1939 mi řekli, že na nějaký čas pojedu do Anglie za Hannou Strassero-
vou a za Gadem.

Odjezd byl naplánován 1. srpna 1939. Nikdo z nás si v nejmenším nepomyslel, že bychom se už nikdy neměli vidět. Pro mě to 
nebylo nic strašného, já s bratrem jsme věděli, že jedeme ke Strasserům, kteří teď bydlí v Anglii. Nikolas Winton odjezd uspíšil o 
půl druhého měsíce dřív. Z Wilsonova nádraží v Praze jsme vyjeli 18. června 1939. Náš červnový turnus měl 70 dětí.

Bratr Ruben celý školní rok 1937/38 bydlel u Strasserů v Teplicích, aby si lépe osvojil němčinu a Gad bydlel u nás v Praze, aby se 
zdokonalil v češtině. Osudovou náhodou chodil do stejné měšťanky jako David Placzek. Potom jsme se setkali v Praze, to bylo těsně 
před odjezdem Strasserů do emigrace. Pamatuji se, že před odjezdem k nim před dům přistavili velký lodní kontejner, protože oni 
se stěhovali před okupací, takže si mohli odvést vše potřebné i s nábytkem. Já na to koukal tehdy jako blázen. Ten kontejner byl 
tak veliký, že by se v něm dalo bydlet.

Cesta do Anglie byla velice nudná. Vagóny byly staré s dřevěnými lavicemi, od kterých bolely zadky. Doprovázelo nás několik dam, 
které se starali o ty nejmenší. V Londýně nás soustředili do jedné místnosti, ve které nastalo předávání dětí. Měli jsme na krku 
cedulku se jménem a s číslem. Postupně jsme předstupovali před pana Wintona, ten vyvolal naše jméno a předal nás budoucím 
rodičům. Naši skupinu osmi dětí si vyzvedla Hana Strasserová. Téhož dne jsme odjeli do Stoke on Trent.

V prvním týdnu ve Stoke on Trent byli našimi vychovateli Strasserovi, druhý týden to byla paní Swinglerová a pak se o nás starali 
rodiče jedné z nejmladších holčiček, Daschovi z Teplic.

S radostí vám oznamujeme, že desátý den měsíce ijaru 5782 se narodila

našemu členu Dominiku Látalovi a Nikole dcera Sofie.

„Mazal tov - šťastným rodičům přeje ŽOT“ 
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Ella Dasch byla nejlepší přítelkyní Hanny Strasser. Hanna Daschovým zach-
ránila život tím, že jim zprostředkovala to vychovatelské místo, na základě toho 
dostali vízum do Anglie a mohli se včas vystěhovat. Pan Dasch byl dětský lékař, 
asi po roce odjel do Manchesteru, kde postgraduálně dostudoval, aby pak složil 
zkoušky a získal nostrifikaci, bez které nemohl v Anglii provozovat lékařskou 
praxi.

Vychovatelé se pak rozhodli, že Rubena umístí do jedné anglické rodiny. Dostal 
se k bezdětným manželům. Starší kluci po dovršení osmnácti let dobrovolně 
vstupovali do čs. armády. V roce 1945 nás shromáždili na vojenském letišti 
blízko Londýna a odvezli nás do Československa. Z Ruzyně nás odvezli do Žitné 
ulice, kde se o nás postarala YMCA.

Strasserovi a Daschovi zůstali po válce v Anglii. Myslím, že udělali dobře.

Když se bratr Ruben vrátil z Anglie, tak první rok žil v Brně, kde si dodělal 
průmyslovku. V roce 1946 odešel do Teplic, asi proto, že se přátelil s Alfi Fri-
edem, který tam bydlel. V 50-tých letech po procesu s Rudolfem Slánským 
propukl otevřený antisemitismus. Sice z Rubena ve vykonstruovaných pro-
cesech neudělali imperialistického špióna a ani mu neřekli: „byl jsi v zahraniční 
armádě v Anglii, ještě k tomu jsi Žid-sionista, tak jsi podezřelý“, ale řekli mu: 
„jdi mezi pracující lid, abys poznal jejich život“. Bratr Ruben nakonec odešel 
pracovat do černouhelných dolů, na Ostravu.

 

Dnes v Teplicích žije jen hrstka Židů. Chtěl jsem vzpomenout na těch pár rodin, 
které jsem znal z dob před druhou světovou válkou a potom ještě v Anglii. Snad 
se mi to povedlo. „Čest jejich památce.“

Strasserovi a Daschovi patřili mezi teplické židovské starousedlíky. Dnes z je-
jich potomků v Teplicích již nikdo nežije. Svědky jejich existence jsou jen němé 
náhrobní kameny na Novém židovském hřbitově v Teplicích a v Sobědruhách. 
Tímto krátkým článkem se snažíme navrátit aspoň malou, nepatrnou část 
paměti, o kterou jsme byli v průběhu 20. století násilně připraveni totalitními 
režimy.

Ing. Asaf Auerbach z“l., zemřel na jom rišon 23. nisanu 5782 ve věku 93 let. Pochován je na Novém židovském 
hřbitově v Praze.

Na fotografii ze Stoke on Trent 1939 je Asaf Auerbach třetí zprava a jeho bratr Ruben druhý zleva. 

Pro čtvrtletník Posel připravil: tomš69

Krásnou fotografii z pesachového sederu v Krivém Rohu (Ukrajina) pořízenou v roce 1958 nám poskytl náš vážený člen a člen 
představenstva ŽOT Vitalij Makonda. Na fotografii je rodina Zaslavkiy z Krivého Rohu. Zleva sestřenice mé matky Bella, strýc Ba-
ruch, pradědeček Jic´chak s prababičkou Rózou, druhý strýc mé matky Natan a teta Rachel.

Pokud i vy máte doma nějakou takovou fotografii doma a budete se o ni chtít podělit, rádi ji ve čtvrtletníku Posel otiskneme s krát-
kým popisem. Foto i s popisem zašlete na e-mailovou adresu: www.kehila@volny.cz

Pro čtvrtletník Posel připravil: reb Chaim

S radostí vám oznamujeme, že na první den Roš chodeš ijar 5782 se narodil 

naší člence Maryně Makonda prvorozený syn Michael. 

