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Rád bych tak trochu navázal na předcházející prázdni-Rád bych tak trochu navázal na předcházející prázdni-
nové zamyšlení. Z mnoha míst slyším, jak bychom jako nové zamyšlení. Z mnoha míst slyším, jak bychom jako 
židovské obce a jako Židé měli dělat židovskou kulturu. židovské obce a jako Židé měli dělat židovskou kulturu. 
Ptám se kdo – kdo to bude financovat. Dnešní židovské Ptám se kdo – kdo to bude financovat. Dnešní židovské 
obce jsou bez financí a bojují o každý grant. Většinová obce jsou bez financí a bojují o každý grant. Většinová 
společnost tzv. nežidovská provozuje kulturní akce a kul-společnost tzv. nežidovská provozuje kulturní akce a kul-
turu jako samotnou, ale nevšiml jsem si, že by se bez do-turu jako samotnou, ale nevšiml jsem si, že by se bez do-
tací obešla.  Nejlépe to bylo vidět v době covidu. Za další tací obešla.  Nejlépe to bylo vidět v době covidu. Za další 
je potřeba si uvědomit, kdo by tuto kulturu dělal. Židov-je potřeba si uvědomit, kdo by tuto kulturu dělal. Židov-
ské obce jsou dnes většinou přestárlé, bez tradic, a velice ské obce jsou dnes většinou přestárlé, bez tradic, a velice 
asimilované. Importovat sem soudobou izraelskou kul-asimilované. Importovat sem soudobou izraelskou kul-
turu je též možné, ale rozhodně to už nebude naše stře-turu je též možné, ale rozhodně to už nebude naše stře-
doevropská židovská kultura, kterou přervala nacistická doevropská židovská kultura, kterou přervala nacistická 
zvůle. Tato předválečná kultura se vyvíjela po generace, zvůle. Tato předválečná kultura se vyvíjela po generace, 
dnes by to bylo pouhopouhé napodobování a pitvoření.dnes by to bylo pouhopouhé napodobování a pitvoření.

Bylo by to fajn mít židovskou kulturu, ale kultura musí Bylo by to fajn mít židovskou kulturu, ale kultura musí 
vyvěrat ze země, od nás samotných, nedá se naporoučet. vyvěrat ze země, od nás samotných, nedá se naporoučet. 
Nezapomínejme, že kultura dnes bez dotací nevznikne. Nezapomínejme, že kultura dnes bez dotací nevznikne. 
Myslím, že daleko důležitější úkol je dnes vychovat si Myslím, že daleko důležitější úkol je dnes vychovat si 
sebevědomou židovskou obec, či obce, které budou po-sebevědomou židovskou obec, či obce, které budou po-
kračovat v tom, k čemu jsme jako Židé předurčeni. A po-kračovat v tom, k čemu jsme jako Židé předurčeni. A po-
užil bych zde slova rav Sanderse z knihy Chaima Potoka užil bych zde slova rav Sanderse z knihy Chaima Potoka 
„Vyvolení“:„Vyvolení“:

„„A teď slyšte, poslouchejte tato slova. Kdo má za A teď slyšte, poslouchejte tato slova. Kdo má za 
úkol studovat Tóru?  Na kom vyžaduje Pán svě-úkol studovat Tóru?  Na kom vyžaduje Pán svě-
ta; Budeš nad ní hloubat ve dne v noci? Na celém ta; Budeš nad ní hloubat ve dne v noci? Na celém 
světě? Ne! Co ví svět o Tóře? Svět je Ezau! Svět je světě? Ne! Co ví svět o Tóře? Svět je Ezau! Svět je 
Amalek. Na kom tedy? Na lidu Izraele! My máme Amalek. Na kom tedy? Na lidu Izraele! My máme 
studovat Jeho Tóru! My máme sedět v jeho Pří-studovat Jeho Tóru! My máme sedět v jeho Pří-
tomnosti! Právě proto jsme byli stvořeni.tomnosti! Právě proto jsme byli stvořeni.“ Co víc “ Co víc 
k tomu dodat, než „k tomu dodat, než „AmenAmen.“  .“  

Pro čtvrtletník Posel připravil: duchovní ŽOT Tomáš Pro čtvrtletník Posel připravil: duchovní ŽOT Tomáš 
PulcPulc

„Šťastný Nový rok 2023!“

Zamyšlení druhé

Morejnu ha-rav Karol Efraim Sidon
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Šabat Chazon ve Varech

Být pozván na šábes do Karlových Varů mělo  vždy glanc a záruku. Tentokrát jsem vzal s 
sebou i dalšího člena teplické kille Vitalije Makondu, který se mnou již karlovarskou kille 
navštívil, ale nikdy zde nebyl na šabat. Oba jsme chtěli strávit šabat po boku našeho učitele, 
rebbe Reuvena Grosze, se kterým se učíme v chevrutě Mišne Brura přes internetovou apli-
kaci WhatsApp, a též jsem byl zvědavý, jak se to  ve varské obci změnilo. 

Odpoledne jsme vyjeli z Teplic vstříc šábesovým zážitkům do Karlsbadu. Na obci nás přiví-
tal duchovní ŽOKV reb Chaim Kočí s rebbe Reuvenem Groszem, oba chasidé hlásící se k od-
kazu reb Šaje Steinera z Bodrogkereszture. Po krátkém rozkoukání jsme byli opět na cestě, 
tentokráte do místního Globusu v Jenišově, kde se dokoupilo vše potřebné. Po návratu se 
začalo s přípravami na šabes. Roš kehila Pavel Rubín nás ubytoval v pohodlném podkrov-
ním pokoji na obci.

Odpolední bohoslužbu vedl karlsbade rebbe reb Chaim Kočí, kterého si moc vážím, co 
všechno udělal pro karlovarskou obec a i pro Chevra kadišu Praha ČR. Sám osobně ho po-
važuji za svého dobrého přítele a i učitele. Na odpolední bohoslužbu Mincha se díky nám, 
proč to nepřiznat, podařilo dát minjan dohromady. Na kabalat šabat, zazněl již hlas rebbe 
Grosze, který zapěl žalmy pro den šábatu, hlavní část večerní bohoslužby ma´ariv držel 
pevně ve svých rukách karlsbade rebbe reb Chaim Kočí. Po bohoslužbě následoval bohatý 
kiduš, připravený rebbe Groszem a jeho dcerou Ráchel.

Kiduš nad vínem z vinařství Hafner z Burgenlandu a požehnání nad chalami, které pekla 
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…očima duchovního ŽOT

jeho dcera Rachel s Gitl Goldou, Kočovou dcerou reb Chaima, pronesl rebbe Grosz. Než jsme se stačili rozhlédnout, část návštěv-
níků spěšně odešla – pravděpodobně to byli karlovarští lázeňští hosté. Po skvělých barchesech se podával marinovaný losos, poté 
sklenička pálenky, to kvůli tomu ,aby se oddělila ryba od 

skvělého kuřecího vývaru, neboť oddělit rybí pokrm od masitého je všeobecně zažitý minhag tj. zvyk. Po polévce následoval hlavní 
šabesový chod, marinované kuřecí maso dle receptu rebbe Grosze. Rebbe Grosz měl v průběhu šábesové seudy krátkou drašu na 
téma šabatového čtení z Tóry „Dvarim“.

Většina šábesových hostí byla unavená z celodenních vysokých teplot, které v tento čas panují na celém území, takže se pomalu 
vytratili do ticha karlovarského letního dne. Po birkat hamazon, modlitbě po jídle se zimunem, jsme se rozešli i my. Neboť ráno 
nás čekala ranní bohoslužba.

O deváté hodině se sešel minjan. Ranní bohoslužby se zúčastnil další člen ŽOT Tonda Brinzanik, který tentokrát doplnil počet 
deseti mužů. Šachrit v karlovarské modlitebně začal svižně, opět ho vedl reb Chaim Kočí s aškenázskou výslovností. Slova tfilot, 
modliteb, jako by dostala křídla a odlétala Bohu zvěstovat tu nádheru, a aby boží poslové nemuseli poslouchat za zavřenými okny, 
všechna okna se otevřela. Po Šma Jisrael a po amidě, se čas nachýlil k čtení z Tóry. Měl jsem tu velkou čest vynést svatou Tóru 
z Aron ha-kodeš a předat ji do rukou karlsbade rebeho reb Chaima Kočího. Druhou poctu jsem obdržel hned záhy, kdy jsem byl 
vyzván jako třetí na bimu, po levici rebbe Grosze, který se jal předčítat parašu „Dvarim“, reb Chaim vyvolával lidi k aliji, jako prv-
ního poctil první alijí Roš kehila Pavla Rubína. Kol ha kavod. Poté všichni získali svůj kavod a s ním i mišeberach. Na všechny se 
dostalo. Reb Chaim ben Geršon Efraim z Teplic získal třetí aliji a s ním spojené požehnání. Gedeon ben Demi z Teplic, získal pátou 
aliji a požehnání mišeberach. Duchovní ŽOT Tovje ben Avraham získal sedmou aliji a mišeberach, který věnoval morejnu harav 
Reuvenu Groszovi, reb Chaimu Kočímu a všem přítomným.

Rebbe Grosz ještě přečetl týdenní haftaru z proroka Izajáše, neboť jeden z karlovarských hostí se vzdal pocty číst haftaru, tak 
jen přečetl požehnání před a po čtení haftary. Pak už nás čekalo uložit svatý svitek Tóry do Aron ha-kodeš a pronést přídavnou 
šábesovou modlitbu Musaf. Než zazněl závěrečný kadiš s orientální bucharskou výslovností od jednoho z návštěvníků stále ještě 
hojně navštěvovaných Karlových Varů. „Všechna čest všem přítomných, nechť i příští šábes se takhle zadařilo a byl 
by minjan.“ 

Po ranní bohoslužbě nás čekal kiduš nad skvělým vínem a požehnání nad dvěma barchesy. Část šábesových hostí se pomalu 
a nenápadně vytratila, a ti co zůstali, si vyslechli požehnání velkého kiduše, které opět pronesl rebbe Grosz, a poté si mohli 
dát společně druhou šábesovou seudu. Ta se tentokrát skládala z marinovaného lososa tentokrát na sladko dle receptu rabína 
Grosze, poté byl servírován typický východoevropský šoulet s hovězím masem a brambory.  V průběhu druhé seudy zazněla 
draše na osobnost v židovské tradici nejvýznamnější, na Moše Rabejnu, našeho učitele. Rebbe Grosz zanotoval i pár chasidských 
šábesových zmirot, aby bylo veselo, aby byla simcha. Žel, nikdo se nepřidal. V Čechách se už snad ani nezpívá, posteskl si rebbe. 
A má pravdu, v Čechách se nepěje.

