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Letošní Tiša be-Av vyšlo tentokráte na neděli 18.07.2021
na mocei šabat. Po večerní bohoslužbě ma´ariv, kterou
se všichni pomodlili ve svém místě, se mohli zájemci z celých Čech připojit přes aplikaci zoom a zaposlouchat se
do čtení prastarých kinot a Megilat Ejcha, které provedl
rabín Michael Dushinski. V neděli se pak konala pravidelná ranní bohoslužba na Tiša be-Av ve Staronové synagoze na Starém městě pražském. Za naší židovskou obec
v Teplicích se ranní bohoslužby šachrit, zúčastnili členové představenstva ŽOT Tomáš Pulc a Vitalij Makonda.
Tiša be-Av je dnem ve znamení dvojitého půstu, prvním
půstem máme trápit svá těla. neboť je nám zakázáno po
celých dvacet šest hodin jíst a pít. Druhým půstem trápíme své duše, neboť je zvykem v tento den nestudovat
svatou Tóru. Dobrým zvykem je navštěvovat domy hrobů Bejt kvarot, jak říkáme našim hřbitovům. Neboť v budoucnosti v tento den přijde Mesiáš a v době Mašiacha
ben Davida oživnou mrtví a vstanou ze svých temných
hrobů oděni do svých zásluh.
„Nechť přijde ještě za našich časů.“
A teď řekněme: „Amen
„Amen.“
.“
Na závěr bych rád všem našim členům popřál klidné
prázdniny a bohaté zážitky z dovolených. Též připomínám, že letos začíná Nový židovský rok „Roš
„Roš hašana
5782““ již v pondělí 6. září 2021.
5782
„„Šana
Šana tova umetuka - všem přeje představenstvo
ŽOT.“
ŽOT.“
Pro čtvrtletník Posel připravil: Tovje
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Roš chodešová party s bohoslužbou
na měsíc sivan 5781
Po dlouhé době konečně nastalo dlouho očekávané rozvolnění od vládních nařízení ohledně covidové pandemie, která na nás dopadla jako nějaká novodobá morová rána. Na čtení Megilat Ester o svátku Purim se směl sejít pouze minjan. Na Pesach jsme byli
zase doma a jedli chudý chléb s marorem. Na Lag ba-omer nám to ještě nevyšlo, kvůli karanténě některých našich členů v rámci
trasování, a tak jsme mohli uspořádat až teď pro všechny naše členy první společnou bohoslužbu v tomto kalendářním roce, k poctě uvítání nového měsíce chodeš sivan. I tak jsme museli přistoupit k nepopulárnímu testování, většiny účastníků Roš chodešové
party a dodržování rozestupů mezi sebou navzájem. Což se nám podařilo zajistit.
Chodeš sivan je měsíc ve kterém se připomíná Chag Matan Tóra, svátek darování Tóry. Zman matan toratejnu, tedy doba, kdy jsme
obdrželi svatou Tóru na hoře Sinaj v sinajské poušti při našem vyjití z Micrajim, nám má připomínat druhý poutní svátek, svátek
Šavuot. Roš chodeš je dobrý čas zastavit se a společně se připravit na tento den. Svátek Šavuot je dovršením padesátého dne omeru,
jenž se počítá od druhého dne svátku Pesach.
Bohoslužba mincha na Roš chodeš sivan se konala 12.05.2021 v modlitebně židovské obce v Teplicích v Lipové 333/25 za účasti
Vrchního zemského rabína K. E. Sidona, chazana FŽO Danny Vaňka a teplického minjanu.
Na úvod všechny přivítal Roš kehila Michael Lichtenstein, po úvodních slovech již mohl přednést první slova odpolední modlitby
„Ašrej“, chazan Danny Vaňek. Po úvodním žalmu Ašrej byl gabajem synagogy slavnostně vynesen ze svaté skříně Aron ha-kodeš
pergamenový svitek Tóry, aby byl předán do rukou chazana Danny Vaňka.
K první roš chodešové aliji, ke čtení z Tóry, jenž patří od nepaměti potomkům Aharona prvního velekněze, byl vyvolán gabajem
synagogy reb Cvi ben Becalel. Reb Cvi ben Becalel po přečtení veršů „Cav et bnei Jisrael“, které mu přečetl ba´al kore rebe K. E.
Sidon a po proneseném požehnání nad Tórou („….jenž jsi nám dal pravdivou Tóru a dal jsi nám základ věčného života“), které
je nedílnou součástí každého čtení z Tóry; učinil u Tóry ohlášky, „že míní vstoupit do svazku manželského se svou dlouhodobou
partnerkou Allou“. Později si „budoucí novomanželé“ na zahradě ŽO promluvili o samotě s rabínem K. E. Sidonem a jeho chotí
O´junou o podrobnostech ohledně svatebního obřadu, který se bude konat „s pomocí B-ží“ na naší židovské obci.
Druhou roš chodešovou aliji ke čtení z Tóry, jenž patří od nepaměti potomkům synů Leviho, získal od gabaje synagogy náš člen reb
Gideon ben Demi Brinzanik. K třetí roš chodešové aliji byl vyvolán Duvid ben Leizer Rubinstein a závěrečnou čtvrtou roš chodešovou aliji získal vážený člen představenstva ŽOT reb Petr ben Gertruda.
Hagbe pozdvižení svitku Tóry bylo svěřeno glile jako tradičně členu představenstva ŽOT reb Chaimu ben Hiršl Efraimu. Svinutí
svitku Tóry získal náš host z PŽO Jehuda Arie. Svitek Tóry pak byl předán z rukou chazanu FŽO Dannymu Vaňkovi, který obešel
všechny přítomné, než vrátil svitek do rukou gabaje synagogy, který vrátil Svitek Tóry do svaté skříně Aron ha-kodeš. Poté pokračovala odpolední bohoslužba mincha modlitou osmnácti požehnání „Šmone esre“ v tichosti, a až se všichni pomodlili, chazan
odrecitoval modlitbu celou nahlas, aby ji slyšeli i ti co se neumí modlit.
Před závěrečným kadišem zazněla modlitba El male rachamim za mučedníky, kteří zemřeli v posledních dnech v Eretz Jisraeli,
které bylo napadeno raketami z Pásma Gazy. Palestinci z hnutí Hamás ostřelovali a stále odstřelují izraelská města. Načež v ulicích
izraelských měst vypukly násilnosti na obou stranách. V Lodu bylo vypáleno pět synagog, byly vyrabovány obchody a došlo i na
lynčování civilního obyvatelstva. Současná situace může na dlouhou dobu negativně ovlivnit život v Izraeli.
„Nechť B-h dá klid a mír celému Izraeli. Amen.“
V klubu ŽOT pak bylo pro všechny připravené bohaté pohoštění. Pohoštění bylo připraveno na grilu pod dozorem mašgiacha PŽO
a duchovního ŽOT Tomáše Pulce, kterému s grilováním pomáhali šámes teplické synagogy Daniel Klein a Jirka Turek. K poslechu
zahrál a zazpíval PhDr. Martin Krajíček, leader pražské skupiny Schodiště, svůj obvyklý repertoár hebrejských a jidiš písniček, které si teplické publikum velmi oblíbilo a u kterých se dokáže i tzv. odvázat. Jsou to chvíle, které snad nejvíc stmelují všechny členy
dohromady. Rabín Karol Efraim Sidon, v průběhu podvečera krátce pohovořil o Matan Tóra, Darování Tóry.