„Mazal tov šťastné mamince a celé její rodině přeje ŽOT“ 
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Židé v Hořenci
V traktátu babylonského talmudu Megila se hned na začátku  rozebírá v její nejstarší části Mišně pojem, co je město a co je vesnice.  
Podle našich učenců v době babylonského talmudu v tom měli jasno. Městem lze nazývat takové město, ve kterém je stále přítomno 
„aseret batlanim“ (tj. v překladu deset lenochů – ale ty nečti lenochů, ale deset učenců Tóry, kteří dnem i nocí studují v midraši, tj. 
ve studovně Svatou nauku, to jsou ti správní batlanim. Pokud je jich méně je místo nazváno vesnicí. Batlanim - lenoši, jim začali 
říkat osvícenci, kteří v nich viděli lenochy, a tak je tomu od těch reforem dodnes. Rád bych vám dnes vyprávěl o místě, ve kterém se 
takových deset Židů nacházelo dnem i nocí. To místo bychom mohli nazvat městem Hospodinovým. Neboť duše Židů toho místa je 
vystaví opět na onom světě, okolo nebeského Jerušalajím. Teď je na místě pronést: „Amen.“ 

Nejstarší židovské osídlení zde vzniklo až po třicetileté válce. Hořenec, dříve též Hořenice, německy Horschenz byla původně ves 
ulicového typu, která byla později narušena drobným prostorem kapličky a územím židovské osady se synagogou. Viz přiložený 
plánek od Jiřího Fiedlera. Cesta, na které vsi Hořenec a sousední Nezabylice vznikly, byla jednou ze spojnic Chomutova a Údlic se 
Žatcem, který byl tehdy významným správním centrem už od dob raně středověkých Čech. Po vzniku císařské silnice v 18. století se 
obě vsi dostaly mimo hlavní komunikační tahy.

V Hořenci se od konce 17. století začali usazovat Židé, kteří sem přišli jak z přeplněného židovského ghetta v nedalekých Údlicích, 
tak i ze vzdálenějších míst. Potvrzuje to i zápis z roku 1688, podle kterého tu koupila vrchnost domek, do něhož usadila Židy. V po-
lovině 18. století žilo již v Hořenci 12 židovských rodin. Osm z nich obchodovalo s peřím, vlnou a plátnem, z dalších byl jeden řezní-
kem, druhý krejčím a třetí byl poslem.

Roku 1714 Hořenec spolu s Nezabylicemi zakoupila kněžna Marie Dominika z Lichtenštejna, a tím připadly obě vesnice k panství 
Červený Hrádek, německy Rothenhaus. Červenohrádecké panství se tak řadilo mezi panství s největší koncentrací židovského oby-
vatelstva v Žateckém kraji. Na červenohrádeckém panství se nacházely lokality s různě velkým židovským osídlením, tak např. dle 
soupisu židovských familiantů z roku 1793 se nacházelo v obci Drmaly 6 rodin, v obci Vysoká Pec jedna rodina, v Jirkově bylo usa-
zeno 9 rodin. Údlice se sídlem krajského rabinátu měly 86 židovských rodin, v Nezabylicích žilo 10 rodin, v obci Bílence 23 rodin a 
v námi sledované obci Hořenec se nacházelo celkem 20 familiantských rodin. Celkem se nacházelo na červenohrádeckém panství 
neuvěřitelných 155 židovských rodin. Tento stav trval až do roku 1848, kdy byly úředně zrušeny familiantské zákony a židé se tak 
mohli libovolně usazovat v rámci celé monarchie. 

Zde následuje výpis židovských rodin v Hořenci, dle výše zmíněného soupisu z roku 1793.

Byli to hořenecké rodiny Emanuela Fischera, Salomona Altschula, Jakoba Glasera, Eliáše Löwyho, Isáka Steinerta, rodina učitele 
židovského náboženství Naftali Kohna, dále rodina Jakoba Hellera, rodina Moisese Eksteina, rodina Markuse Schönfelda, rodina 
Davida Löwyho, Jakoba Grünbauma, rodina vdovy Judith Kalmusch, Samuela Schwarze, Samuela Glückseliga, Wolfa Herschman-
na, Davida Rittera, Israela Löwyho, Beera Seise a poslední rodina byla rodina židovského familianta Isáka Hellera.

Od roku 1859 mohly židovské děti navštěvovat židovskou školu v nedalekých Údlicích. V té době měla zdejší židovská komunita přes 
170 lidí, vlastní židovský hřbitov a od roku 1839 i zděnou a prostornou synagogu. Židovskou čtvrť se synagogou na severozápadním 
okraji návsi tvořili shluk drobných stavení s vlastním centrálním prostorem. Je to zajímavý příklad výstavby židovské čtvrti v sym-
bióze se starším osídlením. Synagoga se svým východním průčelím do návsi pohledově doplňovala křesťanskou kapličku z roku 1851 
v centru návsi a sochu sv. Jana Nepomuckého z roku 1704 při brodu, později při mostu přes potok Hačku. Jelikož vznik židovských 
čtvrtí podporoval většinou feudální pán, můžeme se domnívat, že zdejší židovská čtvrť vznikla na místě staré vladycké tvrze, kterou 
pozdější majitel přenechal novým osídlencům. 2.října 1780 vypukl velký požár v sousední vsi Nezabylice, při kterém vyhořelo devět 
statků a dva židovské domy. Kromě synagogy bylo v Hořenci v polovině 19. století 18 židovských domů s číslem popisným.

Vstup do centrálního vnitřního prostoru procházel mezi synagogou a domkem čp. 56. Centrální prostor tak tvořil malé náměstíčko. 
V roce 1866 vypukla ve vsi cholera, která si vyžádala i židovské oběti a nákaza se rozšířila i na sousední ves Nezabylice. Po roce 1867 
se židovská populace pozvolna přesouvala do větších měst jako jsou Chomutov, Jirkov a Kadaň, která jim nabízela snadnější zdroj 
obživy. Za první republiky zde byl už jen jeden židovský koloniál a hostinec, většina zde zůstavších Židů byli staří lidé, kteří nechtěli 
opouštět své domovy a nelákal je městský život.
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Možná, že dnes si život v těchto velmi stísněných a přelidněných ghettech 
značně romantizujeme. Nu takový už je náš pohled, že vše, co bylo dříve, 
bylo lepší, možná, ano, ale to my už nezjistíme.

Do současnosti se dochovala většina tohoto unikátního urbanistického cel-
ku včetně bývalé židovské školy čp. 40 v přestavbách, leckdy velmi necitli-
vých v rámci židovské čtvrti. Synagogu postavenou v roce 1839 připomíná 
už jen část západního štítu synagogy a několik objektů. Budova synagogy 
byla zbořena po první světové válce.

Židovský hřbitov se nachází na jižním okraji lesa, 1 km jihovýchodně od 
obce. Hřbitov byl založen teprve v první polovině 19. století na ploše 912 m² 
a k svému účelu sloužil minimálně do roku 1920. Dříve své zemřelé pohřbí-
vali Židé z Hořence, Nezabylic a z Bílenců v nedalekých Údlicích. Židovský 
hřbitov byl kompletně zdevastován nacisty, z obvodové zdi zůstaly jen zá-
klady a terénní val. Dále se zde dochovala tři torza původních náhrobků z 
počátku 20. století. Hned vedle židovského hřbitova se nachází hromadný 
hrob obětí pochodu smrti z jara 1945. Začátkem padesátých letech bylo mís-
to hromadného hrobu pietně upraveno a vybudován zde malý památník, 
který se zde nachází dodnes. 