Po rybě jsme samozřejmě nezapomněli oddělit rybu od masitého pokrmu stopečkou pálenky z palírny R. Jelínek, a pronést 
„l´chaim“. „Birkat hamazon jsem měl tu čest pronést nad sklenicí vína.“ Byl to opravdu sváteční den pro nás všechny. Na šabat 
je důležité si též dobře odpočinout, a tak jsme se společně rozloučili s tím, že se sejdeme na třetí seudu a pomodlíme se mincha.

Zbyl i čas na krátkou procházku podél karlovarské kolonády, zastavili jsme se v Sadové ulici, v místě kde stála karlovarská syna-
goga, kterou zde připomíná pamětní deska, o něco výše se dnes nachází památník, který byl původně postaven na místě vypálené 
synagogy a pak přesunut na židovský hřbitov v městské části Drahovice, a poté opět vrácen do Sadové ulice, před bývalý košer 
hotel Lauretta, který je dnes prázdný. Na kolonádě jsme se „zastavili a poseděli, před bývalým domem Ananas“, ve kterém měla 
od 50. let 20. století sídlo židovská obec, s košer jídelnou a byla i zde v provozu jediná funkční mikve. Vše hojně navštěvované 
zahraničními turisty. V 70. letech 20. století, v době nastupující normalizace byl na dům ve Vřídelní ulici Státem z politických 
důvodů vyměřen demoliční výměr. Pak několik let lázeňský dům zvaný Ananas chátral, až byl na počátku 80. let 20. století 
bezúčelně zbořen. V té době se musela karlovarská židovská obec přestěhovat do náhradních nevyhovujících prostor ve dvou po-
kojovém bytě v činžovním domě na Masarykově třídě č. 39, i sem si však zahraniční turisté našli cestu. Od poloviny devadesátých 
let sídlí karlovarská židovská obec na dnešní adrese v Bezručově ulici.
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Třetí seuda se konala v pozdním odpoledním čase po odpolední šábesové bohoslužbě, která byla velice komorní. Slova už ztratila 
křídla, jako by je teplý letní den přikoval k zemi. Tak se všichni přítomní v tichosti pomodlili a poté zasedli k třetímu svátečnímu 
jídlu. Opět se podával marinovaný losos na oba způsoby a vejce s cibulkou, pěkně po chasidském způsobu. Třetí seuda byla též 
poslední příležitost se najíst před nadcházejícím se půstem na Tiša be-Av. Po birkat hamazon se zimunem už nastal čas připravit 
se na vcelku náročný půst.

Před večerní bohoslužbou se sundal v karlovarské synagoze z Aron ha-kodeš parochet na důkaz velkého smutku a světla v synagoze 
potemněla. Večerní modlitba Ma´ariv byla ještě komornější nežli odpolední bohoslužba Mincha. Nadcházející den velkého smutku 
nás ke konci šabatu Chazon víc a víc svazoval. Na samý závěr se proneslo požehnání nad havdalovou svící, „…bore minei haeš“.  
Rozloučili jsme se a vydali pod hvězdnou oblohou domů do Teplic. Cesta nám rychle uběhla, neboť jsme byli oba plní dojmu. Po 
návratu domů nás čekalo přečíst slova plná smutku: Sefer Eicha a kinot na tiša be-Av. 

Na závěr bych rád jménem svým a jménem reb Vitalije Makondy, poděkoval za skvěle strávený šabat v příjemné atmosféře karlo-
varské obce. Rád bych poděkoval předsedovi ŽOKV Pavlu Rubínovi za poskytnutý azyl a celé karlovarské obci mnoho úspěchů a 
připomněl, že: „B-h je nejlepší lékař na naše strasti, starosti a bolesti.“

Reb Vitalij Makonda o čtyři dny později odvezl rebbe Grosze s dcerou Ráchel z Karlových Varů do Prahy na letiště a cestou se 
zastavili v lounské synagoze, kterou si rebbe chtěl před odletem prohlédnout. Ve večerním čase z Ruzyňského letiště Václava 
Havla odletěli oba, přímým letem do Eretz Jisrael. Tak zas někdy příště rebbe Grosz! „…i když už teď vím, že je řada na mě, abych 
navštívil rebbeho v Modiin Illit.“

Pro čtvrtletník Posel připravil: duchovní ŽOT Tomáš Pulc

Na historickém snímku z roku 1957 vrchní rabín Francie Jakob Kaplan s chotí u Památníku v Sadové ulici. Fotografie byla pub-
likovaná v roce 1959 v knize nazvané podle žalmu 126: Die aussäen unter Tränen mit Jubel werden sie ernten – Die jüdischen 
gemeinden in der Tschechoslowakischen republik nach dem zweiten weltkrieg

Na následující fotografii je zachycen rabín Reuven Grosz se šámesem karlovarské synagogy Petrem Rubínem v roce 2019

Třetí noha stolu
Martin Buber

Když přišel rabi Jechezkel Landau známý též jako Noda bi-Jehuda do Prahy, mluvil každý šábes ke své obci o kruté bídě v ghettu. 
Věřící očekávali, že uslyší od velkého rabína hluboký a vyhraněný smysl jeho názorů, avšak on se zabýval jen bídou, která vládne 
v židovských ulicích. Napomínal lid: „Pomozte, pomozte ještě dnes, jděte a pomozte!“

Jednoho dne, když se právě konal v Židovském městě trh, přišel rabi Landau a zastavil se mezi lidem. Ti, kteří ho poznali, vyprávěli 
to dále, a tak se stalo, že se ze všech stran k němu hrnuli obchodníci a kupci a vyjeveně na něj hleděli. Nikdo se však neodvážil 
velkého rabína oslovit. Až konečně jeden se ho zeptal: „Co tady děláš náš rabi?“

Rabi Landau odpověděl: „Má-li stůl tři nohy a kus jedné se urazí, copak uděláme? Podložíme nohu, jak nejlépe můžeme a stůl zase 
stojí rovně. Ale zlomí-li se také druhá ze tří nohou, co pak učiníme? Zkrátíme také třetí nohu a stůl stojí opět rovně.
Na třech věcech stojí svět: „Na vědě, na službě boží a na činech lásky. Když byla zničena posvátnost, zlomila se noha služby boží. 
Naši mudrci ji podložili slovy: služba srdcem, tím myslíme naše každodenní modlitby. Když však zmizely i činy lásky a druhá noha 
utrpěla škodu, jak má svět trvat dále? Proto jsem vyšel ze školy na trh mezi vás. Musíme zkrátiti teď i nohu vědy, aby mohl stůl státi 
rovně a svět se vrátil do rovnováhy.“

Příběh vyšel v Gemeideblatt v roce 1937 jänner 1937/schebath 5697, vydavatelem byla židovská obec v Teplitz-Schönau a 
přispěvateli byly židovské obce Aussig, Brüx, Soborten a Bodenbach-Tetschen.

Pro čtvrtletník Posel připravil: tomaszot 
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„Rabi Halafta, syn rabiho Dosy, nás učí: Když se sejde deset lidí a zabývají se Tórou, přítomnost Boží zůstane s nimi, neboť na 
jiném místě v talmudu je řečeno: Bůh stane ve shromáždění zbožných.“ 

…a tak po vzoru našich velkých talmudických učenců jsme se sešli v poslední srpnovou neděli v modlitebně v Lipové ulici 
333/25, abychom Boží přítomnost přivedli mezi nás a společně jsme mohli přispět k oslavě nového měsíce Elul. Popravdě důvo-
dů bylo více, ale o nich se zmíním později. Odpolední bohoslužbu Mincha na druhý den svátku Roš chodeš Elul vedl jako vždy 
chazan FŽO Danny Vaněk. Po úvodním žalmu Ašrej, byl vyjmut ze svaté schránky na Tóru jeden pergamenový svitek a předán 
do rukou chazana FŽO Dannyho Vaňka, který ho bezpečně donesl na bimu, kde byl rozbalen a připraven, ke čtení oddílu na roš 
chodeš „Caf et bnej Jisrael“ (4M 28,1-15).

První aliji získal od gabaje synagogy čerstvý oslavenec morejnu ha-rav rabi Karol Efraim Sidon, po přečtení příslušného odstavce 
získal mišeberach a roš kehila Michael Lichtenstein mu předal jménem celé naší židovské obce, narozeninový dárek – poukaz 
do teplických termálních lázní v lázeňském domě Beethoven. Druhou alijí byl poctěn předseda obce Zelig ben Benjamín Zeev, i 
jemu byla přečtena příslušná pasáž z pergamenového svitku Tóry. Celý sál nevelké teplické modlitebny ani nedutal, když mu baal 
kore předčítal verše ze svaté Tojre. …a i on, velký Roš kehila, jako odměnu za svou aliji, získal svůj mišeberach pro sebe, a pro své 
blízké. Třetí aliji obdržel Jochanan ben Chava, a i jemu byla přečtena pasáž pojednávající o obětech konaných o novoluní, a i on 
získal svůj mišeberach. Poslední, čtvrtou aliji obdržel Miloš ben Ester, a i jemu baal kore přečetl příslušný odstavec o obětech, a 
po závěrečném požehnání nad čtením Tóry: „…noten hatora.“, obdržel od chazana FŽO i on svůj mišeberach.

Hagbe, pozdvižení svitku Tóry, bylo svěřeno osobě nejpovolanější, Tomáši ben Jehudit, za asistence člena představenstva ŽOT 
Chaima ben Geršon Efraima, který provedl glile, svázání a ustrojení svitku Tóry. Poté byl svitek Tóry vrácen do rukou chazana 
FŽO, který ho donesl do Svatostánku, kde byl uložen k ostatním svitkům Tór, které se používají o poutních svátcích a při jiných 
příležitostech během kalendářního roku. Poté se pokračovalo v modlitbě osmnácti požehnání – Amidě. Po závěrečném kadiši, 
který pronesl duchovní ŽOT Tomáš Pulc, zatroubil chazan FŽO Danny Vaněk na šofar. Neboť od druhého dne Roš chodeš elul je 
zvykem každodenně (kromě šabatu) troubit na šofar, aby si židovský člověk při poslechu tklivých zvuků uvědomil, že nadcháze-
jící měsíc tišri je dnem velkého soudu, kdy Bůh soudí Jisrael.

