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Eliášův pohár

Židovské obce v Teplicích

Sloupek

Nori Harel

Tak máme už pomalu první kvartál roku 2013 za
sebou. Byl to trochu bláznivý čas. Počasí rovněž. Pod
horami bylo sněhu poskrovnu a když už někdy jej
napadlo více, tak vzápětí roztál. A pod horami jsme
měli i ledovku i louže i závěje. Přesto vše život šel dál.
V lednu jsme o svátku Tubišvat jsme se sešli, abychom ochutnali sedm plodin, kterými izraelská země
oplývá. Výklad k jednotlivým plodinám nám přednesl
chazan Daniel Vaňěk a po výkladu následovaly
ochutnávky jednotlivých vzorků, které jsme postupně
ochutnávali. Byly to vinné hrozny, olivy, datle, fíky,
granátové jablko, pšenice a ječmen.Jako poslední dvě
plodiny jsme ochutnali koláče a pivo.
V únoru následovala oslava osvobození Židů v Perské
říši a potrestání Hamana, v podání divadélka Feigele
a Vidy Neuwirthové. Vystoupení bylo odměněno
dlouhotrvajícím potleskem. Svátek byl ukončen, jak
je nařízeno, bohatou hostinou.
Březen je ve znamení svátku Pesach, kdy oslavujeme
vyvedení našeho národa z Egypta. Jedním z nejdůležitějších projevů Pesachu, který byl v každé generaci,
je odstranění chamecu (všeho kvašeného). Pokud
jsme se zbavili chamecu, můžeme začít s přípravami
na Seder, ústřední část svátků Pesach, kdy zasednutím k sederovému stolu jsme v kontaktu se všemi
bratry v Izraeli a diaspoře, kteří rovněž usedají k téže
sederové večeři.
Dovoluji si Vám popřát košer Pesach, a chci Vám
všem připomenout, že od 2. dne Pesachu se začíná
počítat 50 dnů Omeru.

Veterán šesti izraelsko-arabských válek a německý Žid z Českého Těšína
Nori Harel byl v Izraeli uctívanou legendou. Šel do boje vždy, když byla
jeho země ohrožena. Za svou pravou vlast nicméně považoval vždy jen
Česko. A byl na to patřičně hrdý.

Všem členům obce i našim sympatizantům přejeme

Nori Harel zemřel v pondělí v pět odpoledne v izraelské Haifě.

Ašer a Tovje

CHAG SAMEACH

Pokračování na straně 2.
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Vzpomínka na Nori Harela
Byl to muž, který s vděkem vzpomínal na zemi, kde se v roce 1929
narodil. „Vy si ani neuvědomujete, jak důležitá pro nás byla pomoc
Československa při vzniku státu Izrael. Byli jste po druhé světové
válce jedinou zemí, která nám pomáhala dodávkami letadel, zbraní
i s výcvikem vojáků. Všichni ostatní se na nás vykašlali a jen čekali
na náš konec,“ řekl autorovi těchto řádků při jedné z mnoha návštěv
České republiky.
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Charoset - rozsekané oříšky, jablka, skořice a víno