Rodiště víceprezidenta vídeňské advokátní komory a odborníka na sociální 
právo JUDr. Juliuse Ofnera z“l. (20. 08. 1845 – 26. 09. 1924 Vídeň). Pů-
vodně rodina Ofnerů pocházela z nedalekých Liběšic u Žatce, kde je doložen 
v roce 1793 jako židovský familiant Samuel Ofner, děd Juliuse Ofnera.

Pokud se vydáte po staré cestě z Velemyšlevsi směr Údlice, najdete krásnou 
romantickou krajinu zapomenutou v čase, ale po židovských památkách se 
tu slehla zem. Destrukce byla dokonána, není cesty zpátky, tak aspoň těch 
pár řádků nám připomene minulost této židovské komunity

V pondělí 14. února 2022 proběhlo v Údlicích na Chomutovsku vyzvednutí 
velmi cenného pískovcového barokního dvoj-náhrobku, který byl uložen 
na pozemku pana Vaice. Pozemek pana Vaice se nachází na ploše bývalého 
starého židovského hřbitova, který se nacházel v těsné blízkosti Staré čtvr-
tě v Údlicích. Náhrobek byl převezen pod dohledem člena představenstva 
ŽOT Vitalije Makondy a prozatímně uložen na Novém židovském hřbitově 
v Údlicích.

Židovská obec v Teplicích by na Novém židovském hřbitově ráda vybudo-
vala pietní místo na památku židovské komunity v Údlicích a jeho okolí. 
Náhrobní kameny by zde měli být rozestavěny pietně po celé ploše hřbito-
va. V minulosti zde byly uloženy náhrobky, které se našly na dvoře údlické 
radnice, později sem byly uloženy náhrobní kameny a jejich fragmenty, 
které se našly v údlických dvorcích a v zahradách. Dále jsou zde depono-
vány navrácené pískovcové náhrobky z Oblastního muzea v Chomutově.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají navracet naší paměť na jedno z nej-
významnějších židovských osídlení na Chomutovsku.
Pískovcový dvoj-náhrobek bude odborně ošetřen, nafocen a pietně usa-
zen, spolu s dalšími náhrobky, které na své osazení ještě čekají. O dalších 
postupech vás s pomocí B-ží budeme informovat v některém dalším čísle 
čtvrtletníku Posel.

Na závěr bych rád připomněl, že plocha židovského hřbitova je, spolu s pa-
mátníkem Rudé armády a obětem druhé světové války, kulturní památ-
kou. Díky památníku Rudoarmějců a  totalitní doby, ve které byl památník 
vybudován, byly z plochy necitlivě odstraněny veškeré židovské náhrobní 
kameny a jejich obrubníky.

Pro čtvrtletník Posel připravil: duchovní ŽOT

Štej macevot be-Eidlitz

Pro čtvrtletník Posel připravil: tomš69 dle dostupných materiálů, a to především z informační brožury o obcích Údlice-Nezabylice 
z pera Zdeny Binterové, vydané v roce 2002 Okresním muzeem v Chomutově.
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Roš kehila Walter Rubinstein

V dnešní době si to nikdo z nás ani nedovede představit, co to znamenalo být členem židovské obce v padesátých letech, kdy strana 
pořádala hon na sionisty jako největší nepřátele a spojence imperialismu. Tento hon neustal ani po smrti J. V. Stalina a ani po smrti 
Klementa Gottwalda v roce 1953. Málo kdo si uvědomí, jak velice složitá to byla doba ve znamení pětiletek a plnění plánů výroby 
přesahujících 100 %, kdy většina našich členů bojovala s démony minulosti a leckdy musela bojovat o holý život. Stát se i nadále 
snažil zbavit nepohodlných občanů.

Walter Rubinstein se narodil před 110 lety ve Vídni 07. 05. 1912 a v letošním roce si připomeneme i třicáté deváté výročí jeho ja-
hrzaitu, neboť zemřel před čtyřiceti lety. Domovskou obcí Waltera Rubinsteina byl však Zvěstov na Sedlčansku, kde se místní židé 
znali navzájem a kde tradice byly ctěny. Osmý den, kdy vstoupil do smlouvy vykonané při bris mila, dostal od svého otce jméno 
Leizr, což je Eliezer, o kterém je v Tóře psáno v 2M 18,4 „poněvadž Bůh mého otce je mi ku pomoci“.

Život ve Zvěstově byl určitě bohatý, ale chudý výdělek, a ještě hubenější groš. Lidé v té době odcházeli do větších měst za lepším 
živobytím. Nikdo jim to nemohl mít za zlé. Pomalu opouštěli tisícileté tradice, ale malý Walter, jako by si je vzal s sebou, na cestu 
životem, a setrval u nich i v dobách nejhorších. Ty mu pak po celý život osvětlovali a života, jeho „derech chajim“.

„Svět, který se před nimi po válce otvíral, měl být světem míru, bez stálých sporů a pomluv, svět soudružských vztahů a tvořivé 
práce, ta měla postupně splnit všechny daleké představy a přinést pochodeň světla i do zapadlých koutů. V padesátých letech však 
kdekdo vinil dobu, která neměla mravní zákon a nejvíc komunisty, kteří bojovali proti morálce přikázání, a přitom nedovedli dát 
jinou morálku nežli morálku nenávisti, špehounství a třídního boje.“

Ve třicátých letech odešel za prací do Prahy. V Praze pracoval až do obsazení republiky Hitlerovským Německem převážně jako 
obchodní cestující. V roce 1939 byl totálně nasazen na práce v kamenolomu „Amerika“. Posléze byl deportován do Terezína, kde 
byl zařazen do skupiny vězňů, kteří pracovali v terezínském krematoriu. Zde setrval až do května 1945, kdy byl Terezín osvobozen.
Po válce se přestěhoval do Teplic. Stal se vedoucím čalounictví. Podílel se na založení firmy Řempo Teplice.

V roce 1945 pod vlivem osvobození vstoupil do KSČ. V roce 1953 po odsouzení a popravě Slánského z KSČ na protest vystoupil.

Po tomto kroku byl donucen z Teplic s celou rodinou odejít.  Azyl našel v Litoměřicích. Práci získal v nově založeném „Národním 
památníku v Terezíně“, kde byl ředitelem jeho bývalý spoluvězeň. Zde pracoval Walter Rubinstein jako průvodce.

Na počátku šedesátých let byl z „Národního památníku v Terezíně“ nucen odejit. Jedinou prací, kterou našel, byla práce traťového 
dělníka na dráze. V srpnu roku 1963 se naskytla možnost vrátit se do Teplic. I po návratu pokračoval v práci na dráze, kde zůstal 
až do odchodu do důchodu.