Po bohoslužbě byli všichni přítomní pozváni na Roš chodeš party do klubu ŽO, kde byl připraven hned na úvod přípitek pro 
oslavence. Bylo zde možno ochutnat košer italská vína z vinařství Gabriela (věnoval Honza Roubínek z Památníku Terezín), k 
ochutnání  tu byl maďarský Furmint z Tokaje (věnoval Tonda Brinzanik), či jste mohli ochutnat skvělé víno z oblasti Burgen-
landu z vinařství Hafner. Připravené bylo též bohaté občerstvení, podával se pečený losos na bylinkách, nebo kuřecí stehna 
připravovaná na grilu, pod dohledem mašgiacha z pražského košer hotelu King David. Tak jako při minulé Roš chodeš party, 
nám přijel opět zahrát PhDr. Martin Krajíček pár jidiš a hebrejských písniček. A jak už  jednou bylo zmíněno, pan rabín K. E.  
Sidon, spolu s předsedou ŽOT Michaelem Lichtensteinem v klubu pronesli přípitek a každý kdo tu byl, mohl panu rabínu osobně 
pogratulovat k jeho osmdesátým narozeninám. …a pak už se pilo, jedlo, veselilo a připíjelo.

…a znova, a znova se neslo celým klubem ŽO radostné provolání „l´chaim“, na život. Na dlouhý a radostný život přátelé, až do 
sto dvaceti. „Amen.“

„Mazal tov pane rabíne!“
„Mazal tov!“

Myslím, že se celá akce povedla. Rád bych na závěr poděkoval všem, kteří se na celé akci spolupodíleli,  ať už se samotnými 
přípravami, tak s finálním úklidem. Rád bych poděkoval všem drobným dárcům, jakožto i dvěma sponzorům, a to jmenovitě 
Ústeckému kraji a NFOH.

Snad i příští akce se povede ve stejně přátelském duchu a veselé atmosféře. Více fotografií z Roš chodeš party najdete na našich 
webových stránkách.

Pro čtvrtletník Posel připravil: Tovje

Roš chodeš party na druhý den měsíce Elul
aneb oslava 80. narozenin rabína K. E. Sidona v Teplicích 
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Kameny zmizelých v Kadani

V pondělí 3. října 2022 v dopoledních hodinách se uskutečnilo položení pěti Kamenů zmizelých v Kadani.  Kameny zmizelých 
vyhotovil opět teplický výtvarník a bývalý galerista Ondřej Pisch na objednávku městského úřadu v Kadani, který tímto aktem si 
chce připomenout židovské oběti města Kadaně. Samotného odhalení těchto pěti kamenů předcházelo zmapování kadaňských 
židovských rodin PhDr. Doc. Petrem Hlaváčkem, místním historikem a patriotem.

Zastavení první v Tyršově ulici č. p. 129

Dům, ve kterém bydlel Alois Heller, nar. 9. března 1879 v Kadani, voněl od nepaměti likéry. Neboť  Aloisův otec Josef Heller, nar. 
8. října 1853 v Kopidlně u Jičína, provozoval v Kadani na Starém Městě slavnou likérku založenou již v roce 1878,a to v Zámecké 
ulici dnes Tyršova. V domě tak byla výrobna proslulých likérů, ale též sklad a vinotéka s šenkem, s plivátky a pánskými pisoáry. 
V roce 1916 Alois Heller umírá a obchod s výrobou likérů přebírá syn Alois s chotí Annou roz. Katz. Po smrti otce syn Alois Heller 
výnosnou živnost rozšiřuje o prodej různých druhů koňaků, slivovic, jamajského rumu, kmínek a v té době velmi oblíbených 
bylinných likérů. Obchodu se natolik dařilo, že si mohl dokonce pořídit osobní automobil.

Po připojení Kadaně k Říšské župě Sudety k nacionálně-socialistické Německé říši uprchli do Protektorátu Čechy a Morava a 
usadili se v Příbrami. Alois Heller byl 4. září 1942 deportován z Prahy do terezínského ghetta a odtud 8. září 1942 do vyhlazova-
cího tábora Malý Trostinec u běloruského města Minsk, kde byl po příjezdu brutálně zavražděn. Naštěstí manželka Anna se toho 
nedožila a zemřela ještě v Kadani v roce 1933.

Aloisova sestra Kamila, provdaná Krebs, nar. 6. prosince 1884 v Kadani, utekla v říjnu 1938 s manželem Ottou Krebsem a dcerou 
Ruth z Kadaně do Prahy, kde rodina žila v Karlíně, na Královské třídě č. 69. 8. února 1942 byli všichni tři odvezeni do Terezína. 
Kamila s dcerou Ruth byly poslány 18. prosince 1943 na smrt do osvětimského pekla, kde byly zavražděny. Manžel Otto Krebs 
byl poslán transportem do ghetta v městečku Izbica, které se pro něj stalo též osudným,  záhy po příjezdu zahynul.

Likérka Aloise Hellera fungovala až do padesátých let 20. století v rámci národního podniku Československé lihovary, byť  její 
původní majitelé byli mlčky vytěsněni z kadaňské historické paměti.

Zastavení druhé v ulici Čechova č. 533

Rodina Zentnerů patřila v Kadani mezi dobře situované. Paul Zentner, nar. 31. března 1894 v Kadani, se stal obchodníkem s koň-
mi, tak jako před tím jeho otec. Koně, to byla pro Zentnery vášeň na celý život. Paul byl ženatý se Slavií Ficker, nar. 6. července 
1898 v Kadani, s níž měl jediného syna Roberta. Paul uprchl pár dní po křišťálové noci do Prahy, zatímco manželka, která byla 
Němka a katolička, zůstala se synem Robertem v Kadani u svého otce Josefa Fickera. Odtud se teprve 17. června 1939 přestě-
hovala za manželem do Prahy. Rodina zde žila na Královských Vinohradech v Kouřimské ul. 6/4 a posléze se přestěhovala do 
Růžové č. 1 na Novém Městě Pražském. Paul Zentner byl deportován 20. listopadu 1942 do terezínského ghetta a odtud 29. září 
1944 do koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau, kde byl zavražděn. Obdobný osud čekal i syna Roberta, který byl podle ně-
meckých rasistických zákonů židovským míšencem. Robert Zentner byl 21. března internován v Terezíně a 28. října 1944 zařazen 
do transportu smrti směr Osvětim, kde byl ve svých čtrnácti letech zavražděn v osvětimských plynových komorách.

Zastavení poslední

Těmto pěti kadaňským rodákům byly položeny a pietně odhaleny Kameny zmizelých dne 3. řijna 2022, jen necelé dva dny před 
jedním z největších dní v židovském kalendáři tj. Jom kipurem za účasti představitelů města Kadaně, Židovské obce v Teplicích 
v čele s předsedou Michaelem Lichtensteinem a duchovním Tomášem Pulcem, žáky středních škol a široké veřejnosti. Duchovní 
ŽOT na závěr na každém z obou míst, kde byli vzpomenuti, přednesl žalm 91 a modlitbu El male rachamim. „Čest jejich pa-
mátce.“

V článku byly použity citace z knihy Petra Hlaváčka – Příběhy vytěsněné z městské paměti – Židovská Kadaň, kterou vydalo 
Město Kadaň v roce 2020

https://chomutovsky.denik.cz/zpravy_region/kameny-zmizelych-kadan-20221007.html

Pro čtvrtletník Posel  připravil: Tovje
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Už dříve jsme si řekli v některém čísle čtvrtletníku Posel, že jsou čtyři začátky 
roku, ale jestli dovolíte, rád bych tuto mišnu z traktátu Roš hašana zopakoval, 
neboť opakování je matka moudrosti. Tak tedy: jsou čtyři nové roky. Prvního 
nisanu je nový rok pro krále a pro poutní svátky. Prvního elulu je nový rok pro 
desátek z dobytka. Prvního tišri je nový rok roků, pro roky odpočinku a jubilejní 
roky. Prvního švatu je nový rok stromů, podle Bejt Hilela je až patnáctého švatu. 
A teď k tomu přidáme následující mišnu, ta praví, že: Během čtyř období je 
souzen svět. Na Pesach za úrodu; na Šavuot za plody stromů; na Roš chodeš, 
kdy vše obyvatelstvo světa přechází před Ním jako ovce, neboť je řečeno: „Jenž 
tvoří srdce každého jednoho, rozumí všem jejich činům (Žalm 33/15); a na Sukot 
za vodu.

Viz. více se dočtete, v Machzoru va-tomer Rut na Roš hašana, který vyšel v Praze 
v roce 2017 s paralelním českým překladem a komentářem.

Toť na úvod vše. Teď se v klidu můžeme pustit do vylíčení, jak se to na té naší 
milé kehile seběhlo a událo o Roš hašúne. …a pokud jste to viděli jinak, napište 
nám to, a pošlete na naši e-mailovou adresu obce, rádi vaše postřehy uveřejníme.

Roš hašana 5783 začala v neděli 25. 09. 2022, tradiční odpolední bohoslužbou 
Mincha s chazanem FŽO Danny Vaňkem. I když jsme nezačali na čas, minjan 
– tj. potřebné kvorum deseti halachických mužů starších třinácti let se tohoto 
dne nesešlo, a desátý nepřišel. Neboť Sitra achra (druhá strana) měla toho dne 
navrch, někteří snad byly zpití povolebním úspěchem své partaje v komunál-
ních volbách, někteří se zdráhali vydat na obec v sychravém podzimním počasí 
a radši zůstali doma, anebo je to daleko prostší, neboť tradice našich předků už 
pro některé nemá  tu patřičnou váhu a přitažlivost. O to více pak hrstka věrných 
volala k našemu Hospodinu, Pánu světa; v modlitbě šmone esre: „Zachovej nás 
pro život, Králi, který toužíš po životě. A zapiš nás do knihy života, kvůli sobě 
Samotnému, Živý Bože.“

Roš hašana 5783

Větší zájem zaznamenal tašlich symbolické odhození hříchů u malého zámeckého rybníka, ale i zde se nesešel minjan, jen nás bylo 
o trochu víc, co se šli projít stejným směrem.

Na další modlitby v rámci Roš hašaná nás  bylo pět. I tak nás pět to neodradilo, a stáli jsme před Hospodinem, zahalení v mod-
litební šály - tality a modlili se. Modlili se i za ty nepřítomné, neboť oni nevědí, co činí, Bože náš, Bože našich otců. Odpusť nám i 
jim jejich hříchy „a zapiš ke šťastnému životu všechny děti Své smlouvy, Bože náš, Bože našich otců.“ 

Na mysl mi teď přišla slova reb Saunderse z knihy Vyvo-
lení, kterou napsal Chaim Potok, které bych se s vámi 
teď podělil: „Všude tam, kde bude na mé jméno vz-
pomenuto, přijdu k tobě a požehnám ti.“ …a hned 
vzápětí to pokračuje dál: „Slyšte, slyšte to velké učení. 
Přítomnost přebývá mezi deseti. Skupina je pět. 
To také není nic nového, že svatá Přítomnost 
přebývá mezi pěti. Soudci jsou tři. Kdyby svatá 
Přítomnost nepřebývala mezi soudci, nebyla by na 
světě spravedlnost. To tedy také není nic nového. 
Že Přítomnost může přebývat mezi dvěma, to také 
není nemožné pochopit. Ale že Přítomnost může 
přebývat v jednom!  V jednom! Dokonce i v jed-
nom. To už něco znamená. Dokonce v jednom! 
Když jeden studuje Tóru. Přítomnost je s ním. 
Když jeden člověk studuje Tóru, Pán světa je už na 
světě! A přivést Pána světa do světa znamená také 
pozvednout se z prachu! 