Purim

Harel vystudoval po druhé světové válce vojenskou školu leteckých
mechaniků v Liberci, a když se v Československu začaly cvičit izraelské jednotky Hagana, neváhal ani minutu. K paradoxům doby patřilo
i to, že Židé, letci jako on, vyfasovali trofejní uniformy německého
letectva - luftwaffe, na nichž byly patrné obrysy po čerstvě odpáraných nacistických insigniích. Ostatně i stíhačky Avia S-199, které boj
o přežití židovského státu rozhodly, vycházely z upravených legendárních německých strojů Messerschmitt Bf 109.
V Žatci se na tyto letouny přeškoloval i pozdější prezident Izraele
Ezer Weizman, s nímž jako jeho mechanik prošel Harel většinu izraelsko-arabských konfliktů.
Psal se rok 1948 a bylo jen pár měsíců po vzniku Státu Izrael, který
se tehdy vlády sousedních arabských zemí rozhodly zardousit. Židé
ustupovali na všech frontách - s lehkou výzbrojí nemohli čelit tankům a s turistickými plátěnými letadly arabským bojovým stíhačkám.
Egyptské tanky byly už jen třicet kilometrů od Tel Avivu a nebylo síly, která by je zastavila. Mnohým izraelským vojákům prolétá
hlavou - je konec. Události, které následovaly, srovnávají židovští
veteráni se zázrakem.
Na poslední chvíli přišly tehdy z Československa v bednách stíhačky
Avia S-199 (mechanici je přes noc smontovali) a už ráno vzlétly bez
záletu proti egyptským obrněncům. Egypťané byli v šoku, že je napadlo silné izraelské letectvo. Útok zastavili a stáhli se. Na mostě, k
němuž dojeli, je dnes pamětní deska s nápisem „Až sem - Ad halom“.
První izraelský premiér David Ben Gurion krátce poté v parlamentu
prohlásil: „Bez pomoci Československa by nebyl Stát Izrael.“
Znovu Nori Harel připomněl letitý vděk ke své vlasti loni, když se
Češi postavili proti uznání Palestiny za nečlenský stát OSN.
„Kdo by nebyl zavražděn, byl by zahnán do moře,“ připomněl staré
události. „Vděk Izraelců nelze vyjádřit slovy a teď jste nás při hlasování o Palestině znovu v OSN - mezi nemnohými - podpořili. Na
tohle se v Izraeli nezapomíná,“ vysvětlil na sklonku loňského roku
Harel, když za tuto podporu přiletěl izraelský premiér Benjamin
Netanjahu osobně do Prahy poděkovat.
„Nori Harel byl legendou česko-izraelských vztahů. Jako velitel
letecké základny v Izraeli a později i významný průmyslový manažer
na svou vlast nikdy nezapomínal. A to ani v letech studené války, kdy
se vztahy našich zemí ocitly pod bodem mrazu. Z odchodu Noriho se
budu dlouho vzpamatovávat,“ řekl Aktuálně.cz ředitel Vojenského
historického ústavu Aleš Knížek.
Jan Gazdík
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Hans Zeisel

Významnou osobností, která svou vědeckou erudicí i lidskou opravdovostí a poctivostí dalece přesáhla hranice Čech a střední Evropy, aby
nakonec propojila oba břehy Atlantického oceánu, byl Hans Zeisel.
Jeho kořeny jsou též úzce spojeny s oblastí severozápadních Čech.
Hans Zeisel (tehdy ještě „Zeisl“) se totiž narodil 1. prosince 1905 v
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Kadani na Starém Městě v tehdejší Mozartově ulici (dnes Boženy
Němcové). Světlo světa spatřil v domě U Minoritů čp. 69. Jeho otec
Dr. Otto Zeisl, rodák z Jablonce, tehdy třicetiletý, působil v Kadani
jako asistent oblíbeného kadaňského advokáta Dr. Franze Oehma,
jenž rodině Zeislových pronajímal ve zmíněném domě U Minoritů
prostorný byt. Zeislova matka Elsa, rozená Frank, pocházela rovněž z
Jablonce, kde byl její otec lékárníkem. Širší příbuzenstvo se hlásila k
judaismu, k mojžíšskému vyznání, jak se tehdy říkalo. Mladá kadaňská
rodina Zeislových však byla oficiálně bez vyznání a horovala spíše pro
sociálně-demokratické myšlenky. Přesto byla v Kadani v intenzivním
kontaktu s kadaňským rabínem Samuelem Schwarzbergem i dalšími
židovskými intelektuály, například s advokátem Dr. Richardem Presserem nebo gymnaziálním profesorem Dr. Carlem Furtmüllerem.
Malý Hans prožil v Kadani jen několik málo dětských let, zde jej
matka Elsa vozila v kočárku, tady učinil své první dětské krůčky. Otec
považoval Kadaň a vlastně i celé tehdejší České království toliko za
přechodnou stanici své právnické kariéry. Jeho dcera Ilse se sice ještě
narodila v Čechách, roku 1909 v Liberci-Harcově, ale poté se rodina
definitivně přesunula do Vídně, tehdejší císařské metropole rakousko-uherské monarchie.
Hans Zeisel studoval na gymnáziu a později na univerzitě ve Vídni,
kde se stal roku 1927 doktorem obojího práva a o rok později i doktorem politologie. Horlivě však navštěvoval i setkání tzv. Vídeňského
kroužku a zvláště na něj zapůsobily přednášky filosofa a logika Rudolfa Carnapa, jenž po svém angažmá ve Vídni a Praze nakonec odešel
do amerického exilu. Zeisel považoval Carnapa za jednu z klíčových
osobností pro svou vlastní filosofickou sebereflexi.
Ve Vídni se Zeisel podílel na založení Výzkumného hospodářského
ústavu, jako člen rakouské sociálnědemokratické strany a reportér
vídeňských novin „Arbeiter-Zeitung“ patřil k výrazným odpůrcům
Hitlerova nacionálního socialismu i stalinského komunismu. Krátce
též působil jako vědecký pracovník pro výzkum trhu u čs. firmy Baťa a
ve Vídni provozoval vlastní právnickou kancelář. Roku 1933 publikoval společně s Paulem Lazarfeldem a Marií Jahoda průlomovou
sociografickou studii „Die Arbeitslosen von Marienthal – Nezaměstnaní z Marienthalu“, která zkoumala sociální a psychologické důsledky
dlouhodobé nezaměstnanosti. Tato práce zásadně přispěla k Zeiselovu
vědeckému renomé. Později se tzv. marienthalská studie sama stala
předměstem rozsáhlého výzkumu, byla přeložena do angličtiny a příběhu jejího vzniku je dokonce věnován unikátní dokumentární film.
Když se Zeisel, tehdy přesvědčený reformní marxista, zúčastnil počátkem 30. let v Sovětském svazu mezinárodní konference o problematice trhu a plánovaném hospodářství, byl organizátory taktně upozorněn, že se svými příliš dialogickými náhledy radikálně liší od jedině
platných názorů „soudruha Stalina“ a v tzv. prvním státě dělníků a
rolníků již není vítán. V roce 1934, během událostí kolem nacistického
puče v Rakousku, byl Hans Zeisel jako sociální demokrat dokonce
načas uvězněn a tehdy si také poprvé uvědomil, že střední Evropa pro
něj začíná být horkou půdou.