Po celou dobu pobytu v Litoměřicích se aktivně účastnil života ŽNO a pokračoval v tom i po návratu do Teplic, kde byl mimo jiné 
velmi aktivní při pomoci odchodu řady židovských rodin do Izraele.

V červnu 1950 proběhly nové volby v ŽNO a předsedou obce se stal Walter Rubinstein, ve funkci setrval do roku 1953. Všichni 
noví členové představenstva byli náležitě prověřeni okresním národním výborem. Podle dochovaného posudku byl předseda W. 
Rubinstein vedoucím čalounictví v národní správě a byl členem KSČ. Podle referenta to byl člověk vážný s žádoucím poměrem k li-
dově demokratickému zřízení, povinnosti vůči straně plnil jen nutným předepsaným způsobem, nejvíce se projevoval při pořádání 
brigád, a to výhradně brigád na židovském hřbitově. (viz. SOkA Teplice, fond ONV, i.č.1046).

Zbytek představenstva podle materiálů církevního oddělení o podpoře socialistického režimu spíše mluvil, než jednal. Většina 
členů nebyla organizována v KSČ a chyběli i dělnické kádry. O agendě obce nejlépe vypovídají zápisy z výborových schůzí ŽNO 
Teplice.

První zápis z výborové schůze je datován 21. 03. 1950. Poslední dochovaný zápis je ze dne 26. 06. 1952. Výbor se na svých pravi-
delných zasedáních zabýval všednodenní agendou, jako bylo vyplácení podpory, určování náboženské daně, opravou nemovitého 
majetku, především se jednalo o stav ohradní zdi na židovském hřbitově v Sobědruhách a tristní stav sobědružské synagogy, pravi-
delnými bohoslužbami v ortodoxní modlitebně a v neologické modlitebně a zajištění fungování mikve. Mezi závažnější záležitosti 
patřila otázka pohřbů na teplickém židovském hřbitově, který po uzavření židovských hřbitovů v Ústí nad Labem a Děčíně stal 
jediným funkčním v širokém okolí. V téže době se jednalo též o případné likvidaci Městských hřbitovů v Teplicích, jejíž součástí je 
i náš židovský hřbitov. Celý areál měl ustoupit v 50. letech těžbě hnědého uhlí, ke kterému nakonec nedošlo. Značná část schůzí se 
též zabývala sloučením ortodoxních a neologických bohoslužeb, tj. „sloučení pokrokových Židů“ obce s Židy starých zvyklostí, kteří 
lpěli na tradici obsaženou v Kicur šulchan aruchu.

...aneb co znamenalo být předsedou obce v 50. letech
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V zápisech ze schůzí se objevují první zmínky o antisemitském chování, které byly v 50. letech vyvolány politickými procesy, a van-
dalismu na židovských hřbitovech. Např. z 11. na 12. listopadu 1956 bylo na Novém židovském hřbitově v Teplicích povaleno 126 
náhrobních stél a některé kusy zcizeny.

Jedna z nejzávažnějších záležitostí, které výbor musel projednat, bylo zamýšlené sloučení obcí pod jednu židovskou obec v kraji. 
Toto nové rozdělení více vyhovovalo církevním tajemníkům a mělo za cíl zostření dohledu nad činností obcí v ČSR. První zamýšlené 
sloučení s ostatními obcemi se projednávalo na výborové schůzi 15. 08. 1951 a celé představenstvo ŽNO v Teplicích se vyslovilo proti 
tomuto návrhu a požadovalo, aby teplická obec zůstala i nadále obcí samostatnou.

28. 01. 1952 se konala za účelem zamýšleného sloučení administrativy ŽNO v ústeckém kraji  v Ústí nad Labem na KNV informační 
schůze, které se zúčastnili referenti okresních církevních úřadů a všichni předsedové ŽNO v kraji. Na to se výbor teplické obce v čele 
s Waltrem Rubinsteinem usnesl, že pokud by měla být zřízená krajská ŽNO, trvá výbor teplické ŽNO na tom, aby tato instituce měla 
sídlo v Teplicích, a to z následujících důvodů:

Získání vedoucího místa ŽNO v kraji, mělo i svá pozitiva, předseda obce se stal automaticky předsedou krajské správy židovských 
záležitostí a obec by získala i celou polovinu všech hlasů při rozhodování o záležitostech této krajské obce.

Na 12. 02. 1952 byla svolána mimořádná schůze, čímž se celá kauza dostala k projednání na Radě ŽNO v Praze. Předseda ŽNO 
Walter Rubinstein na každé schůzi zdůrazňoval nutnost zachování ŽNO v Teplicích a v červnu téhož roku bylo svoláno mimořádné 
shromáždění za účelem zachování obce.

Veškeré snahy Teplické ŽNO se staly marnými a obec jako správní celek přestala v následujícím roce 1953 existovat a stala se pouze 
synagogálním sborem. Veškerá administrativa byla přesunuta do Ústí nad Labem. Předsedou krajské ŽNO v Ústí nad Labem se stal 
Maxmilián Goldberger, tajemníkem byl zvolen Zikmund Semmel z Teplic.

Pod krajskou správu v Ústí nad Labem patřili tyto synagogální sbory: Teplice, Litoměřice, Most, Žatec, Chomutov, Děčín. Později se 
připojili i obec v Liberci a synagogální sbory ve Varnsdorfu, České Lípě a v Jablonci nad Nisou.

Předsedou teplického synagogálního sboru byl opět zvolen 26. 07. 1953 Walter Rubinstein, v říjnu 1954 však na funkci předsedy 
synagogálního sboru rezignuje. Důvodem rezignace je jeho odchod do Litoměřic. Na jeho místo nastupuje Bedřich Šimko, po něm 
v roce 1956 byl zvolen předsedou synagogálního sboru výboru MUDr. Waltr Freund, a v roce 1958 to byl Bernard Schlachet, dalším 
předsedou synagogálního výboru v řadě byli znovu zvolený Bedřich Šimko, který na postu působil až do své smrti v roce 1974. Po 
něm nastoupil Chaim Klein, který se stal po delimitaci v roce 1992 opět předsedou ŽNO, ale to už je docela jiný příběh.

Po rozpadu krajské ŽNO vznikly v kraji tři samostatné obce, a to: ŽO Teplice, ŽO Ústí nad Labem a ŽO Liberec. Později se od ŽO 
Ústí nad Labem osamostatnila ŽO Děčín, která působí dodnes.

V šedesátých letech se znovu jednalo o novém určení mateřské ŽNO v severních Čechách. Výsledkem bylo ponechání formálního 
vedení ústecké ŽNO a převedení rozhodovací moci k teplickému synagogálnímu sboru, který však už neměl výhodu automaticky 
poloviny všech hlasů při rozhodování.