Na první den svátku Šavuot 06. sivanu má též (nebo bychom spíš měli psát, že měli) jahrzait karlínský rabín Isidor Hirsch zc“l.,
který spolu s rabínem Gustavem Sicherem přeložil do češtiny Pět knih Mojžíšových. První kniha „Na počátku“ vyšla v roce 1932,
poslední pátá kniha Mošeho vyšla až v roce 1950 v nakladatelství Melantrich.
Chodeš sivan je též měsíc, ve kterém si připomínáme jahrzait významného teplického rabína Naftali Herz Emdena zc“l., který zemřel před 225 lety na šabes po bohoslužbě mincha 14. sivanu 5556,druhý den byl uložen Pohřebním bratrstvem Chevra kadiša na
starém židovském hřbitově v Teplicích.
Více se o rabi Naftali Herz Emdenovi dočtete v článku Davida Krause.
„Nechť je nám vzpomínka na tyto dva významné rabíny požehnáním. Nám i budoucím.“
Rád bych na závěr poděkoval všem dárcům, kteří přispěli na slavnostní kiduš na Roš chodeš, a též bych rád poděkoval všem, kteří
pomohli s organizací Roš chodešové party. „Toda raba všem!“
„Gratulujeme reb Michaelu Lichtensteinovi, ke zvolení do prezidia FŽO.“
Pro čtvrtletník Posel připravil: Tovje
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Bejt kneset v Jirkově

„Což to není větev zachráněná z ohně?“
V pod Krušnohoří byla 22. sivanu 5781, tj. 2. června 2021, slavnostně
otevřená nově rekonstruovaná bývalá jirkovská synagoga, která v nedávné
době povstala tak říkajíc z hromady šrotu a sběrného materiálu všeho druhu.
Aby byla oděna do nového, nepokáleného oděvu příslušejícímu jejímu stavu
a důstojenství, a aby dnes mohla být v tento pro ni slavnostní den velebena
slovy jednoho z posledních proroků, proroka Zachariaše 3,2, která jsem použil
hned na úvod této reportáže:
„Což to není větev zachráněná z ohně?“
Judaismus zná různá děkovná požehnání a také požehnání nad přírodními
jevy. Při spatření zničené synagogy, která byla znovuvybudována do své dřívější
velikosti, říkáme: „Baruch ata adonaj elohejnu melech haolam matziv
gvul almana.“ Což znamená „Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi
všehomíra, který jsi učinil hranici vdově.“
Slavnostní otevření se konalo ve 14 hodin za účasti pozvaných hostí a novinářů, kterého se za naši obec zúčastnil předseda ŽOT a
člen představenstva FŽO Michael Lichtenstein. Pro veřejnost pak byla nově rekonstruovaná jirkovská synagoga otevřena v 17:00
hodin.
Na budově vedle vchodových dveří byla pietně osazena pamětní tabule, upomínající na její milost hraběnku Marii Gabrielu
Longueval von Buquoy, rozenou von Rottenhan, která povolila stavbu synagogy jirkovským Židům na svém červenohrádeckém
panství, taktéž upomíná na slavnostní zasvěcení krajským rabínem pro litoměřický kraj Davidem Pickem v roce 1853 a na další
osudy synagogy až do dnešních dnů, Kterých my jsme dnes očitými svědky.
Pro návštěvníky byla připravena ochutnávka košer vín z Chrámeckého vinařství, kterou vedla Kateřina Kreissinger. V hlavním
sále se konala přednáška o židovských svátcích, kterou si pro návštěvníky připravila Zuzana Pavlovská a Jan Šteffl ze ŽMP. Podél
stěn byla nainstalované panely, na kterých byla zachycena historie synagogy, a další doprovodné drobné výstavy ať už v dolní části
nebo též v patře, kde se historicky nacházela ženská část. Bylo potěšitelné zde potkat i několik našich členů z ŽOT, či příznivců se
kterými dlouhodobě spolupracujeme.
Mnohé návštěvníky překvapí docela malé vnitřní prostory. Jirkovská židovská komunita nebyla nijak veliká. Ve čtyřech domech,
které byly seskupeny ve stejné ulici, žilo v první v první pol. 19. století mezi 7-10 židovskými rodinami, další rodiny sem docházely
např. z Vysoké Pece, Drmal či Ervěnic. Daleko větší židovské osídlení v rámci červenohrádeckého panství bylo v Údlicích, kde
též sídlil rabinát žateckého kraje. Dále to byly „kehilot jehudim“ Nezabylice, Hořenec a Bílence. V obci Hořenec a v Bílence stáli
obdobně projektované synagogy ze stejné doby, jako je dnes znovu rekonstruovaná jirkovská synagoga. To vše platilo pro první
pol. 19. století, nežli město Chomutov otevřelo své brány židovskému obyvatelstvu. Poté nastala velká migrace do Chomutova,
Mostu a do dalších měst tehdy ještě Rakousko-Uherské monarchie a malé židovské obce pomalu začali zanikat jedna po druhé.
Věřím, že i dnes by se našlo několik málo jedinců v Jirkově a jeho blízkém okolí, kterým koluje v žilách „židovská krev“, jejichž
rodiny se v průběhu 20. století asimilovaly do většinové společnosti. Pro tyto lidi by se mohla rekonstruovaná synagoga stát majákem v jejich životě.
Vřele doporučuji navštívit tento klasicistní klenot synagogální architektury a zajet se na něj podívat osobně. Stojí za to! Nechť se
daří městu Jirkov a nechť má šťastnou ruku koordinátorka kulturně společenských akcí slečna Eliška Broumská. „Mazal tov!“
Rád bych na závěr připomněl, že článek nazvaný „Příběh židovské komunity v Jirkově“ vyšel ve čtvrtletníku Posel 2020 č. 4. Archiv
čtvrtletníku Posel najdete na našich webových stránkách www.kehila-posel.cz
Federace židovských obcí ČR by ráda též zachránila a veřejnosti zpřístupnila synagogu v Třebívlicích okr. Litoměřice, i zde by
musela objekt odkoupit a opravit. Je škoda, že tak neučinila i v případě jirkovské synagogy, proč tomu tak bylo, se dnes můžeme
jen domýšlet. Viz článek Jiřího Daníčka otištěný v měsíčníku Roš chodeš, červen 2021, nazvaný: Ulrika, víno i Židé. Článek lze
dohledat i na webových stránkách fzo.cz – archiv měsíčníku Roš chodeš
Pokud se nám podaří zjistit nové věci o bývalé židovské komunitě v Jirkově, nebo o synagoze rádi vás budeme informovat.