Ti kdo zůstali, Pánu světa věrní, slyšeli v teplické modlitebně modlitbu Avínu malkejnu v podání chazana FŽO Dannyho Vaňka a 
poté tklivý zvuk šofaru. Neboť Roš hašana je dnem velkého troubení na šofar a slyšet šofar na Roš hašana je velká micva.
„Šana tova umetuka všem.“

Pro čtvrtletník Posel připravil: duchovní ŽOT
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Jom kipur
Den velkého soudu

Na úvod začnu hned krátkým citátem z Tóry a po něm bude následovat 
krátký výklad:

V Tóře se v 2M 34:6 píše toto; „Bůh přešel kolem něj a zvolal,“ ….a rabi 
Jochanan, řekl toto: (Roš hašana 17b) „Odtud se učíme, že se Bůh zahalil do 
modlitebního pláště jako chazan (šliach cibur, doslova vyslanec veřejnosti, 
kdo vede v synagoze bohoslužbu) a ukázal Mošemu řád modlitby, přičemž 
mu řekl: „Vždy když proti mně Izraelci zhřeší, ať učiní tímto způsobem a já 
jim odpustím jejich vinu.“ Viz: více se dočtete v Edici Sifrej Maharal, Stezka 
návratu, kapitola šestá, O třinácti vlastnostech Boží milosti, vydalo nakla-
datelství P3K v roce 2007. 

Hned odpolední bohoslužba mincha začala ve velkém stylu, neboť hned na 
počátku se sešel teplický minjan v plné síle. „Tož pánové se pěkně zahalte, 
do svých talitů, neboť nikdy nevíte, kdy Bůh prochází kolem vás, zpytu-
jte své duše a trapte svá těla, neboť Jom kipur je dnem velkého soudu.“ 
Zaznělo teplickou modlitebnou.

Mezi odpolední bohoslužbou a Kol nidrej, krátce promluvil ke všem 
přítomným předseda ŽOT Michael Lichtenstein. Ale vraťme se ke Kol ni-
drej.

Letošní „Kol nidrej“ připadla na úterní předvečer 4. října 2022. Ještě 
před samotnou Kol nidrej, jsme se pomodlili s opakováním šmone esre, 
odpolední bohoslužbu Mincha. Závěrečný kadiš přednesl náš jom kipurový
host reb Rafael s východoslovenským košickým akcentem. Před samotnou modlitbou Kol nidrej se vyjmuly ze Svatostánku 
všechny tři pergamenové svitky Tór, a muži velkého shromáždění se postavili vedle bimy, aby chazan FŽO Danny Vaněk mohl 
zanotovat slova „Všechny sliby“

. Se svitky Tór se postavili vážení členové představenstva ŽOT Roš kehila Zelig ben Benjamin Zeev, vedle něj Miloš ben Ester a 
Tovje ben Avraham, aby utvořili improvizovaný pozemský soudní dvůr, jen pro tuto chvíli,  jen pro tuto konkrétní modlitbu. Po 
té se vrátili svitky Tór do Aron ha-kodeš a improvizovaný soudní dvůr se mohl vrátit na svá místa. Neboť začala nejdůležitější 
část večerní modlitby Šma a po ní Šmone esre s vidujem. Musím uznat, že všichni účastníci minjanu se toho zhostili na výbor-
nou. „Kol ha-kavod všem.“ Závěrečný kadiš opět přednesl s východoslovenským košickým akcentem reb Rafael.

Při odchodu si všichni přáli „Gmar chatima tova“ dobré zapsaní a lehký půst, neboť Jom kipur je dnem velkého půstu a trápení 
duše, kdy se máme před nebeským otcem vyznat ze všech hříchů, kterých jsme se vědomě či nevědomě dopustili.

Na druhý den, jak už to v Teplicích bývá zvykem, se na ranní bohoslužbu šachrit dostavila jen hrstka pravověrných, aby se 
před tváří Ha-Šem pomodlila. Byl to náročný den a odměnou nám všem byla vždy modlitba Avínu malkejnu před otevřeným 
Svatostánkem. Poslední část už s chazanem FŽO Danny Vaňkem zpívali všichni. Je to opravdu jedna z nejdojemnějších a 
nejemotivnějších tfilot v Jom kipurovém marathonu. Na mazkir, se dostavili též naše dvě členky Judita Augustová a Milena 
Hoffmanová, aby vzpomenuli svých drahých rodičů a blízkých. Modlitbu mazkir tak jak v předchozích letech vedl duchovní 
ŽOT Tomáš Pulc, a tři modlitby El male rachamin už pronesl zkušených hlasem chazan FŽO Danny Vaněk.

Odpolední modlitba Mincha na Jom kipur se závěrečnou modlitbou Neila se konala těsně v předvečer Dne smíření. Na závěr 
zatroubil tkija gdola – dlouhý táhlý nepřerušovaný ton na šofar chazan FŽO Danny Vaněk a všichni si s oddechem popřáli 
„Lešana ha-ba bi-Jerušalájim“ – „Příští rok v Jeruzalémě.“ Po těchto závěrečných slovech se na nic a nikoho nečekalo a nastal 
čas odrecitovat večerní modlitbu Ma´ariv a nechat zaznít slova poslední, tj. modlitby závěrečné, kterou se odděluje sváteční čas 
od všednodenního. Pro tuto dobu, pro tento čas ustanovili naši moudří blahé paměti „Havdalu“ nad vínem a havdalovou svící 
bez besamim tj. vonného koření. Nikdo už se pak dlouho v synagoze nezdržoval, neboť po celodenním dlouhém půstu nastal 
čas jít se občerstvit a něco málo pojíst a doplnit potřebné tekutiny.

Zdali všichni zdárně prošli u nebeského soudu a byli zapsáni a zpečetěni do knihy života, nevím, to ukáže čas, neb všechno je 
v rukách Božích. „Neboť On je spravedlivý soudce.“ „Amen.“

Pro čtvrtletník Posel připravil: duchovní ŽOT
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Židé v Postoloprtech
a jejich tragický osud.

,Moises Werner, Samuel Sax, Markus Karpeles, Isak Löbl, Lewi Schüller, Seligmann Heller, Emanuel Sax, Jakob 
Fleicher, Joseph Engel, Markus Hirschfeld, Michael Langstein, Siemon Freund, Lewi Heller, Markus Rothbaum, Moi-
ses Baschevi, Elias Glaser, Markus Hann, Emanuel Gans, Juda Langstein a Lewi Herzmann. 

V roce 1833 navštívil město Postoloprty a židovské ghetto při své vizitaci žateckého kraje císař František ll. se svou cho-
tí Karolínou Augustou. Do roku 1759 byly zřejmě všechny domky přestavěny na zděné a patrové. Ghetto postihla řada 
požárů, které vyvolaly četné přestavby. Ulice se do roku 1788 prodloužila na současnou délku, čímž se synagoga ocitla 
z původního konce uprostřed východní strany ulice. Roku 1817 nechala vrchnost na severním konci postavit zděnou 
budovu školy a židovské lázně (mikve) s výrazně zkoseným nárožím, objekt je dochován dodnes. 

Od poloviny 19. století Židé odcházeli do nových průmyslových a obchodních center v okolí. Přesto roku 1867 došlo 
k přestavbě či nové stavbě synagogy (chybějí přesné údaje) a koncem století i ke zřízení nového hřbitova. Starý židov-
ský hřbitov se nacházel jihozápadně od zámku na samém okraji města, nový pak u silnice do Rvenic poblíž nového ko-
munálního pohřebiště. Oba byly zdevastovány za nacistické okupace. Tehdy také definitivně zanikla zdejší náboženská 
obec.

V době před samotným zánikem byl předsedou židovské obce Wilhelm Pechert, jednatelem byl rabín Dr. Samuel 
Ungermann a pokladníkem Dr. Neubauer, v té době náleželo k obci 23 rodin. Předsedou Izraelitského pohřebního 
bratrstva - Chevra kadiša byl ctihodný pán Glaser. Veškerý movitý majetek židovské obce a oba židovské hřbitovy byly 
převedeny na město Postoloprty.

Do Mánesovy ulice se po roce 1945 nastěhovali noví osídlenci z vnitrozemí, synagoga zůstala stát bez využití a chát-
rala, až byla roku 1980 zbořena. Parcela po zbořené synagoze je dnes využívána jako zahrada. Obdobný osud potkal 
i řadu domů a bývalý židovský špitál. Část parcel zůstala prázdná, na dalších vznikly nové rodinné domky. Někdejší 
židovskou ulici tak připomíná několik domů na jejím jižním konci, bývalá škola na severu a pumpa uprostřed vozovky.

V Postolprtech působilo několik významných rabínů: od roku 1715 rabín Löbl Herschl, rabín Samuel Bloch, rabín Salo-
mon Salman, rabín Markus Heller z Golčova Jeníkova, rabín Markus Abeles, Dr. phil. Enoch Ascher ze Strážova (okr. 
Klatovy), Dr. Samuel Mühsam (1865-1870), rabín Wilhelm Stein, Dr. Arpád Hirschberger (1912-1914), rabín 
Emil Klauber (1914-1922), rabín Nathan Guttman (1922-1925), a poslední zde působil v letech 1925-1938 rabín Dr. 
Samuel Ungermann 

Židé, kteří nestačili utéci, byli za bití sudetskými Němci hnáni po čtyřech do zbytku ČSR právě přes Postoloprty na 
Louny (ty totiž nebyly odstoupeny a zůstaly v Protektorátu Čech). Později Němci v Postoloprtech zřídili koncentrační 
tábor v zámecké bažantnici. V roce 1943 byl vyhrazen pro mužské židovské míšence z celého protektorátního území. 
Spolu s válečnými (Francie, Itálie, Velká Británie) zajatci pracovali nejen na stavbě letiště Žatec. Tábor fungoval až do 
dubna 1945, kdy řada vězňů začala utíkat. Průměrně zde bylo internováno 1200 lidí. Jedním z mnoha, kteří zde byli 
internováni, byl otec našeho váženého člena, a dnes i člena představenstva ŽOT Petra Gerlicha.