Poslední rozloučení se zesnulým Walterem Rubinsteinem bylo otištěno ve Věstníku ŽNO v zářijovém čísle roku 1982. Walter Ru-
binstein zemřel 23. 07. 1982 (tj. v pátek 3 avu v předvečer šabatu Chazon), po dlouhé a těžké nemoci ve věku 70 let. Odchod bratra 
Rubinsteina znamenal těžkou ztrátu nejen pro jeho rodinu a přátele, kteří jej znali a měli rádi, ale také pro náš synagogální sbor, 
pro který zesnulý vykonal mnoho dobré práce.  Rituální pohřeb se konal 27. 07. 1982 na našem židovském hřbitově v Teplicích. 
Smuteční obřad vykonal bratr Chaim Klein, se zesnulým se jménem synagogálního sboru, jakož i jménem spolupracovníků z RaJ 
v Teplicích rozloučil bratr Karel Brandýs. „Čest jeho památce.“

V nedávné době, byl hrob Waltera Rubinsteina z“l. a jeho choti Heleny, znovu vybudován nad hrobem rodičů syny Jiřím a Danielem 
Rubinsteinovými, neboť původní hrob byl zničen vandaly. Oba synové tak pečují nadále o památku svých předků. Neboť ten, jenž 
se stará o hroby, jako by odíval zemřelé a navracel jim jejich důstojnost. Hrob, jenž je bez náhrobní desky, je jako díra v zemi bez 
paměti.

V textu jsou též použity vzpomínky obou synů, Jiřího a Daniela Rubinsteinových. Velký dík patří též badatelům, kteří informace o 
teplické obci v minulých letech zpracovali, a to jmenovitě Jaroslavu Kadlecovi a Jitce Marešové. V textu byla použita citace z knihy 
Hodina Ticha, od Ivana Klímy, vydané v Československém spisovateli v roce 1963.

Pro čtvrtletník Posel připravil: dle dostupných informacích z archivu ŽOT a SOkA Teplice, Tovje.

1) Teplická ŽNO je největší v kraji a má tolik členů, co všechny obce dohromady.
2) Centrální poloha nejlépe vyhovuje vůči rozložení ostatních obcí v kraji.
3) Administrativní agenda je daleko největší a podle Rady ŽNO je nejlépe vedena.
4) Je zde mikve, jediná funkční v kraji.
5) Probíhá zde pravidelně výuka náboženství (68 dětí do 14 let), zajišťuje rabín Farkaš z Děčína.
6) V Teplicích jsou pravidelné bohoslužby jak v ortodoxní modlitebně, tak i v neologické modlitebně.
7) V Teplicích je plně funkční židovský hřbitov.
8) V Teplicích je v budově obce dost místa, aby zde byly zřízeny kanceláře pro agendu krajské ŽNO.
9) Pro styk s krajskými úřady je poloha Teplic též výhodná.
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Náhled do agendy Židovské obce Teplice v roce 1950
Nejlépe nám přiblíží podrobný náhled do agendy a činnosti židovské obce zpráva představenstva ŽNO Teplice z 21. března 1950.

l. Počet členů a zaměstnanců Židovské náboženské obce v Teplicích.

Do obvodu ŽNO Teplice spadá okres teplický a duchcovský. Naše náboženská obec má celkem 503 registrovaných členů, z toho 411 
členů mojžíšského vyznání a 92 členů nemojžíškého vyznání, tj. míšenců a osob židovského původu.

Členové výboru ŽNO Teplice
Rubinstein Walter, předseda, bytem v Teplicích, Duchcovská 7
JUDr. Löwy Harry, právní referent, bytem v Teplicích, Lipová 11
Frischer Bedřich, kantor, bytem v Teplicích, Husitská 1
Seidmann Pavel, představený obce, bytem v Teplicích, Školní 21
Veselý Jindřich, finanční referent, bytem v Teplicích, Novomlýnská 69
Lichtenstein Robert, revisor, bytem v Teplicích, Pařížská 1

Zaměstnanci ŽNO Teplice
Semmel Zikmund, tajemník, bytem v Teplicích, Husitská 5
Löwyová Lilly, korespondentka, bytem v Teplicích, Lipová 11
Löbl Hugo, správce hřbitova a šámes, bytem v Teplicích, Pařížská 1
Wienerová Jindřiška, posluhovačka v rituální lázni, bytem v Teplicích, Českobratrská 52
Bečička Josef, hrobník, bytem v Teplicích, Hornická 1

Všichni tito zaměstnanci jsou členy ROH a jejich důvěrníkem je pan Hugo Löbl. Spolupracovníkem naší ŽNO je pan rabín Dr. Ber-
nard Farkaš z Děčína, který provádí náboženské sňatky, přestupy a jiné náboženské obřady.

II. Bohoslužby

Pravidelné bohoslužby se konají každý pátek a v sobotu večer v naší modlitebně v Lipové 333/25 a dále o velkých židovských 
svátcích (Nový rok, Den smíření, slavnost stánků, chanuka, purim, velikonoce a svatodušní svátky) přibližně 30 dní v roce. Mimoto 
se konají slavnostní bohoslužby u příležitosti státních svátků s modlitbami za našeho pana presidenta a za vlast v naší modlitebně a 
oslavy na hřbitově, při nichž se vzpomíná hrdinů padlých v minulé válce, a kladou se věnce na hroby ruských vojáků. Dále se konají 
smuteční tryzny za naše umučené souvěrce, zahynuvší v Terezíně, Osvětimě a jiných koncentračních táborech a za naše vojáky, kteří 
padli u Dukly, Dunkergue a ostatních bojištích druhé světové války.

III. Kult a náboženské vyučování

Na naší obci se uzavírají rituální sňatky a konají se přestupy na židovskou víru. Vypravujeme samostatně pohřby svých příslušníků, 
staráme se o odvoz zemřelých z nemocnice nebo bytu na hřbitov, opatřujeme jim pohřební roucha a rakve odpovídající náboženským 
předpisům a konáme u jejich hrobu pohřební bohoslužby. Staráme se o udržování našeho hřbitova v Teplicích a Sobědruhách, o 
úpravu hrobů a postavení náhrobních kamenů.

U příležitosti svátku Chanuka a Purim pořádáme zábavy a slavnosti pro naše děti, při nichž se konají bohoslužby. Svým členům 
opatřujeme na přání různé potraviny (např. macesy, rituální víno, tuky, maso, atd.) podle rituálních potřeb našich členů.
Dále udržujeme v provozu naše rituální lázně (mikve) v Teplicích, v Lázeňské ul. č. 48, které jsou jedinými tohoto druhu v celém 
kraji a jsou proto navštěvovány i ženami z jiných okresů.

Každou středu vyučuje pan rabín Dr. Bernard Farkaš z Děčína naše školou povinné děti náboženství v budově národní školy v Alejní 
ulici.

IV. Správa budov

Spravujeme sami naše restituované budovy a nemovitosti v Teplicích, Sobědruhách a turistickou chatu na Cinvaldě (dnes Cínovec), 
vybíráme z nich nájemné, obecní dávky, podáváme za ně přiznání k dani činžovní, atd.