Pro čtvrtletník Posel připravil: Tovje
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Roš chodeš party s Fajgele

aneb velký den pro Petra Gerlicha
Na první den Roš chodeš tamuz jsme se sešli, tak jak je naším pravidelným zvykem, v modlitebně ŽO k odpolední bohoslužbě Mincha s chazanem FŽO Danny Vaňkem. Danny Vaněk započal odpolední bohoslužbou slovy: „Blaze těm, kdo bydlí v Tvém domě,
ať Tě zde vždy chválí, sela. Blaze lidu, jemuž se tak daří. Blaze lidu, jemuž Hospodin je Bohem.“ Žalm 145
Poté byl gabajem synagogy vyjmut pergamenový svitek Tóry a předán do ruky chazana Danny Vaňka, který s ním obešel všechny
přítomné. Všichni zpívají: „Vajhi binsoa ha-aron vajomer Moše“: „Povstaň, Hospodine, ať se rozprchnou Tvoji nepřátelé, ať před
Tebou prchnouti, kdo Tě nenávidí!“ Neboť z Cijonu vyjde Zákon, slovo Hospodinovo z Jerusaléma. Požehnán je Ten, který dal
Tóru Svému lidu Izraele ve Své Svatosti. Svitek Tóry byl odstrojen a rozvinut na bimě, aby první vyvolaný mohl pronést patřičné
požehnání.
Prvním vyvolaným, který obdržel aliju, byl reb Cvi ben Becalel. Druhým, který obdržel aliji, byl reb Petr ben Gertruda, který den
před Roš chodeš oslavil své 75. narozeniny. Kéž je na živu ještě mnoho dobrých dní. „Še-jihje le-orech jamim tovim – Amen.“
Oslavenec získal ke svým narozeninám mišeberach od chazana FŽO Danny Vaňka a gratulaci od rabína K. E. Sidona. Třetí vyvolaným byl reb Chaim ben Hiršl Efraim a závěrečnou čtvrtou aliji získal morejnu ha-rav rabi Efraim ben Alexander Sidon.
K pozdvižení svitku Tóry byl povolán gabaj synagogy reb Tovje ben Avraham, a glile byla svěřena chazanu FŽO reb Danielu ben
Avraham. Poté všichni přítomní povstali na svých místech, neboť svitek Tóry byl mezi lidem Jisraele ve veliké vážnosti, v takové
vážnosti, která se prokazovala těm největším monarchům a králům. Po uložení svitku do svaté schránky Aron ha-kodeš pokračovala
bohoslužba ve svižném tempu, neboť nás čekal další program, který byl přichystán nejen pro naše nejmenší publikum.
Pro naše nejmladší členy a pro jejich rodiče bylo v klubu ŽO připravené představení divadla Fajgele s Vidou Neuwirthovou. Divadlo Fajgele má ve svém divadelním repertoáru mnoho her na biblická témata. Tentokrát přijela Vida Neuwirthová s představením
nazvaném Šloša regalim – O třech nohách, který jsou myšleny tři poutní svátky. Zábavnou formou se naši diváci dozvěděli o svátku
Pesach, který už vlastně byl. O svátku Šavuot, darování Tóry, který byl nedávno a o svátku Sukot, který nás čeká po prázdninách a
na který se všichni moc a moc těšíme, že si ho pořádně užijeme.
Po velmi vydařeném představení teplická židovská obec ožila dětským smíchem a bujarým veselím. Na zahradě ŽO se na roztopeném dřevěném uhlí začala připravovat grilovaná zelenina a grilovaný ananas. Po lehkém zeleninovém předkrmu mašgiach PŽO
začal sázet na gril hovězí hamburgery, které hbitě pokládal na hamburgerové bulky k tomuto účelu zakoupené v košer pekárně Mansson v Bílkově ulici v Praze. Samozřejmě nesměly chybět i další ingredience, jako křupavý salát, sladká cibulka a plátek červeného
rajčátka s trochou kečupu, aby ho bylo přesně tak akorát.
K tomu všemu bujarému veselí zahrál Martin Krajíček z předem připraveného podia pár písniček. Do toho se ozývalo „Le chajim“,
všech těch, kteří si chtěli připít s naším oslavencem Petrem Gerlichem, s dobrou skotskou whiskou. Později se objevila na stole ještě
jedna lahev s dobrým karibským rumem. „Le chaim Petře! Le-chaim!“
Sedělo se do pozdního večera v družné zábavě. Jedni se bavili o dětech, jak jim rychle vyrostly. Druzí probírali všechno možné. To
byste museli slyšet. Roš kehila Michael Lichtenstein na závěr rozdal všem přítomným čerstvě vytištěné číslo nového čtvrtletníku
Posel. Tak zas příště na některé další úspěšné akci ŽOT a hezké počtení.
Rád bych na závěr poděkoval všem, kteří přispěli a pomohli zorganizovat rošchodešovou party. „Toda raba všem!“
V měsíci tamuz má jahrzait teplický rabín David ben Moses Pick z“l. Rabín David Pick zemřel na srdeční příhodu na bimě, ve staré
teplické synagoze o svatém šabatu, při modlitbě za jeho milost císaře Františka Josefa 06.07.1878 (tj.5. tamuzu). Svou duši odevzdal nebesům před zraky všech přítomných. Krajský rabín pro litoměřický kraj David Pick byl též držitelem zlatého řádu Františka
Josefa, který obdržel za zásluhy k 70. narozeninám. „Čest jeho památce-zichron livrocha.“
Více fotografií z rošchodešové akce najdete na našich webových stránkách: www.kehila-teplice.cz
Citace byly použity ze siduru Zichron David Jisrael, nusach aškenáz, vydaného v roce 2016 v Praze Jiřím Blažkem a spol.
Pro čtvrtletník Posel připravil: duchovní ŽOT
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Zachariáš Frankel

“Ne ti, kteří se bojí, ale kteří milují jsou skutečně věřící.“
(30. září 1801-13. února 1875),

byl rabín a židovský historik, který studoval historický vývoj judaismu. Narodil se v Praze v domě č.p. 861/I, na svátek Simchat Tóra podle žid. kalendáře v
roce 5562. Dle záznamů o vykonání obřízky známe jména otce Koppelman Baermann Frankel, sandaka, kterého dělal Moises Fischel a svědka Isaka Löwyho,
vše bylo zaznamenáno do židovských matrik. Zachariáš Frankel byl zakladatelem
a nejvýznamnějším členem školy tzv. historického judaismu, která prosazuje svobodu výzkumu při zachování autority tradiční židovské víry a praxe. Tato
myšlenková škola byla intelektuálním předkem konzervativního judaismu.
Prostřednictvím svého otce byl potomkem vídeňských exulantů z roku 1670 a
slavné rabínské rodiny Spira viz. rodokmen; z matčiny strany pocházel z rodiny
Fischel, která dala pražské komunitě řadu významných talmudistů. Ranné židovské
vzdělání získal na ješivě u věhlasného rabína Becalela Ronsburga (Daniel Rosenbaum
z Poběžovic). V roce 1825 odešel do Budapešti , kde se připravoval na univerzitu,
kterou absolvoval v roce 1831. V následujícím roce byl vládou jmenován 24. března
1832 krajským rabínem pro litoměřický kraj, kde stal se prvním rabínem v Čechách s
vysokoškolským vzděláním. Sídlem krajského rabinátu bylo tehdy světoznámé lázeňské
město Teplice, zde ho sbor židovských starších zvolil rabínem města za odstoupivšího
rabína Davida Kulba, který v Teplicích v té době působil též jako mohel (obřezávač).