Židovské ghetto vzniklo v Postoloprtech snad už roku 1692 na 
východním okraji města. Tvořila ho jediná slepá ulice (dnes 
Mánesova), podél které stálo 11 domků, později synagoga, špitál 
a škola s rituální lázní (mikve). 

Židy přivedli do Postoloprt roku 1671 majitelé panství Sinzendor-
fové z Dolních Rakous. Nejasné údaje nevylučují přítomnost Židů 
v Postoloprtech již dříve. Snad roku 1692 pro ně nechala nová 
vrchnost (Schwarzenbergové) postavit ghetto ve východní části 
města, které zahrnovalo jedinou slepou ulici (dnes Mánesova). 
Pro její stavbu vypracoval několik projektů Pavel Ignác Bayer, 
tehdejší schwarzenberský dvorní architekt.

Nejméně do poloviny 18.  století se ghetto skládalo z 11 dřevěných 
obytných domků jednotného vzhledu, ke kterým do roku 1722 
přibyla prostá zděná synagoga. V roce 1793 je zde doloženo 27 
židovských familiantů. Zde jsou jména všech familiantů z města 
Postoloprt: Joseph Lazarsfeld, Gabriel Lewi, Raphael Lazarsfeld, 
Joseph Glaser, Nathan Friedensfeld, vdova Ester Freüdensfeld, 
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V červnu 1945 v Postoloprtech došlo k masakru Sudetských Němců, 
zmiňuji to z důvodu, že zde byli i židovští míšenci, kteří se mohli 
hlásit před válkou k německé národnosti a jak víme, spravedlnost 
bývá často slepá.

Starý židovský hřbitov se nacházel pod postoloprtským zámkem 
v ulici Karolíny Světlé při cestě do obce Celnice. Založen byl na po-
čátku 18. století, někdy se též uvádí rok 1671 a někdy též rok 1690. 
Několikrát byl rozšířen. Pravděpodobně již v roce 1725 byl zvětšen, 
v roce 1834 jednalo představenstvo židovské obce o další rozšíření 
hřbitovní plochy. Rozšíření židovského hřbitova se nelíbilo křesťan-
ským obyvatelům města, proti rozšíření napsali postoloprtští měš-
ťané protest na krajský královský úřad do Žatce. Židovská obec se 
proti protestu rozšíření odvolala. Načež začala jednat s vrchností o 
možnosti odkoupení nového místa pro židovský hřbitov. K tomu do-
šlo až v roce 1894, kdy byl založen nový židovský hřbitov.

 Na ploše starého židovského hřbitova se nacházely velmi cenné ba-
rokní náhrobní stély z hrubozrnného pískovce, nejcennější a nej-
zachovalejší kameny byly před likvidací v sedmdesátých letech 20. 
století převezeny na nový židovský hřbitov. Na výběru náhrobků se 
podílel Jan Heřman, který v té době mapoval pro Památkový ústav 
židovské hřbitovy v Čechách a na Moravě, ale i zde náhrobní ka-
meny překážely a musely být odstraněny.  Na ploše zlikvidovaného 
starého židovského hřbitova v roce 1970 vyrostla nová socialistická 
výstavba, s garážemi a zahradami.

……ani nechci vědět, co se stalo s ostatky zde pohřbených postoloprtských Židů. Dochovala se jen východní ohradní zeď 
se zbytkem brány a od silnice je vidět malá branka pro pěší. Židovská komunita v Čechách nepřišla jen o cenný histo-
rický hřbitov ale i o kulturní duchovní odkaz našich předků. Čím se toto barbarství dá vykoupit? Možná by bylo od věci 
zde osadit pamětní desku, že se zde nacházel „Starý židovský hřbitov.“

Nový židovský hřbitov byl v Postoloprtech zřízen v roce 1894 na ploše 3 231 m², ani zde se nedochovala žádná památ-
ka na postoloprtskou židovskou komunitu. V roce 1929 byla na ploše hřbitova postavena obřadní síň. Po osvobození, 
v 50tých letech zde vznikl hromadný hrob našich osvoboditelů. Velké škody zde napáchali místní komunisté v rámci 
likvidace všeho židovského a německého. Ti se neštítili ničeho!

Dnes se zachovala pouze ohradní zeď s pamětní deskou vedle brány, kde se připomíná likvidace celé plochy nového 
židovského hřbitova. Nový židovský hřbitov je přístupný příležitostně, ale k vidění tu není nic než kamenný obelisk nad 
hromadným hrobem, o němž toho moc nevíme.

V roce 1974 navštívil starý židovský hřbitov spisovatel literatury faktu Dr. Miroslav Ivanov a Dr. Jan Heřman ze Stát-
ního židovského muzea v Praze, aby vyhledali náhrobek babičky Karla Marxe, která zde měla být pohřbena. Náhrobní 
kameny byly v té době již vykopány za země a opíraly se o sebe na jedné velké hromadě. Náhrobek babičky Karla Marxe 
se mezi nimi nenacházel. Jan Heřman pořídil z návštěvy několik fotografií, které jsou dnes uloženy v ŽMP. Některé 
označil a ty byly převezeny na nový židovský hřbitov. 

Podle zatím nezveřejněných informací Miroslava Ivanova víme, že Samuel ben Moises z Postoloprt, pravnuk Avrahama 
ben Moises, je považován za přímého předka Karla Marxe. Samuel ben Moises se oženil s Rossl z Postoloprt a měl s ní 
tři děti; syna Löbla ben Samuel a dvě dcery Rebeccu a Edl (Evu). Eva Moises se provdala za Marcuse Samuela Löwy 
z Trevíru, se kterou měl syna Heinricha Marxe, budoucího otce Karla Marxe.



Posel Židovské obce Teplice  

10

Samuel ben Moises patří mezi osm rodin, které měli v roce 1745 
opustit Postoloprtské panství, v té době císařovna Marie Theresie 
vypověděla z Českého království Židy, a těchto osm rodin tuto příle-
žitost využilo. Jeho dědicové se v Postoloprtech objevují ještě v roce 
1759. Nejasnosti do genealogie postoloprtských Židů vnáší jejich 
přejmenování na konci 18. století, které bylo z nařízení Jeho milosti 
císaře Josefa II. Adresář se změny jmen z roku 1778 zmiňuje Edl 
jako Ester dceru Samuela. Ester si vzala Jakoba Fleischera. S ním 
měla dceru Leu, která se přejmenovala na Evu Fleischer, což mělo 
být jméno babičky Karla Marxe za svobodna. Zde uvádí Miroslav 
Ivanov, že nelze na základě obdržených dokumentů prokázat prav-
divost, a je tedy třeba na ně pohlížet jako na hypotézu. Postoloprty 
jsou tak jedním z míst, které tuto hypotézu o ztracených předcích 
Karla Marxe v jisté době podporovaly a možná i dnes ještě podporují 
(viz. Wikipedia). Nejsem genealog, a proto nemohu hypotézu Miro-
slava Ivanova potvrdit a ani vyvrátit.

Otec Karla Marxe těsně před jeho narozením v roce 1816 v Treví-
ru konvertoval ke státnímu luteránství, aby mohl nadále vykonávat 
práci advokáta. Roku 1824 pak byly pokřtěny také jeho děti.
Spisovatel faktu Miroslav Ivanov zemřel 23. 12. 1999 v Praze.

Dějiny židovské komunity v Postoloprtech, jsou v pravdě fascinující 
nejen z pohledu historického ale i kulturního a rád bych jim věnoval 
větší pozornost. Nu snad se k nim brzy na stránkách čtvrtletníku

Posel vrátíme. Pokud by měl, někdo z čtenářů čtvrtletníku Posel nějaké informace o postoloprtské komunitě, budeme 
rádi, když se s námi o ně podělíte. Neboť nejhorší je přijít o svou paměť, o své dějiny. Pomozte nám je vyzvednout z pra-
chu zapomnění. Předem všem přispěvatelům děkujeme. E-mailová adresa židovské obce v Teplicích je: 
kehila@volny.cz

Rád bych zde na závěr uveřejnil malý medailonek rabína Samuela Mühsama a Julia Glasera

Rabín Samuel Mühsam (narozen 22. 05. 1837, v Landsbergu, – zemřel 20. 02. 1907 v Štýrském Hradci) postupně 
byl rabínem v Postoloprtech, Znojmě, Bzenci a ve Štýrském Hradci.

Samuel Mühsam navštěvoval gymnázium v Opole a poté klasickou filozofii ve Vratislavi a ve Vídni, promoval v roce 
1864 v Lipsku. Ve Vratislavi navštěvoval rabínský seminář a získal zde rabínskou ordinaci. Během svého vídeňského 
studia navštěvoval midraš (tj. učebnu) Adolfa Jellinka. V roce 1865 se Samuel Mühsam stal rabínem v Postoloprtech, 
v roce 1870 odchází z Postoloprt do Znojma.

Julius Anton Glaser
…aneb cesta z malého postoloprtského ghetta k šlechtickému titulu svobodných pánů von Glaser a 

životu ve Vídni.

Julius Anton Glaser (narozený jako Joshua Glaser 19. března 1831 – 26. prosince 1885) byl rakouský právník 
a klasicko-liberální politik. Spolu s Josephem Ungerem je považován za jednoho ze zakladatelů moderní rakouské ju-
risprudence neboli právní vědy.

Joshua Glaser se narodil v Postoloprtech v rodině Lazara Glasera, židovského obchodníka se skromnými prostředky. 
Jako velmi mladého a nadaného muže, ho popouzel nezměrný hlad po vzdělání, až nakonec opustil rodné město v me-
andru řeky Ohře, a opustil i židovské tradice, ve kterých vyrůstal, a byl vychováván, a které ho formovaly, a vydal se na 
dlouhou cestu. Už jako Julius Glaser konvertoval ve Vídni, kvůli sňatku s Wilhelmínou Marií Eleonorou Löwenthal ke 
křesťanství.

V roce 1849, ve věku 18 let, získal doktorát filozofie na univerzitě v Curychu a pověst kriminalisty získal díky mono-
grafii o anglickém a skotském trestním řízení (Das englisch-schottische Strafverfahren, vydáno ve Vídni, v roce 
1850). V roce 1854 získal doktorát práv ve Vídni, a habilitoval jako Privatdozent na rakouské trestní právo na vídeňské 
univerzitě. V roce 1856 byl jmenován mimořádným profesorem trestního práva, a v roce 1860 řádným profesorem. 
V roce 1871 nastoupil do Auerspergského kabinetu jako ministr spravedlnosti. Po rezignaci na tento úřad v roce 1879 
byl jmenován generálním prokurátorem u vídeňského kasačního soudu, tuto funkci zastával až do své smrti. Glaser byl 
prominentním představitelem rakouského vysokého liberalismu se zvláštním důrazem na kulturní a politické prvenství 
německé části říše. Byl odpovědný za několik liberálních reforem trestního práva, zejména za rakouský trestní řád z 
roku 1873, a prosazoval zrušení trestu smrti.