V. záležitosti finanční

Sestavujeme měsíční a roční rozpočty a odpočty, vedeme účetnictví o veškerých příjmech a vydáních, vystavujeme šeky pro banku, 
inkasujeme náboženskou daň, kterou předepisujeme podle výše příjmů, vybíráme sociální příspěvky a dary, podáváme pravidelná 
měsíční hlášení se seznamy našich zaměstnanců na okresní národní pojišťovnu a berní úřad, podáváme za své zaměstnance přiznání 
k dani ze mzdy, vedeme řádně pokladnu a vyplácíme svým zaměstnancům měsíční platy.
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VI. Sociální péče

Mezi našimi zdejšími členy jest značný počet sociálně slabých a nemajetných osob. Těmto nemajetným, nemocným, přestárlým, 
podvyživeným a práce neschopným osobám zprostředkujeme od Rady židovských náboženských obcí v Praze pravidelné měsíční 
podpory a vyplácíme jim každý měsíc kolem 35 000 Kč.

Dále opatřujeme nemocným a chudým zdarma léky, šatstvo, obuv, prádlo, dětské a kojenecké výbavičky, peří, atd. Dále se staráme o 
to, aby naši nemocní byli posíláni na zotavenou a na léčení do sanatorií a ozdravoven, aby měli veškerou péči. Navštěvujeme je také 
v jejich domovech, abychom se přesvědčili o jejich zdravotním stavu. Sociálně slabým osobám opatřujeme jednorázové výpomoci na 
nákup uhlí, nábytku, atd. a v případě potřeby jim od Rady židovských náboženských obcí v Praze zprostředkujeme půjčky a dbáme 
na jejich řádné splacení. Dále za své členy podáváme žádosti o sociální důchod a renty, urgujeme jejich vyřízení, podáváme za ně 
odvolání proti výměrům Ústřední národní pojišťovny v Praze a intervenujeme za ně u příslušných úřadů.

VII. Administrativní agenda

Vedeme poštovní knihu, do níž se denně zapisuje došlá a odesílaná korespondence, odkládáme došlou poštu a průklepy našich 
dopisů do příslušných pořadačů, vedeme běžnou korespondenci s našimi členy, Radou židovských náboženských obcí v Praze a jiný-
mi úřady, vedeme kartotéku všech našich členů, registrujeme nové členy a vyplňujeme pro ně příslušné přihlašovací dotazníky, po-
síláme každý měsíc na Radu židovských náboženských obcí do Prahy seznamy nově přihlásivších se, nově narozených a odhlásivších 
se, případně zemřelých členů, jakož i statistické přehledy o pohybu našich členů. Zasíláme svým členům oběžníky s důležitými 
oznámeními a upozorněními, pátráme po našich souvěrcích a jejich příbuzných, vydáváme svým členům na jejich žádost různá 
potvrzení (o majetnosti, pobírání podpory, atd.) pro úřední potřebu, píšeme svým členům různé žádosti (např. žádost o potvrzení 
o deportaci na Radu židovských náboženských obcí, potvrzení o nezvěstnosti na ministerstvo sociální péče, žádosti k soudům o 
prohlášení za mrtva, vyplňujeme za ně různé dotazníky např. sociální dotazník o podporu RŽNO, podáváme za ně delegační návrhy, 
u osob přestupujících na židovskou víru, intervenujeme za své členy osobně, telefonicky i písemně u úřadů, podáváme na výzvu 
různá úřední hlášení a seznamy, vedeme pravidelný styk se stranami a naším nadřízeným úřadem Radou náboženských obcí v Praze 
a obstaráváme pro naše členy veškeré náboženské a kultové záležitosti.

Dále vedeme sami správní i soudní restituční jednání u příslušných správních úřadů a okresních soudů, opatřujeme potřebné výpisy 
z pozemkových knih, podáváme žádosti na Místní národní výbor o vystavení potvrzení ohledně zhodnocení našich nemovitostí 
během okupace, vedeme korespondenci s peněžními ústavy ohledně zaknihovaných pohledávek, činíme opisy soudních smírů a 
usnesení, podáváme k soudu knihovní návrhy, atd.

Všechny naše nemovitosti jsme si sami restituovali. Podáváme odvolání proti různým úředním výměrům, např. výměru o ekvival-
entu, obecních dávkách, atd.

V shora uvedených sedmi bodech je podrobně obsažená veškerá činnost naší obce. Za Židovskou náboženskou obec podepsáni. 
Předseda ŽNO Teplice W. Rubinstein, tajemník ŽNO Teplice Z. Semmel a důvěrník, podpis nečitelný.
V Teplicích, 21. března 1950

Pro čtvrtletník Posel připravil: …a opis pořídil duchovní ŽOT

Setkání s prof. Kahanem
Náhodné setkání s profesorem Maoz Kahanem a jeho manželkou Bacol Serlui v příjemném prostředí košer hotelu King David v 
Praze na šabat Ki tisa, bylo pro mě velmi potěšitelné, neboť docent historie na Tel Avivské univerzitě je velmi zajímavá osobnost. 
V rámci našeho rozhovoru se prof. Kahane přiznal, že část rodiny z matčiny strany před druhou světovou válkou bydlela v Teplicích, 
a to rodina Eduarda Brady, který do Teplic přišel z Hroubovic na Chrudimsku. Eduard Brada hebr. jménem David, jak je vytesané 
do černé žuly, zemřel  v Teplicích 19. avu 5696 a byl zde pohřben o dva dny později.  Slíbil jsem profesoru Kahanemu, že náhrobní 
kámen hrob. č. 2784-2794 na Novém židovském hřbitově v Teplicích vyfotím a přepošlu.
Profesor Maoz Kahana věčně usměvavý a vtipný si pohovořil 
v neděli po ranní bohoslužbě Šachrit s morejnu harav rabi 
Davidem Peterem. Jejich hovor se týkal převážně knihy, kter-
ou profesor vydal v roce 2015; Od Noda Bi-Jehuda k Chatam 
Soferovi, která je založená na jeho doktorské dizertační práci, 
která byla publikovaná v Zalman Sharar Publication House 
v Jeruzalémě. Škoda, že dnes se nedá ani v Izraeli sehnat.

Profesor Kahane též navštívil v Praze Jubilejní synagogu císaře 
Františka Josefa v Jeruzalémské ulici, kde se setkal s gaba-
jem synagogy a historikem ŽMP v jedné osobě Alexandrem 
Putíkem, dále se zde setkal s chazanem FŽO Danny Vaňkem, 
který pravidelně dojíždí na bohoslužby do Teplic.

Oba jsme si v neděli 20. 02. 2022 slíbili, že zůstaneme v kon-
taktu.