V roce 1836 byl povolán do Drážďan jako vrchní rabín, za rabína Abrahama Löwyho, a v témže roce byl ve funkci potvrzen saskou vládou. Nabízené místo přijal s povděkem, neboť jeho reformní snahy se svým rabínem v Teplicích nesdílela celá židovská obec, a tak se stalo, že mu lidé lpící na tradici svých předků jednoho dne vytloukly kameny okna.
V roce 1840 Drážďanech zasvětil Semperovu synagogu, nazvanou podle jejího stavitele Arch. Gottfrieda Sempera u jejíž
zrodu v roce 1837 byl.
V roce 1843 dostal nabídku, aby se stal hlavním rabínem v Berlíně, jehož pozice byla prázdná od roku 1800,
v téže době se ucházel o post moravského zemského rabína. Po dlouhé korespondenci však post hlavního berlínského rabína odmítl, hlavně proto, že pruská vláda v souladu se svou pevnou politikou odmítla úřad oficiálně
uznat. O možnost získat post moravského zemského rabína v Mikulově ho v roce 1844 připravil rabín Samson Rafael Hirsch, ale ani on zde dlouho nezůstává a vrací se zpět do Německa. V říjnu 1846 uspořádal spolu s rabínem
Hirschem Fasselem z Prostějova, v Drážďanech rabínskou konferenci konzervativních rabínů, na které vystoupili rabín Šelomo Juda Rappaport, Michael Sachs, Adolf Jellínek či Leopold Löw a další. Rabín Zachariáš Frankel v
Drážďanech zůstal až do roku 1854, kdy ho ve funkci nahradil rabín Wolf Landau. Ve stejném roce nastoupil rabín
Zachariáš Frankel do funkce ředitele na rabínském semináři ve Vratislavi, kde zůstal až do své smrti v roce 1875.
Náboženský postoj
Rabín Zachariáš Frankel se domníval, že důvodem jakékoli reformy v rámci judaismu musí být důvod založený na
vědeckém poznání, a nikoli pouhá touha laiků. V tomto smyslu rabín Frankel prohlásil, když představený teplického
sboru vyjádřil naději, že nový rabín zavede reformy a odstraní „Missbräuche“ (zneužívání). Uvedl, že neví o žádném
zneužití; a že pokud nějaké existují, laikům v žádném případě nejde do těchto záležitostí zasahovat (Dr. M. Brann ve
svém „Jahrbuch“, 1899, s. 109 a násl.).
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V židovských modlitebních službách zavedl několik drobných úprav, jako například:
zrušení některých piutů, zavedení chlapeckého sboru a podobně. Byl proti jakékoli
inovaci, která by odporovala židovskému sentimentu. V tomto ohledu je velmi významné jeho zasazení o vypovězení z postu „Landesrabbinera“ Josepha Hoffmanna ze
Saxe-Meiningenu, který povolil židovským středoškolákům psát o šabatu. („Orient“,
iii. 398 a násl.).
Jeho pozice ve sporu o nové reformované vydání hamburské modlitební knize (1842)
se oběma stranám nelíbila; liberálové neboli reformní židé byli nespokojeni, protože
místo toho, aby prohlásil, že jejich modlitební kniha je v souladu s židovskou
tradicí, poukázal na nesrovnalosti z historického a dogmatického hlediska; a ortodoxní židé byli též nespokojeni, protože prohlásil, že změny v tradičním rituálu jsou
přípustné (srov. iii. 352–363, 377–384).
Skvělý dojem vyvolal i jeho dopis ze dne 18. července 1845, publikovaný v
časopise Frankfurt-am-Main, ve kterém oznámil svou neúčast na svolané rabínské konferenci a poté na zasedání v tomto městě. Řekl, že nemůže spolupracovat s kolokviem rabínů, kteří přijali rezoluci prohlašující hebrejský jazyk
za zbytečný pro veřejné bohoslužby. Tento dopis učinil rabína Frankela jedním z vůdců konzervativního živlu. Na rozdíl od rabínských konferencí plánoval
vědecké konference. Své názory a principy pak publikoval ve svém měsíčníku
o náboženských zájmech v judaismu, které tiskem vycházely od roku 1844.
Kontroverze
Rabín Zachariáš Frankel byl zvolen prezidentem nového rabínského semináře v Breslau (dnešní Wroclav) 10. srpna
1854. Geiger, který inspiroval Jonase Fränkela, prezidenta jeho sboru, k založení této instituce, se proti jmenování
rázně postavil, a když se objevily zkušební otázky, které dal Zachariáš Frankel první třídě maturit, Abraham Geiger je
zveřejnil v německém překladu se zjevným záměrem zesměšnit jeho metody talmudické výuky jako sofistiky (A. Geiger,
„Jüd. Zeit.“ i. 169 a násl.).
Samson Raphael Hirsch, hned po otevření semináře, zaslal Frankelovi otevřený dopis, v němž požadoval prohlášení
o náboženských zásadách v rabínském semináři, které by se měly řídit novými pokyny v instituci. Zachariáš Frankel
výzvu ignoroval. Když se objevil čtvrtý díl Grätzovy historie, Hirsch zpochybnil pravoslaví nové instituce (1856) a jeho
útoky se staly systematičtějšími. Zachariáš Frankel v roce 1859 vydal svůj hebrejský úvod k Mišně . První útok začal
dopisem Jedidiah Gottlieb Fischer, od rabína ze Székesfehérváru, publikovaný v Hirschově „Jeschurunu“, v roce 1860.
Sám Samson Rafael Hirsch v následujícím roce zahájil sérii článků, ve kterých učinil výjimku z některých Frankelových
výroků, zejména z jeho definice rabínské tradice, kterou považoval za nejasnou; dále namítal proti Frankelově pojetí
rabínských kontroverzí, o nichž podle Frankela nesprávně rozhodovaly určité postoje běžné v parlamentních orgánech.
Těžko lze popřít, že se rabín Zachariáš Frankel vyhnul jasné definici toho, co pro něj znamenala „tradice“. Uspokojil se s
dokazováním od Rabbenu Ashera, že ne všechno se nazývá „zákon“. Rabín Samson Rafael Hirsch byl podporován v této
při ortodoxními rabíny, jako např. rabínem Ezrielem Hildesheimerem, Solomonem Kleinem z Colmaru a Benjamínem
Hirschem Auerbachem, zatímco někteří Frankelovi příznivci, jako Salomon Juda Rappoport, byli v této při polovičatí.
Zachariáš Frankel pak publikoval ve svém časopise krátké prohlášení, ve kterém však nedokázal poskytnout otevřený a
ucelený výklad svých názorů („Monatsschrift“, 1861, s. 159 a násl.). Široká židovská veřejnost zůstala vůči celé kontroverzi lhostejná a Frankelovo postavení se postupně posilovalo počtem absolventů semináře, kteří si vysloužili pověst
vědců a představitelů konzervativního judaismu.