Zemřel v roce 1885 na zápal plic a zanechal po sobě vdovu Wilhelmínu (rozenou Löwenthal), syna Ludwiga Freiherr 
von Glaser a dvě dcery, které též získaly zděděný dědičný titul za zásluhy otce pro habsburskou monarchii. Obě dcery 
Eleonor Freiin von Glaser a Henrika Freiin von Glaser, zahynuly v terezínském ghettu a ani zděděný šlechtický titul je 
nezachránil před smrtí. V  průběhu druhé světové války byly obě deportovány z Vídně do Terezína společně s ostatními 
vídeňskými Židy. 

Rabín Samuel Mühsam



Posel Židovské obce Teplice  

11

Julius Glaser byl popisován jako „liberální reformátor rakouského trestního 
práva“ spolu s Josephem Ungerem je považován za jednoho ze zakladatelů 
moderní rakouské jurisprudence.  Glaserovým hlavním legislativním 
počinem byl rakouský trestní řád z roku 1873, první rakouský zákoník, který 
zavedl principy bezprostřednosti a publicity, procesu před porotou a sou-
du založeného na konkrétních obviněních (Anklageprinzip). Jako učenec 
je nejvíce připomínán svou Příručkou trestního řízení (1883/85), system-
atickým přehledem německého trestního řízení s rozsáhlými srovnávacími a 
historickými poznámkami. Prosazoval zavedení porotních soudů a byl proti 
trestu smrti. 

Kromě jiných vyznamenání byl vyznamenán velkokřížem Leopoldova řádu a 
jmenován rytířem Řádu železné koruny. Mramorový reliéfní portrét, od Cas-
para von Zumbusch  zdobí arkádové nádvoří Vídeňské univerzity, první so-
cha, která tam byla umístěna.

Pro čtvrtletník Posel připravil: tomš69 dle dostupných materiálů

Bedřich Seliger
Bedřich Seliger se narodil 19. června 1920 v Prostějově na Moravě, přezdívanému také jako Jeruzalém na Hané. Otec 
Ignáz byl „obchodním cestujícím v konfekční branži“. Matka Anna, rozená Hellerová, pracovala nejdříve jako účetní, 
když se však rodina rozrostla o tři děti, zůstala v domácnosti. Ekonomicky na tom rodina nikdy nebyla nejlépe, což vyvr-
cholilo v roce 1935, kdy se Seligerovi dokonce museli stěhovat do menšího bytu. Rodina přesto díky otcovým obchodním 
kontaktům na Balkáně strávila několik radostných dovolených v Jugoslávii.

Bedřich Seliger měl dvě mladší sestry, Ruth (*1922) a Ethel (*1927). „Vzpomínám si, jak jsem jako malý chlapec hlídal 
obě své sestry a nechtěl nikoho pustit ke kočárku.“

 „V šesti letech jsem začal chodit do houslí. Jak bývalo tehdy zvykem, koncem školního roku byla taková veřejná produkce. 
Já jsem si tam utržil strašlivou ostudu. Když jsem dohrál a lidé mi plácali, tak jsem na ně vyplázl jazyk. Učil jsem se asi 
sedm let, ale když rodiče koupili sestře Ruth pianino, zamiloval jsem se do klavíru a vymohl si, že přestanu chodit do 
houslí a začnu chodit na klavír. Tam jsem dělal skutečně rychlé pokroky. V sedmnácti jsem už hrál na určité úrovni a 
představoval si, že budu hrát se sestrou čtyřruční skladby. Bohužel k tomu nedošlo, válka tomu zabránila.“

Bedřich Seliger díky svému nadání odešel již ze čtvrté obecné třídy na gymnázium. Běžně se chodilo o rok později. 
Stihl tak ještě odmaturovat na jaře 1938. „Maturoval jsem v sedmnácti letech. To bylo štěstí. Kdybych maturoval o rok 
později, když jsme již byli tím prokletým protektorátem, nejspíše bych nebyl k maturitě připuštěn.“

V roce 1938 se nad předmnichovským Československem začaly stahovat černé mraky. Protože doma neměli rádio, cho-
dil Bedřich Seliger poslouchat špatné zprávy k obchodu s rádii, odkud hráli dostatečně hlasitě, že to bylo slyšet po celém 
náměstí. „Tam jsme také vyslechli tu Hitlerovu řeč, ve které nestoudným způsobem zaútočil na prezidenta Beneše. Tam 
jsme se také později dozvěděli, že jsme to vzdali a souhlasili s odstoupením dohodnutých území. Byly to strašné časy. 
Jako bychom tušili, co se všechno ještě stane.“

V prvních dnech po 15. březnu 1939 se německá vojska usídlila v Prostějově v městském parku. „Byl jsem se tehdy večer 
projít okolo parku. Vzpomínám si, že mě velmi zklamalo a pobouřilo, jak některé dívky z takzvaných lepších rodin na-
vazovaly přátelské styky s německými oficíry.“

„Dokud směli Židé do restaurací, chodili jsme s kamarádem Greifem hrát kulečník. Jednou se kluk, kterého jsem znal, 
přišoural ke stolu, kde seděli němečtí oficíři a popíjeli pivo, a povídá: ‚Tamti dva, co hrají kulečník, jsou Židi‘. Němci to 
nebrali na vědomí a odbili ho, aby je neobtěžoval.“

Rodiče se snažili Bedřicha dostat za každou cenu ven z protektorátu. V létě 1939 proto na jejich přání navštěvoval ry-
chlokurz angličtiny. „Jednou, když jsem se vrátil večer z kurzu domů, mohlo to být krátce po vypuknutí války s Polskem, 
dostal jsem hned za dveřmi pár facek a kopanců. Byli tam dva gestapáci v doprovodu českého kolaboranta, kterého jsem 
znal, jmenoval se Průša. A prý abych jim hned vydal tu marxistickou literaturu, kterou přechovávám.“ „Když žádnou 
literaturu nenašli, alespoň ukradli zlaté hodinky, které se v naší rodině předávaly několik generací. Že prý si zjistí, jestli 
někomu nechybí, jestli jsem je neukradl. Pak mě zatkli a odvedli v poutech do asi sto metrů vzdálené budovy okresního 
soudu. Ten večer byla doma jen maminka. Rodiče, ani své dvě sestry jsem už pak nikdy neviděl.“

Během své internace na brněnském Špilberku byl spolu s jinými využíván pro úklidové práce v německých kasárnách. 
„Tam jsme často museli drhnout záchody holýma rukama, uklízet všechny ty svinstva a vynášet odpadky. Zajímavé bylo, 
že když nebyl nikdo nablízku, často se některý německý voják pečlivě rozhlédl a podstrčil nám pečivo, kus chleba, 
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,čokolády nebo salámu. Nebyli to všichni ničemové. Jindy nás zase nějaký oficír na Špilberku nenápadně varoval: ‚Je 
tady nový dozorce a rozumí česky.‘“

Někdy na přelomu října a listopadu 1939 dostali převážně mladší Židé rozkaz napsat si domů o teplé šatstvo a zimní 
obuv, protože budou odvezeni na práci. Do tábora v polském Nisku nad Sanem dorazil Bedřich Seliger okolo 10. listo-
padu. Provizorní tábor nebyl ohrazen a vězně střežili vojáci wehrmachtu. Ovšem pouze ve dne. Vězni mohli zůstat ve 
svých oděvech, nebyli označeni žádným tetováním a jejich práce spočívala hlavně v kácení stromů a úpravách terénu. 
Židé dostávali stejné jídlo jako němečtí strážní. Většinou se jednalo o různé „eintopfy“ s chlebem. „Němečtí vojáci byli 
prakticky neustále naloženi v lihu. Hulákali, zpívali, pořád slavili rychlé vítězství nad Polskem.“

„Když začaly chodit zásilky pilotů a drátěného plotu, hned jsme pochopili, k čemu se schyluje. Že budeme stavět kon-
centrák sami pro sebe. Dali jsme dohromady partu asi šesti lidí, já jsem byl nejmladší. Nikoho z nich jsem dříve neznal. 
Zjistili jsme, že Němci v noci nehlídají, tak jsme si sbalili své věci a jednou v noci z lágru odešli. Mohlo to být někdy okolo 
18. prosince 1939.“ 

Časem se uprchlíci přidali k větší polsko-ukrajinské skupině, která také směřovala do Sověty okupované části Pols-
ka. Během cesty narazili na německou jízdní hlídku. Jeden z Poláků zachránil situaci, když slušnou němčinou označil 
všechny za obyvatele jedné vesnice, kteří jdou za příbuznými do Lvova. Němci je po kratším váhání nechali jít. Okolo 
páté hodiny večerní se skupina rozptýlila na menší části, a tak samostatně překročili sovětskou hranici. Bedřich Seliger 
šel ve skupině šesti lidí. já jsem byl nejmladší. Nikoho z nich jsem dříve neznal. Zjistili jsme, že Němci v noci nehlídají, 
tak jsme si sbalili své věci a jednou v noci z lágru odešli. Mohlo to být někdy okolo 18. prosince 1939.“

Časem se uprchlíci přidali k větší polsko-ukrajinské skupině, která také směřovala do Sověty okupované části Pols-
ka. Během cesty narazili na německou jízdní hlídku. Jeden z Poláků zachránil situaci, když slušnou němčinou označil 
všechny za obyvatele jedné vesnice, kteří jdou za příbuznými do Lvova. Němci je po kratším váhání nechali jít. Okolo 
páté hodiny večerní se skupina rozptýlila na menší části, a tak samostatně překročili sovětskou hranici. Bedřich Seliger 
šel ve skupině šesti lidí.