Pro čtvrtletník Posel připravil: mašgiach hotelu King David 
Praha - Tovje
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Z Teplic do Tel Avivu a zpět
Sepsáno podle několika útržkových vzpomínek Daniela Poppera z Dubí

Otec Paul Popper se narodil 27.03.1902 v Mostě. O mládí 
Paula Poppera nevíme z vyprávění syna Daniela nic. Proto 
příběh začínáme až v roce 1938, kdy po říšském pogromu, 
tzv. Křišťálové noci, byl z Teplic odvlečen do koncentračního 
tábora v Dachau, který byl vzdálen necelých 20 km od Mnich-
ova. Rodina dlouho nevěděla, co se s Paulem stalo. Přátelé a 
spolupracovníci se snažili zjistit, kam ho Němci odvlekli, když 
zjistili, že je v Dachau, snažili se mu pomoci, tak jako mnoho 
dalším. Mnoho se jich však domů nevrátilo. V roce 1940 byl 
za záhadných podmínek z Dachau propuštěn. Po propuštění se 
zastavil v Mostě a v Teplicích, kde v tu dobu již nikdo z rodiny 
nebyl. Vydal se pomocí známých a dobrých kontaktů ihned na 
cestu z okupovaného pohraničí pryč. Neboť nebylo radno se 
zde dlouho zdržovat. Přes Jugoslávii se dostal do tehdejší Man-
dátní Palestiny.

Cesta to byla velmi namáhavá, neboť nebezpečí číhalo na židovské uprchlíky na každém kroku. Celá Evropa byla ve fašistickém ob-
jetí, smyčka se nebezpečně utahovala. Neutéct znamenalo vystavit se ještě většímu nebezpečí. Což si Paul Popper uvědomoval. 
Neboť poznal fašistickou zuřivost a krutost již v koncentračním táboře v Dachau.

V Palestině bydlel na předměstí Tel Avivu, kde se oženil s Pesi roz. Lubelovou z Polského Kolna, která byla též jako Paul olim 
(novým přistěhovalcem, který vykonal aliji do země svých předků). V roce 1942 se manželům Paulu a Pesi Popperovým narodil syn 
Daniel. V průběhu druhé světové války vyvařoval Paul pro britské vojáky v Mandátní Palestině v Rišon Le-Cion.

Po válce se Popperovi vrátili na jaře 1947 do Československa. 08.04.1947 se zapsali na ŽNO v Teplicích. Od svého návratu si sli-
bovali návrat demokratického zřízení tak, jak ho znali z prvorepublikového Československa před válkou. Vystřízlivění následovalo 
hned krátce po návratu v roce 1948. V tu dobu bydleli v ulici U keramiky č. p. 859, v malém jednopatrovém domku. V domku, 
kde bydleli, se prováděly krátce rituální porážky drůbeže. Otec si moc s Židy z východu nerozuměl. Sám už nelpěl na tradici svých 
předků, matka byla více zbožná než otec a trvala na tom, abych pravidelně docházel na výuku náboženství na obec.

V roce 1955 měl Daniel Popper na Židovské obci v Lipové 333/25 svou bar micva, na kterou ho připravoval krajský rabín Bernard 
Farkaš z Děčína. Rabín Farkaš se pak účastnil samotné Bar micva, kde oslavenec obdržel od rabína velký modlitební šál talis. Druhý 
talis jsem obdržel od příbuzných, kteří v té době žili v USA. Až po sametové revoluci jsem se mohl jet podívat za nimi do Ameriky a 
poznat je osobně, neboť do té doby jsem je znal z otcova a maminčina vyprávění. Cestu za velkou louži mi hradila teta.

Otec na podzim roku 1961 zemřel ve věku 59 let a je pohřben se svou manželkou, mojí maminkou na Novém židovském hřbitově 
v Teplicích. Maminka zemřela pár let po otci, v roce 1965 ve věku 57 let. Syn Daniel Popper se o hrob svých rodičů stará dodnes. Je 
to dnes jeho jediné spojení se židovstvím.

V polovině 60,-tých let vystoupil z církve na žádost svého budoucího tchána, neboť měl obavy, aby se historie znovu neopakovala, 
v té době se Daniel Popper oženil.

V 60,-tých letech proběhla asanace ulic U keramiky a přilehlé bezejmenné stodolní ulice, kde byly malé dílny, sklady a stodoly. 
Matka se po smrti otce přestěhovala do Dubí. Daniel Popper v té době sloužil na vojně. Po návratu z vojenské základní služby 
zamířil již do Dubí, kde bydlí dodnes.

Židovskou obec v Teplicích naposledy pan Popper navštívil před rokem, začátkem dubna 2021, kvůli tomu, že na Novém židovském 
hřbitově ve Hřbitovní 647 byl ve vstupní brance vyměněn klíč, který mu dal tehdejší představený obce Oldřich Látal. „Jinak bych 
sem ani nešel. Pro mě je to uzavřená věc.“ 

Pro čtvrtletník Posel připravil: Tovje
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Čtvrteční lag ba-omerová party s bohoslužbou na ŽOT v Lipové ulici, začala na čas. Na nikoho se nečekalo a teplický minjan po 
úvodním žalmu Ašrej, který pronesl zpěvavým hlasem chazan FŽO Danny Vaněk, poté vyjmula obec prostřednictvím gabaje syna-
gogy svitek Tóry z Aron ha-kodeš. Chazan Danny Vaněk se svitkem v náručí prošel celou modlitebnou, tak aby se ho mohli věřící 
dotknout, či políbit lem jeho pláštíku, neboť Tóra není na nebesích, ale mezi námi věřícími, kteří se ji drží jako stromu života. Poté 
dospěl svitek Tóry na ohrazené vyvýšené místo v synagoze, odkud se ho jal číst vrchní zemský rabín Karol Efraim Sidon.

 První aliji získal od gabaje synagogy Cvi ben Becalel, kterému byla čtena 3M 25,1-3; Hospodin mluvil k Mošemu na hoře Sinaj, říkaje: 
„Mluv k synům Jisraele a řekni jim“: Až přijdete do té země,  již vám dávám, ať i ta země odpočívá Hospodinovým odpočinkem! Po 
šest let osívej svá pole, po šest let prořezávej svůj vinohrad a sklízej svou úrodu.
…a Cvi ben Becalel získal svůj mišeberach a vrátil se na své místo.

Druhou aliji získal, Jehuda Arie ben Avraham, kterému byla čtena 3M 25,4-7; Sedmý rok je však šabat odpočinutí pro zemi, šabat 
Hospodinův, takže své pole neosívej a svůj vinohrad neprořezávej. Nežni, co by ti vyrostlo na poli po minulé žni, a nesbírej své poz-
dní hrozny, země musí mít rok odpočinku. Pokrmem vám bude odpočinek země, tobě a tvému služebníku a tvé služce i dělníkům a 
přistěhovalcům, kteří se u tebe usadili,  i tvému dobytku a zvěři v tvé zemi bude všechna její úroda pokrmem.
…a Jehuda Arie, obdržel svůj mišeberach, kde přislíbil dát ŽOT cdaku a poté odebral se na své místo.