Literární činnost
Rabín Zachariáš Frankel zahájil svou literární kariéru poměrně pozdě. Jeho první samostatnou publikací byla práce
o židovské přísaze, židovské přísahy v teologii a historii (Drážďany, 1840, 2. vydání, 1847). Za toto dílo vděčila politická
otázka. Zákon ze dne 16. srpna 1838 zlepšil postavení Židů v Sasku, ale stále diskriminoval, pokud jde o židovskou přísahu,
která měla být přijata za podmínek, které podle všeho předpokládaly, že Židovi nelze plně důvěřovat v jeho svědectví
před civilním soudem. Zachariáš Frankel dokázal, že žádná židovská doktrína takový předpoklad neodůvodňuje, a díky
jeho práci nové nařízení (13. února 1840) postavilo Židy na stejný základ jako křesťany, pokud jde o svědectví u soudu.
Jeho druhým velkým dílem byly Historicko-kritické studie o Septuagintě jako dodatek k příspěvkům Targumu:
Předběžné studie pro Septuagintu (Lipsko, 1841). Do stejné kategorie patří tři pozdější díla: O vlivu palestinské exegeze
na alexandrijskou hermeneutiku (Lipsko, 1851); O palestinském a alexandrijském výzkumu psaní zveřejněném v programu pro otevření semináře ve Vratislavi (Breslau, 1854); a Na targum proroků (Breslau, 1872).
Ve všech těchto pracích bylo jeho cílem ukázat, že exegeze alexandrijských Židů, a tím i raných církevních otců, byla
závislá na talmudské exegezi. V tomto vyšetřování se stal průkopníkem a mnoho z jeho žáků ho následovalo podobným
směrem, a to nejen u Septuaginty, ale také Vulgáty a Pšity . Do jeho studie právního postupu byl zahrnut politický motiv:
„Der Gerichtliche Beweis nach Mosaisch-Talmudischem Rechte: Ein Beitrag zur Kenntnis des Mosaisch-Talmudischen
Criminal-und Civilrechts: Nebst einer Untersuchung über die Preussische Gesetzgebung Hinsichtlich des Zeugniss“,
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1846). Zákon Pruska diskriminoval Židy, pokud bylo svědectví Žida proti křesťanovi platné pouze v občanskoprávních
věcech, a to pouze v případě, že šlo o částku nižší než padesát tolarů. Nový zákon ze dne 23. července 1847 o Židech,
který tuto diskriminaci zrušil. Zachariáš Frankel byl zde pruskému sněmu představen jako nezpochybnitelná autorita.
Úvod do Mišny
Frankelovy povinnosti jako profesora talmudské literatury mu ukázaly nezbytnost moderních vědeckých učebnic v
rabínské literatuře a biblické archeologii. K této nutnosti patří jeho úvod do Mišny „Darkei ha-Mishnah“ (Lipsko, 1859)
s dodatkem a rejstříkem pod názvem „Tosafot u-Mafteah; le-Sefer Darkei ha-Mishnah“ (vydané tamtéž v roce 1867).
O bouři, kterou tato kniha vytvořila, již byla zmínka. Je to jeden z nejcennějších pokusů o systematickou expozici dějin
raně rabínské literatury a teologie a do značné míry inspiroval další díla tohoto druhu, jako jsou díla Jacoba Brülla a Isaaca H. Weissa. Jeho osnova rabínského manželského práva „Grundlinien des Mosaisch-Talmudischen Eherechts“ (Breslau, 1860) měla rovněž sloužit jako učebnice na toto téma, stejně jako jeho pokus o historii post talmudské
literatury sofistiky, „Entwurf einer Geschichte der Literatur der Nachtalmudischen Responsen“ (Breslau, 1865), který
je však považován za nejslabší z jeho děl.
Frankelovy studie o historii talmudské literatury ho přesvědčily, že zanedbání jeruzalémského Talmudu je vážnou
nevýhodou kritického zkoumání vývoje talmudského práva. Tomuto poli se rozhodl věnovat zbytek svého života. V roce
1870 vydal svůj úvod do Jeruzalémského Talmudu pod názvem „Mebo ha-Yerushalmi“ (Vratislav). Poté zahájil kritické
vydání Jeruzalémského Talmudu s komentářem, ale objevily se pouze tři pojednání, Berachot a Pea (Vídeň, 1874) a
Demai (Breslau, 1875), když do jeho života zasáhla smrt.
Manželství
Rabín Zachariáš Frankel se oženil s Rachel Mayer z Teplic. Rachel byla prostřednictvím své matky Babetty (někdy též
uváděné jako Barbara) Mayer, pravnučkou velkého mecenáše reb Isaaka Landesmanna z Police u Jemnice. Děd Löbl
ben Isaak Landesmann byl pohřben již na starém židovském hřbitově v Teplicích do hrobu č. 662. Hroby Emanuela
Mayera a jeho choti Babetty, lze vidět na novém židovském hřbitově v Teplicích. Manželství Zachariáše a Rachel Frankelových zůstalo bezdětné.
V článku byly použity odkazy z biografie Zachariáše Frankela, kterou sepsal a publikoval pražský rabín Dr. Alexander
Kisch, člen spolku Afike Jehuda a též student teologického semináře v Breslau, dále je to Dr. M. Brann (Die Familie
Frankel) a Dr. Josef Eschelbacher, který též o něm publikoval zajímavý článek.
Tento článek je věnován k 220 výročí od narození rabína Zachariáše Frankela z“l., které si letos připomínáme. „Čest
jeho památce.“
Pro čtvrtletník Posel připravil: tomaszot
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Židovský Podbořanský Rohozec

Nápadně velký počet synagog v Čechách na konci 18. století a na počátku 19. století bývá vysvětlován tolerantními zákony této doby.
Není tedy náhoda, že většina těchto staveb spadá do doby vlády osvícených panovníků Habsburského dómu, císaře Josefa ll., jeho
bratra císaře Leopolda ll. a císaře Františka I., jenž svými tolerančními patenty zajistili židům svobodu, po níž tak dlouho toužili.
Výstavbu synagog však upravuje teprve patent ze 3. srpna 1797, který mimo jiné obsahuje i tuto důležitou větu: „Krajský úřad
také povolí stavbu synagogy, když bude dostatečný počet rodin a tyto rodiny budou schopny nést potřebné náklady.“ K tomu povolení byl předepsán poplatek 1000 zlatých s roční splátkou 100 zlatých.
Rád bych vás teď vzal do kraje, kde slova naší svaté Tóry jsou vepsaná do potoků, pastvin, kopců a lesů, kde moudré lišky dávají
dobrou noc. V tomto kraji nebylo cadiků – zde byli totiž cadiky všichni, neb by neobstáli jeden před druhým a všichni před Hospodinem, Bohem našich otců.