„Jen jsme překročili potok, hned se vynořil sovětský voják s automatem a rusky křičel: ‚Nělzjá, davaj obratno‘. Báli jsme 
se, že bude střílet.“

Uprchlíci tedy zalezli do křoví, kde trpělivě čekali, až voják, který „nepouští“, vystřídá. „Pak jsme byli překvapeni, když 
se objevil jiný voják a kýval na nás, abychom šli.“ Vlakem se dostali bez jízdenek díky lidskému průvodčímu do Lvova, 
města přelidněného tisíci utečenců. Po registraci u dobročinné organizace dostávali chudou stravu a malé kapesné.
„Já měl hroznou kliku, že jsem narazil na židovskou rodinu, která mě zvala třikrát týdně na oběd. Mluvili jsme spolu 
německy. Na revanš jsem vždy musel zahrát pár skladeb na klavír. Učil jsem i jejich dceru, abych si to jídlo odpracoval.“
Po čase se Bedřich Seliger musel zaregistrovat na NKVD. Službu konající major si zapsal všechny jeho osobní údaje a 
odešel. „Po deseti, patnácti minutách se vrátil a začal prověřovat, jestli jsem mluvil pravdu. Dal mi tři otázky. Kdo měl 
v Prostějově největší foto závod? To jsem věděl, že to byl nějaký Ševčík, protože nám dělal maturitní fotky. Potom se 
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ptal, kdo měl u radnice knihkupectví? Nějakej Buček. A nakonec, v které ulici byl soud? To jsem věděl nejlíp. To byla 
Havlíčkova, sto metrů od našeho bytu. On pokýval hlavou nad všemi odpověďmi a řekl: „Pravilno, pravilno, pravilno.“
Po čtrnácti dnech dostal Bedřich Seliger zelenou legitimaci – povolení k pobytu pro osobu bez státní příslušnosti, která 
zároveň sloužila jako pracovní povolení. Ve Lvově ale práce nebyla. Nechal si poradit a odjel do nedalekého Bolechova. 
„V Bolechově v nádražní restauraci jsem si objednal polévku s kusem chleba. Jak tak mluvím s číšníkem, člověk u 
vedlejšího stolu brzy poznal, že jsem Čech. Přisedl si ke mně a ptal se, co tu hledám. „Práci, povolení mám.“ On povídá: 
„Já ti pomůžu, já pracuju v podniku, kde je vedoucím člověk, který má rád Čechy.“ „Ten vedoucí se jmenoval Vilgelm-
skij, byl to fešák z Moskvy, který chodil zásadně v rajtkách a holinách. Takovej fajnovej chlap. Když si ověřil, že jsem 
Čech, dal mi skutečně práci.“

Bedřich Seliger se ubytoval u židovské rodiny a začal pracovat v pekárně, kde jak sám říká, hlady ještě nikdo neumřel. 
Měl na starosti sklad mouky. V Bolechově měl platonickou známost s hezkou židovskou dívkou, která mu pomáhala 
překonávat osamělost a maloměstskou nudu. Zanedlouho se již domluvil slušně rusky.

„Když měl vedoucí Vilgelmskij narozeniny, vždycky zval zaměstnance do restaurace. Když jsem se tehdy zúčastnil oslavy 
poprvé, povídá mi: „My víme, že se v Čechách dělá nejlepší pivo, tady máš pohár (asi litrový ‚bakal‘) a ukaž, že jsi oprav-
du Čech. Musíš to vypít.“ Já nebyl zvyklý na alkohol, ale zavřel jsem oči, nadechl se a vypil to na ex. Během deseti minut 
jsem byl v bezvědomí. Oni mi namíchali půllitr vodky s půllitrem piva. To dělal každému novému zaměstnanci a nikdo 
to nesměl prozradit. Tři dny jsem tehdy bojoval s otravou alkoholem.“

„Když jsem se jednou zeptal Vilgelmského, proč má tak rád Čechy, odpověděl: „Velmi zajímavá otázka. My víme, že Češi 
jsou velmi kulturní národ. Jsou skoro tak kulturní jako my.“ Ovládl jsem se, a ještě mu poděkoval za tu odpověď.“

Když byl Bedřich Seliger v Bolechově asi patnáct měsíců, napadlo Sovětský svaz fašistické Německo. Masivní a překvapivý 
útok zcela znemožnil nepřipraveným Sovětům účinně se bránit. Nepřítel rychle postupoval na východ, kam před ním 
utíkaly statisíce běženců. Bedřich Seliger už pozapomněl na trápení pod německou okupací a z lásky se rozhodl zůstat se 
svou milou, které rodiče zakázali odejít. Život mu tehdy zachránila podniková účetní Nestěrenková, která mu vynadala 
a donutila ho k evakuaci. Po cestě byl evakuační konvoj napadám ukrajinskými nacionalisty, kterým se ubránil jen díky 
dvěma kulometům na povozech.

Přes ukrajinskou Vinici se dostal s malou skupinou běženců až na Kavkaz do města Miněralnyje Vody. Pak již sám 
putoval přes Stalingrad, Astrachaň, Baku, Krasnovodsk, Ašchabad, Samarkand do Taškentu. Odkud byl poslán asi 50 
km zpět do obce Mirzačul, kde pro něho konečně byla práce. V místním sovchoze převážně sklízel bavlnu nebo kopal 
zavodňovací kanály v poušti. „Byla tam bída s jídlem. Maso jsme tam vůbec neviděli. Většinou jsme dostávali jen chléb 
s neslazeným čajem, ke kterému jsme místo cukru žvýkali hrozinky. A melouny. Takže o trvalý průjem bylo postaráno 
důkladně.“

Ačkoli mohl Bedřich Seliger zůstat v sovchozu až do konce války, od samého počátku se snažil získat informace o tvořící 
se československé jednotce v SSSR. Jeho dopisy adresované československým zastupitelským úřadům v Moskvě a 
v Kujbyševu však zůstávaly bez odpovědi. Začátkem prosince 1941 se proto rozhodl, že rovnou odjede do Kujbyševa a 
tam vstoupí do naší armády.

Dokončení příběhu Bedřicha Seligera bude otištěno v dalším čísle čtvrtletníku Posel.

Pro Paměť národa sepsal v roce 2006 Lukáš Krákora
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Šabat na chol hamoed sukot v Teplicích

Rád bych vám dnes pověděl, jaké to letos bylo velké slavení na svátky sukot na té naší teplické kehile. O svátku sukot je u nás 
vždycinky veselo, a letos tomu nebylo jinak, jen jsme to zorganizovali trochu jinak. Možná jsme tím odradili některé naše členy. 
Přistoupili jsme k tomu vážněji, a uspořádali společné slavení na šabat chol hamoed. Popravdě šabat na té naší obci neděláme 
každý týden, jak by se slušelo a mělo. Tak proč ho neuspořádat na svátky. Zrovinka před týdnem, po Jom kipuru, jsme postavili 
ve vjezdu za obcí suku. Na první den svátku sukot nás přišlo splnit micvu jen pár, ale o to víc jsme se těšili na společné posezení, 
pod hvězdnou oblohou, ze které nakonec nebylo nic. Neboť nebeská klenba zmizela za neprostupnými šedivými mraky, a teplota 
na teploměru přes den nepřekročila 15°C a vzduch byl od ustavičného mžení vlhký. Prostě žádná idylka na sezení v chatrné chýši 
s rákosovým stropem s větvemi s uschlými listy, kterému se u nás říká „schach“, ale nakonec se to dalo vydržet. Pár kapek deště 
ke galutu neodmyslitelně patří, až budeme všichni v Eretzu – zemi izraelské, budeme vzpomínat, jaké to u nás v Čechách bylo o 
svátcích stánků velké dobrodružství, a že dnešní generace by to už nedala. Jo jo, je to tak pánové – řekl by náš vrchní zemský rabín 
Karol Efraim Sidon, kdyby mezi námi toho dne byl.

Na šabat chol hamoed se ze svaté skříně Aron hakodeš vyndávají dva pergamenové svitky Tóry, a to už je pořádná událost. Tóry 
jsou velikou cenností, neboť je v nich zapsáno naše velké učení, které obdržel náš velký učitel Moše rabejnu na hoře Sinaj od 
samotného Stvořitele, Krále králů. Měl z toho pak v nebi pěkné stěžování. Neboť nebeští andělé si stěžovali Stvořiteli světa, že 
dal Tóru člověku, nakonec však uznali, že Tóra byla oprávněně dána synům Jákobovým a jeho potomkům skrze našeho učitele 
Mošeho, a celý Jisrael se podle ní bude řídit po všechen čas a konat její nařízení, kterých je celkem 613! Ano, je to velký a svatý 
úkol, co naši předci a my všichni s nimi vzali na svá bedra.

Páteční kabalat šabat 14. 10. 2022 začal bez minjanu. Na úvod zapálila šábesová světla slečna Yocheved bat Cion v modlitebně, 
a až po té mohla zaznít slova žalmistova. Modlitby rychle odsýpali, a nežli se člověk nadál, seděli jsme ve slavnostně vyzdobené 
suce, kde byl přichystán sváteční kiduš. Chrámecké košer víno, šábesové barchesy z pražské obce, které pekla Andrea Ernyeiová 
a Danny Vaněk je přivezl s sebou do Teplic. Na stole nechyběl ani izraelský humus, vařená vejce a gefilte fiš s červenou řepou a 
křenem, aby to mělo ten správný říz. K tomu naše členka Vendi Wagnerová upekla pod přísným dozorem mašgiacha perník se 
sušenými meruňkami. Na přípitek l´chaim tu byla lahev dobré whisky, tou jsme připili našemu váženému hostu Jiřímu Štáblovi 
k vítezství v komunálních volbách. Přišla se na nás podívat a posedět  s námi do suky i Taťána Drahošová z mosteckého magistrátu 
s rodinou. Bylo to velmi milé posezení.

Na druhý den byla naplánovaná ranní bohoslužba šachrit vedená chazanem FŽO Danny Vaňkem. Po desáté hodině se čekalo na 
posledního opozdilce, který přišel až po modlitbě halel na poslední chvíli. Poté se mohly vyndat dva svitky Tóry, aby se vykonalo 
sváteční čtení z Tóry. Načež se musel první svitek přetočit na patřičné čtení. Pak došlo k jedné zmatečné situaci, která se vyřešila 
standartním způsobem, a pokračovalo se dál. Gabaj teplické synagogy, začal vyvolávat ke čtení z Tóry::

Prvním vyvolaným ke čtení z Tóry byl povolán Roš kehila Zelig ben Benjamín Zeev, neboť toho dne nebylo mezi námi potomka 
z rodu kohanim, z prastarého rodu Aronova, a ani žádného z kmene Levi. Neboť oni mají právo povstat jako první k službě 
Hospodinově. Po požehnání, „jenž jsi nás vybral ze všech národů a dal nám svou Tóru“, chazan FŽO Danny Vaněk přečetl vyvo-
lanému úvodní verše z 2M 33,12-34,26 „Ree ata omer elaj“. Poté získal Roš kehila mišeberach a uvolnil místo pro druhého 
vyvolaného člena představenstva ŽOT Chaima ben Geršom Efraima. Třetím vyvolaným byl Gideon ben Demi, po něm získal aliji 
k Tóře Jochanan ben Chava. Pátým vyvolaným byl Miloš ben Ester. Šestým, kdo byl poctěn výstupem na bimu byl Tomáš ben 
Jehudit, i on obdržel mišeberach od chazana FŽO Dannyho Vaňka. Sedmý vyvolaný Uri ben Daniel uzavřel posledními verši čtení 
z 2M 33,12-34,26. Jako maftir byl vyvolán duchovní ŽOT Tovje ben Avraham, ale ještě než se přikročilo k čtení ze 4M 29,26-31 
„Uvejom hachamiši – uvejom šiši“, bylo potřeba ustrojit svitek Tóry a připravit druhý svitek ke čtení. K Hagbe, vyzvednutí Tóry 
byl povolán reb Tomáš ben Jehudit, a svázání svitku bylo svěřeno chazanu FŽO Danieli ben Avraham. Po přečtení příslušné 
pasáže z druhého svitku byl i tento vyzdvižen Milošem ben Ester, a ke službě Krále králů, byl povolán reb Gideon ben Demi, a i on 
se své služby zhostil se ctí. Neboť není větší cti nežli sloužit Stvořiteli.