Třetí aliji získal Roš kehila Zelig ben Benjamín Zeev, kterému byla čtena 3M 25,8-13; Počítej si sedm ročních šabatů, sedmkrát sedm 
let, a když budeš mít sedm ročních šabatů, čtyřicet devět let, dej troubit sedmého měsíce, desátého dne měsíce v den smíření na šofar 
v celé vaší zemi. A posvěťte padesátý rok a vyhlaste svobodu všem obyvatelům té země, je to jubilejní rok, zachovávejte ho a každý se 
vrátí k dědičné půdě a každý se vrátí do své rodiny. Padesátý rok vám budiž rokem jubilea, nesejte a nežněte, co by samo vyrostlo po 
minulé žni, a nesklízej své hrozny. Je to jubilejní rok, budiž vám svatý, jeho úrodu jezte přímo z pole. Tohoto roku jubilea se každý 
vrátíte ke své dědičné půdě.
…a i Roš kehila získal svůj mišeberach a odebral se na své místo.

Hagbe – pozdvižení svitku Tóry bylo svěřeno Chaimu ben Geršon Efraimu, a glile získal chazan FŽO Daniel ben Avraham. Po té 
byl svitek slavnostně vrácen do Aron ha-kodeš gabajem synagogy. Načež odpolední bohoslužba pokračovala tichou Amidou, která 
představuje nejdůležitější část modlitby osmnácti požehnání „šmone  esre“. Pro ty, kteří se neumí řádně pomodlit, chazan FŽO 
Danny Vaněk zopakoval celou modlitbu „šmone esre i s kdušou“. Závěrečný kadiš pronesl morejnu ha-rav rabi Sidon.

Poté se všichni přítomní odebrali na zahradu ŽOT, kde bylo připraveno občerstvení na grilu pod dohledem mašgiacha, k pohodové 
atmosféře zahrál jako tradičně PhDr. Martin Krajíček, pár jidiš a hebrejských písniček. Přivítat jsme zde mohli i čerstvou giurantku 
Yocheved bat Zion Malenčíkovou z Ústí nad Labem, která před nedávnem dokončila úspěšně přestup na židovskou víru u rabín-
ského soudu v Brně. „Mazal tov!“ Pevně věříme, že se k nám přidá a podpoří svou účastí naše akce, kterých není až tak moc.

V průběhu lag ba-omerové party zazněla draša rabi Sidona na téma týdenní paraši Behar, která byla přenášená v přímém přenosu 
přes internetovou aplikaci ZOOM dalším účastníkům.
Jako tečka na svátečním dortu nesměla chybět závěrečná modlitba po jídle „Birkat hamazon“, které se ještě zúčastnil celý teplický 
minjan, což sváteční atmosféře dalo ten správný košer punc.
Kdo letos zaváhal a nepřišel na lag ba-omerovou party, mohl jen litovat, počasí se povedlo na jedničku a i skvělá atmosféra podpořená  
dobrým jídlem a kapkou tvrdého alkoholu měla své kouzlo.

Na závěr bych rád poděkoval všem dárcům, a že jich bylo více, nežli obvykle, je potěšitelné. Též bych rád poděkoval všem, kteří se 
jakkoliv podíleli na přípravě celé lag ba-omerové party. „Toda raba všem.“

V textu byly použity citace: z Pěti knih Mojžíšových v překladu rabína K. E. Sidona, kterou vydalo nakladatelství Sefer v Praze v roce 
2012 a v těchto dnech vychází jejich dotisk.

Pro čtvrtletník Posel připravil: duchovní ŽOT

Lag ba-omer 5782 v Teplicích
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paní Váňová Eva, nar. 3.4. - 79 let
Appel Samuel, nar. 11.04. – 20 let
paní Krédlová Lenka, nar. 21.4. - 44 let
Ing.Čapek Jan, nar. 26.4. - 69 let
paní Kreisinger Kateřina, nar. 16.05. - 56 let
paní Augustová Judita, nar. 25.05. - 74 let
paní Drahomíra Krásová, nar. 05.06. - 67 let
paní Alena Šplíchalová, nar. 30.06. - 72 let

Ad mea veesrim šana  
přeje celá teplická židovská obec

Zprávy z představenstva

Ingredience:
6 ks větších brambor
2 ks vajec
1/2 ks kostky kvasnic
500 g hrubé mouky
sádlo na vymazání plechu
mléko
kmín
sůl

Postup:
1. Hrubou mouku osolíme vmícháme do ní kvásek, 
který si připravíme z kvasnic, trošky vlahého mléka a 
špetky cukru.
2. Přidáme nastrouhané brambory (jako na brambo-
rák), vejce, kmín a mléka tolik abychom mohli vypra-
covat těsto – jako na buchty
3. Klasický pekáč do elektrické trouby hodně vymaže-
me sádlem, vlijeme těsto a pečeme asi 1/2 hodiny.

Barches ( Šábesová chala).

Sociální pracovnice pravidelně informovala o situaci u kli-
entů a zároveň s vedením obce přijímala další rozhodnutí 
pro tzv. domácí péči Claims Conference a odborným soci-
álním poradenstvímv základní síti sociálních služeb ÚK.

Zvláštní pozornost byla věnována:
• Projektu NFOH údržba hřbitovů Lounska Chomu-

tovska.Projektu NFOH Teplice ( stavba spadlých 
náhrobků na hřbitově v Teplicích).

• Projektu NFOH  Bílina ( stavba spadlých náhrobků, 
údržba zeleně, oprava ohradní zdi).

• Cestě za poznáním ( návštěva členů KT Osvětim). Akce 
NFOH.

• Oslavě svátku Pesach zajišťované duchovním ŽO 
panem Tomášem Pulcem.

• Oslavě svátku Lag ba omer na obci s rabínem Sidonem 
a chazanem Dany Vaňkem  v květnu 2022.

• Návštěvě zahraničních delegací ze Švýcarska, 
Německa, Izraele. 

• Aktivitám spojenými s běžnou každodenní činností. 
 
Michael Lichtenstein -předseda ŽO Teplice 

Členové Židovské obce Teplice a jejich rodinní 
příslušníci se zúčastnili vzpomínkové poznávací ces-
ty do Osvětimi ( Polsko). Cestu organizoval Nadační 
fond obětem holocaustu. Akce se zúčastnili též osoby 
ze ŽO Praha.Velice vydařená pietní akce zanechala u 
všech přítomných  silný emoční zážitek.
Děkujeme ředitelce NFOH paní Martě Malé a jejím 
spolupracovnicím za možnost se této pietní akce 
zúčastnit

Foto Petr Balajka..

Vzpomínková poznávací cesta do 
Osvětimi