V Podbořanském Rohozci v roce 1724 na širokotřebčickém panství hrabat ze Schönkirchenů žilo 6 židovských rodin. V 1793 kdy
došlo k dalšímu sčítání židovského obyvatelstva na Žatecku, žilo 17 již familiantských rodin, což byl dost velký počet, aby si židovská
náboženská obec mohla dovolit postavit s povolením vrchnosti svou vlastní synagogu. Do té doby využívali prostory k modlitbám
v některém ze židovských domů. V roce 1793 sem spádově patřili po jedné rodině ještě Židé z nedaleké Nepomyšle a z Chmelištné.
Počet familiantů se nezměnil ani v roce 1816, kdy byl postaven židovský templ v centru vsi, jižně od návsi, obklopený židovskými
domy. Jednalo se o nízko podlažní stavbu s mansardovou střechou, ve které byl klenutý sál zdobený nástěnnými malbami po vzoru
polsko-haličských synagog. O velké zručnosti místních Židů dosvědčuje i velmi řemeslně zhotovený dřevěný Aron ha-kodeš. Ten se
dnes nachází v expozici Židovského musea v Praze, v Klausově synagoze. Pravidelné bohoslužby se zde konaly snad do 1. světové
války. Interiér synagogy byl v roce 1928 vyklizen a ve 30. letech 20. století po vnitřní přestavbě sloužila synagoga k obytným účelům.
Centrum židovských studií však nebylo v Teutschenrustu jak se v jidiš řeči mezi Židy říkalo Podbořanskému Rohozci, ale v Lucku
neboli v Lukách. V Lukách bývala od sedmdesátých let 19. století hebrejská škola s německým vyučovacím jazykem a židovské nižší
reálné gymnázium, jehož žáci museli skládat školní zkoušky na reálném gymnáziu v Doupově. V 18. a 19. století fungovala též v
Lukách ješiva, tj. vyšší židovské učiliště, kde se žáci připravovali i na dráhu rabína, jehož váženým představeným byl roš ješiva rabín
Meir Ullman. V polovině 19. stol. v Podbořanském Rohozci působil rabín Pinkes Hauser, o kterém si více napíšeme v příštím čísle
čtvrtletníku Posel.
Vraťme se však zpět do Podbořanského Rohozce. Sídelní okrsky s židovskými domy byly
v Podbořanském Rohozci tři. Jak už bylo zmíněno v první polovině 19. století bylo dvanáct
židovských domů soustředěno ve východní části prostoru návsi a v ulici vedoucí z návsi směrem k panskému dvoru, osm domů stálo v ulici proti tomuto dvoru a šest domů se
nacházelo v ulici vedoucí k obecnímu hřbitovu. Asi polovina domů včetně rodného domu
cestovatele Eduarda Glasera se v přestavbách dochovala.
Ve 30tých letech 20. století stihl udělat stavebně historický průzkum synagogy Ing. Arch.
Alfréd Grotte. Ing. Arch. Alfréd Grotte byl z jedním z prvních památkářů, který upozorňoval
na likvidaci těchto v pravdě unikátních venkovských synagog, nejen na našem území. V
roce 1956 byla z důvodu havarijního stavu budova bývalé synagogy i se sousedním obecním
domem zbořena. Stejný osud potkal mnoho dalších synagogálních staveb v Karlovarském a
Ústeckém kraji.
Židovský hřbitov se nachází asi jeden kilometr jihovýchodně od centra obce Podbořanský
Rohozec, na konci polní cesty, pod lesem v blízkosti Doláneckého potoka. Založen byl roku
1856, rozkládá se v mírném svahu na ploše 1 502 m². Do dnešní doby se dochovala rozpadající se opuková zeď a cca stovka náhrobků v pravidelných řadách různé zachovalosti od dob založení hřbitova až do roku 1931. Před založením židovského hřbitova se Židé
z Podbořanského Rohozce pohřbívali na nedalekém židovském hřbitově v Mašťově, kde lze
nalézt krásné pískovcové náhrobky.
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Eduard Glaser z“l. (15. března 1855 Podbořanský Rohozec – 7. května 1908 Mnichov) byl
česko-německý arabista, cestovatel a archeolog. V 80. a 90. letech 19. století celkem čtyřikrát navštívil jižní část Arabského poloostrova, hlavně území dnešního Jemenu. Je jedním
ze zakladatelů vědy o starověkých dějinách Jemenu. Publikoval několik odborných monografií a studií.

Eduard Glaser se narodil jako jedno z pěti dětí židovského zemědělce v Podbořanském Rohozci na Podbořansku. Obec byla v té době německá, Glaserovou mateřštinou byla němčina. Ještě v době Glaserova dětství se rodina přestěhovala do Stránek na Žatecku a později
do Žatce, kde si v Obloukové ulici čp. 226 otevřel jeho otec obchod s obilím. Roku 1868 začal
Glaser studovat na reálce v Chomutově, v roce 1871 přestoupil na vyšší reálku do Prahy.
V roce 1873 začal studovat na tamní polytechnice, zároveň navštěvoval na univerzitě kurzy arabštiny. Dalším jeho působištěm se stala od roku 1878 Vídeň, kde začal se studiem astronomie a zároveň pracoval jako asistent v místní hvězdárně.
V říjnu 1882 zahájil Glaser svoji první expedici. Přes Hudajdu se dostal až do San’á. V jejím
okolí podnikl rozsáhlé archeologické výzkumy zaměřené na tamní nejstarší státní útvary: Sabejskou říši, království Hadramaut a Quataban. Glaser do Evropy dopravil množství epigrafického materiálu, jednak opisy nápisů na kamenech, jednak originálů. Další cesty do
Jemenu podnikl Glaser v letech 1885–1886, 1887–1888 a 1892–1894. při svých cestách po
Jemenu se dostal do kontaktu s místními židovskými jemenskými komunitami, které byly
tak odlišné od toho, co znal z domova. Spolupracoval zde s rabínem Hayimem Habshushem,
který byl známým historikem jemenského židovství 19. století. Také sloužil jako průvodce
židovsko-francouzskému orientalistovi a cestovateli Josephu Halévymu. Joseph Halévy byl
v roce 1870 zaměstnán Eduardem Glaserem a dalšími pozdějšími cestovateli, aby kopíroval
nápisy a sbíral staré knihy. V roce 1893, asi dvacet tři let po Halévyho pátrání po Jemenu
si rabi Hayim Habshush začal psát popis jejich cest, nejprve v hebrejštině, a pak, na žádost
Eduarda Glasera, v jeho rodném jazyce, v judeo-arabském dialektu Jemenu. Při třetí expedici se dostal do pouštního města Marib.
Eduard Glaser byl pohřben na židovském hřbitově v Mnichově-Thalkirchenu .
Pro čtvrtletník Posel připravil: tomš69 dle dostupných materiálů.

Jahrzait gaona Naftali Herz Emdena – 14. sivanu
V úterý 25.05.2021 jsme se sešli ve skromném počtu na starém židovském hřbitově v Teplicích, abychom si společně připomenuli
225. výročí od úmrtí teplického rabína a gaona rabi Naftali Herz Emdena Halperina zc“l. Rád bych připomenul, že rabín Naftali
Herz zastával v Teplicích též funkci krajského rabína v litoměřickém kraji. Ve svém předcházejícím úřadě rabína v Údlicích zastával
též úřad krajského rabína pro žatecký kraj a pro kraj loketský.