Poté se jal číst duchovní ŽOT úvodní požehnání nad haftarou na chol hamoed šabat. Pro tuto příležitost vybrali naši moudří 
verše z proroka Ezechiela 38,18-39,16 „Vehaja bajom hahu“, pojednávající o válce Goga a Magoga na konci věků. Po závěrečných 
požehnáních haftary se vrátily oba svitky Tór oděny v sametu a v brokátu, se stříbrnými ozdobami, do svého paláce, v Aron ha-
kodeš, aby vyčkaly času, kdy budou opětovně slavnostně vyneseny, mezi syny Jisraele. Na samý závěr zazněla přídavná modlitba 
Musaf  recitována na tři poutní svátky s chvalozpěvem En kelohejnu a Alejnu lešabeach. Načež se všichni zúčastnění odebrali do 
venkovních prostor.

Kiduš se svátečním obědem se konal opět v suce. Na sváteční kiduš věnovala obec víno z vinařství Hafner Cabernet Savignon 
2019. Po požehnání nad dvěma chalami se podával teplý pokrm, kterému se v Čechách neřekne jinak - nežli guláš, v aškenázu 
šoulet či čulent a orientální Židé mu říkají chamin. Který byl pečlivě připravován mašgiachem, kterému ho pomohla založit a 
dochutit Vendi Wagnerová. Slavnostním svátečním obědem, skončila oficiální část Šabatu na chol hamoed sukot. Někteří ještě 
chvíli poseděli, aby se tak mohli důstojně rozloučit se sukou a v pravdě povedenými svátky.
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Zprávy z obce
V letošním roce 2022 bylo na Novém židovském hřbitově v Teplicích díky finančnímu grantu NFOH v rámci obnovy této kulturní 
památky ČR postaveno dvacet náhrobních kamenů a stél. Jeden z mnoha povalených hrobů a o které se již dnes nikdo nestará, byl 
vybrán prostý náhrobek bývalého dlouholetého předsedy Synagogálního sboru v Teplicích Bedřicha Šimka, rodáka z Rybárpole, 
které je dnes součástí města Ružomberku. Hebrejským jménem jak praví nápis na náhrobní desce byl Hilel ben Aharon Ja´akov, 
dále je zde uvedeno hebrejské datum úmrtí 14. kislevu 734 podle malého letopočtu. Při opravě byl prostor vyčištěný od travin a 
břečťanu a při těchto v celku jednoduchých činnostech byla objevena plechová cedule se jménem a datací úmrtí manželky pana 
Bedřicha Šimka, Markéty Šimkové z“l. rozené Lebovičové z Berehova (29.07.1904 – 05.07.1980). Takže dnes víme, že zde jsou 
uloženi k věčnému spánku vedle sebe. „Nechť jejich duše odpočívají v pokoji.“  Řekněme: „Amen.“

….ale i na ostatních hřbitovech, které má ve své zprávě Židovská obec v Teplicích, se pilně pracovalo, např. na židovském hřbitově 
v Bílině bylo díky grantu NFOH postaveno deset náhrobních stél a byla opravena i větší část obvodové cihlové zdi, na ostatních 
hřbitovech na podbořansku a kadaňsku většinou proběhlo pravidelné vysekání náletových dřevin a vzrostlé trávy.

Na židovském hřbitově v Mašťově byla po dvou letech opravená po celé délce opuková zeď kolem celého hřbitova. Práce na 
opravě židovského hřbitova v Mašťově financovala Evropská společnost pro obnovu židovských hřbitovů ESJF. Na mašťovském 
židovském hřbitově zbývají dokončit poslední práce, aby celý projekt obnovy obvodové zdi mohl být řádně zkolaudován donátory 
projektu, o kterém vás budeme informovat v některém dalším čtvrtletníku Posel.

V Lipové ulici byly v pátek 11.11.2022 odhaleny dvě desky věnované našim bývalým členům. Jedna, byla odhalena stíhacímu 
pilotu RAF Kurtu Taussigovi a druhá veteránu ze Svobodovy armády Bedřichu Seligerovi. Odhalení se zúčastnili představitelé 
naší obce Michael Lichtenstein, Petr Goerlich, Judita Augustová a Tomáš Pulc. Dále zde byli přítomni zástupci města Teplický 
primátor Jiří Štábl a senátor Hynek Hanza, předseda Jednoty ČsOL Teplice Petr Pípal, zástupci Vojenského historického archivu 
a mnoho dalších. Krátce zde promluvil a zavzpomínal na svého otce Bedřicha Seligera, syn Vladimír Seliger z Tachova.

Pro čtvrtletník Posel připravil: tomaszot

Na závěr bych rád poděkoval všem, kdož se podíleli na přípravách, jak už 
stavbě suky či na uspořádání posezení v suce, či věnovali lahev šnapsu nebo 
košer buchtu s řádným certifikátem o původu potraviny. Toda rabba 
všem a příští rok ve svatém městě Jerušalajim, a pokud ne tam, tak 
nás najdete zde na obci v Lipové ulici č. 333/25!

Možná si teď říkáte, že jsem na něco zapomněl. Ano máte pravdu. Na arba 
minim (tj. čtyři druhy), jsem zapomněl. Snad mi to drazí čtenáři odpustíte, 
ale o tom zvláštním svazku a etrogu, viz: úvodní  foto, který používáme o 
svátcích sukot,  si povíme příště. „Chag sameach.“

Ale slavilo se i jinde, tak např. plzeňská ŽO v čele s Natanem Kreissing-
erem se rozhodla uspořádat po svátcích Sukot, hakafot na Simchat Tora 
v nově zrekonstruované plzeňské zimní modlitebně. Foto zaslala členka ŽO 
v Plzni, Jana Žáčková.

Pro čtvrtletník Posel připravil: tp
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paní Čapková Lenka, nar. 04.11. - 44 let
paní Urbanová Jana, nar. 10.11. - 85 let
pan Jiří Merta, nar. 04.12. - 29 let
paní Alice Sikytová, nar. 5.12. - 58 let

Zprávy z představenstva
Představenstvo se na zasedáních zabývalo běžnou 
agendou a organizací života na obci, zejména:

1.  Činností ŽO Teplice ve 4.čtvrtletí 2022. 
2.  Plnění hospodaření ve 4. čtvrtletí 2022.
3.  Sociálními službami ŽO Teplice v roce 2022.
4.  Vydáváním čtvrtletníku Posel ŽO Teplice v 

roce 2022 - 4. čtvrtletí.
5.  Přípravou shromáždění členů ŽO Teplice  

v listopadu 2022.
6.  Ukončením nájemních smluv v roce 2022 

v případě prodlení z placení nájemného a 
změnami v platbách za energie.

7.  Prodejem pozemků ve vlastnictví ŽO ( Bílina).
8.  Odhalením informačních desek v Lipové ulici 

v Teplicích.
9.  Připomínou křišťálové noci v Kadani, Chomu-

tově a Žatci.
10.  Spoluprací s Vězeňskou službou ČR v Tepli-

cích.
11.  Pokládkou Kamenů zmizelých v roce 2023.
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Ad mea veesrim šana  
přeje celá teplická židovská obec

Zprávy sociální pracovnice
Sociální pracovnice ŽO Teplice Bc. Markéta Lichtensteino-
vá DiS zajištovala Odborné sociální poradenství dle zákona 
č. 108/2006 Sb.o sociální službě.

Odborné sociální poradenství je registrovanou službou 
MPSV a poskytovanou v základní síti sociálních služeb Ús-
teckého kraje, podporovanou NFOH, Magistrátem města 
Teplice a ŽO Teplice. Součástí činnosti je též poskytování 
služeb prostřednictvím Claims Conference .  V roce 2022 
jsme prováděli pravidelnou pomoc nejenom členům ŽO 
Teplice, ale též všem osobám, které nás o pomoc  v soci-
álních službách požádali.  V současné době se zabýváme 
aktualizací standartů poskytované služby a též  sociálním 
šetřením u klientů, kterým je pomoc poskytována.  Pro-
střednictvím systemu MPSV jsme opětovně  požádali o 
financování této služby a též byla podána žádost o spolufi-
nancování prostřednictvím NFOH.

Bc. Markéta Lichtensteinová DiS. Sociální pracovnice ŽO Tep-
lice

Každoročně si na Roš hašana přejeme, abychom byly hla-
vou, a ne ocasem. Proto se podává v aškenázských do-
mácnostech na Erev Roš hašana na stůl celá ryba, aby 
otec nad ní mohl vyslovit příslušné požehání. Jak už bylo 
zmíněno, měla by to být celá ryba. Nejlépe se k tomuto 
účelu hodí pstruh, jeho příprava je velmi jednoduchá.

Koupíte dostatečně velkého pstruha, toho opláchnete 
pod tekoucí vodou. Osolíte a okořeníte, já osobně použí-
vám celý kmín. Jak se říká, v jednoduchosti je krása. Oso-
leného a okořeněného pstruha dáte na pečící papír a ten 
vložíte do předem vyhřáté nejlépe horkovzdušné trouby 
na 150°C cca na 15 až 20 minut. Většinou tam přidám 
pár keříkových rajčátek, ale kreativitě se meze nekladou. 
Takto připraveného pstruha můžete ihned servírovat.

Někdo k němu přidává malý kousek másla, já to nedělám, 
neboť mám doma masitou troubu.

„Bete avon.“

Pro čtvrtletník Posel připravil: duchovní ŽOT

Velice rychlý recept na Roš hašana