Hans Zeisela

Těsně před obsazením Rakouska nacionálně-socialistickým Německem emigroval roku 1938 do USA, ač krátce uvažoval také o Československu. Ještě v Londýně se oženil s Evou Striker, rovněž exulantkou,
narozenou v Budapešti, jež pocházela z maďarské židovské rodiny.
Tato později velmi uznávaná designerka a výtvarnice zemřela 30.
prosince 2011 v požehnaném věku 105 let. Manželé, kteří již roku
1944 získali americké občanství, měli dvě děti: syn John Zeisel se stal
rovněž sociologem, věnuje se však především širšímu kontextu problémů kolem Alzheimerovy choroby; dcera Jean Zeisel (Richardson)
se prosadila jako výtvarná umělkyně. Oba tak v mnohém kráčejí ve
stopách svých rodičů.
Ve Spojených státech se Hans Zeisel (původní variantu svého jména –
„Zeisl“ – v USA již nadobro odložil) brzy zařadil mezi přední americké
sociology, zabýval se výzkumem trhu, legendární se stala jeho studie
„Say it with Figures” z roku 1947 o problému kvantifikace sociologického zkoumání. Od roku 1953 přednášel na právnické fakultě univerzity
v Chicagu, kde byl posléze jmenován řádným profesorem statistiky,
právní vědy a sociologie. Profiloval se jako znalec a originální interpret
amerického právního systému, vytrvale bojoval za zrušení trestu smrti
a zpochybňoval jeho údajný význam pro společnost. Byl autorem mnoha dodnes citovaných a komentovaných odborných publikací, členem
řady amerických sociologických a statistických společností, držitelem
několika prestižních akademických ocenění. Když v 80. letech 20. století vzpomínal na Čechy, Rakousko a střední Evropu, svěřil se vídeňskému novináři Franzi Kreuzerovi s jednou příhodou, která nám se vší
tvrdostí odhaluje celou tragedii naší střední Evropy: „Jednou jsme se s
mojí ženou Evou snažili spočítat, kolik příbuzných jsme vlastně ztratili
v době Hitlerova holocaustu. Napočítali jsme jich šestadvacet.“
Hans Zeisel tak pro nás natrvalo symbolizuje, o co všechno přišla
střední Evropa kvůli hrůzám 20. století. Zároveň je nám však symbolem onoho stále velmi úzkého propojení Evropy a Severní Ameriky,
které jsou jádrem Západu, naší západní civilizace. Hans Zeisel, vědec
a aktivní občan, který si tak zřetelně uvědomoval význam individuální
svobody i nutnost odpovědnosti každého jednotlivce ke společnosti,
zemřel 7. března 1992 v Chicagu. Dvacet let po jeho smrti, 19. března
2012, byla na jeho rodném domě v Kadani slavnostně odhalena pamětní deska, a sice za účasti jeho syna Johna Zeisela.
PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D., Collegium Europaeum FF UK &
FLÚ AV ČR
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Informace sociální pracovnice
Vážení členové Židovské obce, dámy a pánové,
rádi bychom Vás informovali o nabídce odborného sociálního poradenství naší Židovské obce.
Služba Odborné sociální poradenství je tu od toho, aby Vám pomohla řešit problémy, se kterými se můžete potýkat - ať už je to v
oblasti Vašeho zdraví, bydlení, rodiny, financí či jiných záležitostí.
Poradenství je určeno nejen seniorům ale také jejich rodinám a
blízkým.
I v tomto roce budeme nadále poskytovat pomoc obětem nacistické
persekuce díky grantu „Conference o Jewish Material Claims Against Germany, Inc. se sídlem v New Yorku“
Nabídka pomoci zahrnuje mj. proplácení úklidů, osobní asistence,
pedikúru, kadeřníka, nákup specifických pomůcek, dopravu. Nově
budeme poskytovat také výživové poradenství a masáže.
Pokud máte zájem o podrobnější informace, neváhejte a obracejte
se na naší sociální pracovnici .
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Macesy - tradiční pokrm na svátek Pesach