Zde byla na starém židovském hřbitově v zahradě hrobů zažehnuta se vší pietou jahrzaitová svíce, která byla vložena do skleněné
lahve s opisem náhrobku rabína Naftali Herze, který byl pořízen ke konci devatenáctého století rabínem Adolfem Rosenzweigem.
Díky jeho píli a píli tehdejšího Roš Chevra kadiša reb Samuela Fürtha dnes víme, že hrob rabína Naftali Herze se nacházel v 6. řadě
v hrobě č. 96, hned vedle rabína Icika Eisika Kolishe (4. adaru) a rabína Ja´akoba Rappaporta z Brody (25. avu).
Svíci zažehl vážený člen představenstva ŽOT Vitalij Makonda, za dozoru předsedy ŽOT Michaela Lichtensteina. Předseda Chevra
kadiša a chazan ŽOKV Chaim Kočí spolu s duchovním ŽOT Tomášem Pulcem, který jahrzait gaona Naftali Herze inicioval, odříkali
na místě příslušné žalmy. El male rachamim nad hrobem zesnulého gaona rabi Naftali Herze Emdena Halperina odříkal duchovní
ŽO KV Chaim Kočí, za což mu ze srdce děkujeme.
Když jsem druhý den navštívil hrob gaona Naftali Herze, plamen svíčky olizoval poslední rozehřátý vosk ve skleněné láhvi, než
dohořel úplně a knot vydal poslední čmoud nebesům na pozdrav, že zápalná oběť dohořela a plameny vše strávily. Pak jsem odnesl
skleněnou lahev s nalepeným epitafem, aby nás někdo nenařknul, že tam děláme černou skládku. Neboť toto místo je pro nás posvátné, už jen z důvodu, že zde odpočívají generace našich předků a našich učitelů, které nám nebylo doposud navráceno, jak už
jsem výše zmínil. Cítím to jako velkou křivdu od města, neboť Židé byli vždy loajálními občany našeho města, kteří se snažili město
Teplice povznést. Nejen díky nim byly Teplice nazývány „Malou Paříží“.
O rabínu Naftali Herz Emdenovi se dočtete více v článku předsedy dozorčí rady ŽOT Davida Krause nazvaném:
„Nechť nám je vzpomínka na velkého gaona rabi Naftali Herz Emdena z domu Halperin požehnáním nám i budoucím. Čest jeho památce.“
Pokud i vy, byste chtěli uspořádat jahrzait v den úmrtí u hrobu vašich předků, prosím kontaktujte nás. Pokud nemají vaši předci
hrob – dá se uspořádat bohoslužba, po které by se studovaly příslušné oddíly Mišny a pak by se konal kiduš na počest zesnulého či
zesnulé.
Pro čtvrtletník Posel připravil: duchovní ŽOT a člen Chevra kadiša
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Marietta
Marieta Blochová se narodila 10. srpna 1921 v Teplicích, ale vyrůstala v městečku Dubí
u Teplic, v česko německém pohraničí. Její otec Artur Bloch zdědil po svém otci továrnu na porcelán. „Můj dědeček s babičkou měli jedenáct dětí, šest děvčat a pět kluků. A
volba padla na mého otce, že on by měl vést tu porcelánku s tím, že ale všem do té doby
neprovdaným sestrám dá výbavu.“
Paní Marieta se narodila do židovské rodiny, kde se mluvilo německy. „Vždycky jsme
si byli vědomi toho, že jsme Židé, ale nikdy jsme toho moc nedodržovali.“ Marieta si
vzpomíná, že v rodině vždy slavili největší židovský svátek Jom kipur, tedy Den smíření.
Během toho to svátku musí člověk držet půst a vyvarovat se zábavy, aby se mohl plně
soustředit jen na své myšlenky a modlitbu. „Tatínek se trestal tím, že nezapínal rádio,
což pro něj byl větší trest, než že nejedl.“
Rodiče se rozvedli, když jí bylo sedm let. Důvodem jejich rozvodu byly podle Mariety
jejich hodně odlišné povahy. Otec byl spíše mlčenlivý samotář, který k životu společnost
moc nepotřeboval a vystačil si se čtením a posloucháním rozhlasu. „Maminka byla o
patnáct let mladší než tatínek a měla ráda svoje kamarádky a lidi okolo sebe.“ Rozvodem rodičů byla Marieta oddělena i od své starší sestry Hany. Rodiče se totiž dohodli, že
Hana se odstěhuje s maminkou do Teplic a Marieta zůstane s otcem v Dubí. Až mnohem
později se dozvěděla, že šla k tatínkovi, protože matka věděla, že její sestra je podobný
typ jako otec, oba jsou nemluvní, a že Marieta, která byla více po matce, donutí tatínka
ke komunikaci. „Maminka se přestěhovala ke své mamince do Teplic a za rok se provdala za lékaře.“ Maminka svého manžela doktora Viktora Hahna poznala při porodu
Mariety. Otec si vzal ženu z Prahy, která se za ním přestěhovala do Dubí. Manžela maminky znala Marieta odjakživa a vždy ho oslovovala strejdo a tatínkova nová žena byla
Marietě také velmi blízká a se sestrou jí neříkaly jinak než teto. „Vlastně najednou jsem
měla jakoby dvoje rodiče.“
Ve 30. letech byla obrovská nezaměstnanost, a to až taková, že některé Marietiny kamarádky musely chodit každý den k někomu
na oběd, protože jejich rodiče prostě neměli peníze na to, aby jim mohli dát najíst. „Muselo to pro ně být strašné, ale něco jíst
musely.“ Marieta si nevzpomíná, že by pociťovali jakýkoliv antisemitismus do okamžiku, než se v Německu stal kancléřem Adolf
Hitler. Ani poté se lidé v Dubí proti židovským občanům neprojevovali nijak nenávistně. „Nedělaly se žádné rozdíly, chodili jsme
do stejné školy, jedli jsme stejné jídlo.“ Jediné místo, kde Marieta pocítila nespravedlnost, byla škola, ve které patřila k nejlepším
žákyním, ale učitelé vždy našli nějaký důvod, proč lépe ocenit její spolužačku s německým původem. O jiném zážitku vyprávěla
Marieta Šmolková v rozhovoru pro projekt Centropa. Jednoho dne přišli kluci od nich ze třídy do školy hrozně vyčerpaní a až po
mnoha letech se Marieta dozvěděla, že byli v noci v Drážďanech, kde je cvičili na lehce ozbrojenou jednotku, aby mohli zasáhnout
v Dubí, až budou nacisté potřebovat. Tito kluci potom později v ulicích vykřikovali „Sieg heil“.
Po absolvování čtyř tříd gymnázia nastoupila Marieta Blochová na obchodní akademii. „Na začátku třetího ročníku tatínek volal do
školy, aby mě pustili domů, když se dozvěděl z rádia, že Němci budou obsazovat pohraničí.“ V září 1938 utekla s tatínkem a jeho
ženou do Prahy. „Utekli jsme a neměli nic, jen noční košili a věci na mytí.“ Útočiště našli v bytě matky tatínkovy nové ženy, ale byt
byl příliš malý na to, aby se tam vešli čtyři lidi. Nakonec se tedy rozhodlo, že Marieta odjede za matkou, strýcem a sestrou do Brna.