Kniha Brány spravedlivých
Dne 19.3.2013 proběhla v reprezentativní místností Knihovny
Teplice beseda a následující autogramiáda s autorkou knihy
„Brány spravedlivých „ paní Ludmilou Hájkovou.
Fotografka paní Ludmila Hájková poutavě vyprávěla o osudu
této knihy a problémech, které vydání této publikace provázely. Vydání této ojedinělé publikace se nakonec podařilo díky
pomoci řady subjektů a též naší Židovské obce Teplice.
Publikaci je možné zakoupit na obci za sníženou cenu 970.-Kč.

Naše sociální pracovnice je Vám k dispozici každou středu od 7:00
hodin do 15:00hodin v kanceláři v Židovské obci v Teplicích a v
ostatní pracovní dny po telefonické dohodě.
Kontakt: poradenstvi.kehila@seznam.cz, TEL: 724 83 77 26.

Vzpomínková akce na oběti Holocaustu

Foto. Z. Traxler

Setkání se konalo u pomníku obětem holocaustu v
Lipové ulici v Teplicích. Setkání se zúčastnili z stupci
Židovských obcí Ústeckého kraje, Federace Židovských
obcí v Praze, Nadačního fondu obětem holocaustu,
zástupci velvyslanectví USA, BRD, měst Teplice, Dubí,
Krupky, Žatce, Mostu, žáci a studenti škol a další hosté.
Závěr setkání patřil tradičně modlitbě za zemřelé.
Narozeniny členů Židovské obce Teplice
paní Rolko-Nová Lucie, nar. 05.01. – 48 let
paní Kirilaková Martina, nar. 08.01. – 34 let
pan Váňa Jan, nar. 14.01. – 37 let
paní Dora Pešková, nar. 15. 01. - 92 let
paní Anna Mertová, nar. 17. 01. - 45 let
pan Tomáš Štěpnička, nar. 30. 01. - 59 let
paní Mertová Ivana, nar. 12.02. – 21 let
pan Lichtenstein Michael, nar. 23.02. – 62 let
paní Věra Veselá, nar. 07.03. - 65 let
paní Látalová Vendulka , nar. 07.03. –41 let
paní Kiriláková Drahomíra, nar. 08.03. – 55 let
Pan Kredl Tomáš, nar. 11.03. – 31 let
paní Maxová Hedvika, nar. 20.03. – 72 let

Ad mea veesrim šana!
Přeje Teplická židovská obec
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