„Maminka se strejdou odešli z Teplic už v květnu 38. roku.“
V Brně strýc pronajal vilu, jenže tu si vybral velitel brněnského gestapa a rodina se musela přestěhovat do jediného pokoje a zbytek
poskytnout jemu. Bylo jasné, že situace v Československu není pro ně už bezpečná, a tak se rozhodli emigrovat do Anglie. Těch pár
měsíců druhé republiky proto trávili učením se angličtiny a přípravou na budoucí zaměstnání. Podařilo se jim zařídit místo pokojské pro Marietu a ošetřovatelky pro Hanu. „Já jsem chodila v Brně do anglického ústavu a učila se šít.“ Měli už všechno připravené,
dokonce ušité oblečení pro dívky do práce. Čekalo se jen na to, až bude Marietě osmnáct a až mamince a strýci dorazí potvrzení, že
nedluží státu daně. Bohužel emigrovat už nestihli. Dne 15. března 1939 vyhlásil Hitler nad Československem protektorát a hranice
se pro Židy uzavřely. „Pak už byl protektorát, o kterém jsme se dozvěděli tak, že ráno, když jsme se probudili, tak před oknem visela
vlajka s hákovým křížem.“
Přestěhovali se tedy do Prahy ke zbytku rodiny a čekali, co se stane. Stále se všichni učili anglicky a Marieta se učila šít, protože
pořád doufali, že se jim přeci jen nějak podaří emigrovat. Nejprve bydleli v bytě v Podolí, odtud je ale vyhnali, takže se Marieta,
Hana, maminka a strýc přestěhovali do Pařížské ulice. Zde bydleli všichni v jediném pokoji, kam se vešla jen jedna postel, a navíc
byl jejich pokoj průchozí do koupelny, která byla společná pro dalších čtrnáct lidí. Během protektorátu už v Československu platily
tzv. norimberské zákony, takže Židé například nemohli nakupovat ve stejných obchodech jako jiní lidé nebo nesměli vycházet večer
z domu. Marieta však vzpomíná hlavně na to, jak solidární k nim lidé v té době byli, takže se všechna ta nespravedlivá omezení dala
snášet. „Tatínkova druhá žena nebyla Židovka, a tak bylo pravděpodobné, že nějak ochrání otce, proto najali velký byt s tím, že až
my odjedeme, byli by tam s tetinou maminkou, s maminčinou matkou a s otcem doktora Hahna.“ Všechno samozřejmě dopadlo
úplně jinak. Marieta se sestrou, maminkou a strýcem nikam odjet nemohli a Marietina babička a otec strýce nečekaně zemřeli.
„Naštěstí ani jeden nevěděl, že jsme šli do koncentráku.“
V prosinci roku 1941 jim přišlo předvolání do koncentračního tábora. Dne 11. prosince šli Marieta, Hana, jejich maminka a strýc
před Veletržní palác a odtud byli odvezeni do Terezína. „Byli jsme druhý transport do Terezína.“
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Když do Terezína v prosinci 1941 dorazili, byli tu jako jedni z prvních. Pevnost postavená na konci 18. století se změnila v židovské
ghetto. Terezín ještě nebyl na nové obyvatele připraven. Nebyly tam ani postele, a tak Židé museli spát v kasárnách na zemi. „Směli
jsme si s sebou vzít 50 kg z Prahy. Měli jsme s sebou i nějaké ložní prádlo, tak jsme do jedné cejchy nacpali slámu a měli jsme ji
místo matrací.“ Hned po příjezdu byli rozděleni podle pohlaví, takže Marieta, Hana a jejich matka šly do jedněch kasáren a jejich
strýc do jiných. „Tehdy ještě nebylo dovoleno se nějak scházet. Proto jsme nikdy nevěděli, co se s ním děje, a on nevěděl, co se děje
s námi.“ Po pár měsících byla určena denní doba, kdy se smělo pohybovat po ghettu, takže rodina mohla být vždy alespoň na chvíli
pohromadě.
„Ukázalo se, že být tam mezi prvními byla určitá výhoda, protože jsme ještě spoluorganizovali život v tom ghettu.“ Strýc získal místo
šéflékaře v ženských kasárnách, takže bydlel ve stejném domě jako jeho rodina. Jednotliví lékaři museli vždy obcházet jednotlivé
domy a tam zjišťovat, jestli se někde nevyskytla nějaká infekce. Stav, který zjistili, pak chodili nahlašovat šéflékaři. Marieta pracovala
jako zapisovatelka těchto hlášení. Hana, která byla diplomovanou zdravotní sestrou, vypomáhala v Terezíně jako ošetřovatelka. Infekcí se v ghettu pochopitelně vyskytovalo mnoho. „Já sama jsem tam měla záškrt, a to ještě neexistovala žádná izolace. Ležela jsem
v nějakém malém pokojíku v těch kasárnách a čekala, až to přejde, protože nic jiného nešlo, moc léků nebylo.“
Po čase začaly z Terezína odjíždět transporty „někam do Polska“. „Nikdo nevěděl kam, nikdo nevěděl proč, ale každý tušil, že to
bude horší než v Terezíně.“ Do transportu se člověk mohl dostat z nejrůznějších důvodů. Stačilo třeba jen to, že někdo pustil vařič,
což ohrožovalo elektrické připojení v celém městě, protože elektrická síť zde nebyla budována pro takové množství lidí. „Některé
vlastně odsoudili k smrti za to, že zapnuli vařič.“ Všichni se proto snažili chovat co nejvzorněji, aby je minulo zapsání do transportu,
a to i přesto, že vlastně nikdo netušil, kam vlaky odjíždějí. „Některým z těch odvezených se povedlo poslat nějaké zprávy. Tedy ne do
Terezína, ale do Prahy a z Prahy pak do Terezína.“ Pak měli lidé v Terezíně už reálné důvody, proč se snažit neopustit Terezín, a to
se ještě obecně nevědělo o snad nejhorším nacistickém vynálezu - o plynových komorách. Marieta se na žádné seznamy nedostala,
jenže pak se jednoho dne na seznamu do transportu objevilo jméno její maminky a strýce Viktora. „Se sestrou jsme mohly i nadále
zůstat v Terezíně. My jsme nebyly v transportu, ale maminka se strejdou v transportu byli. My jsme se k nim dobrovolně přihlásily a
šly jsme s nimi.“ Na konci září 1944 tak Marieta Blochová nastoupila se svou rodinou už do druhého transportu, který končil v polské
Osvětimi.
Okamžitě po příjezdu do Osvětimi oddělili vojáci opět strýce Viktora od rodiny, a to bylo také naposledy, kdy ho viděly. „Nevěděly
jsme a až po válce jsme se to dozvěděly, že strejdu hned po příjezdu zastřelili.“ Potom následovalo oddělování mladých, a tedy
práceschopných žen od těch, které nacističtí lékaři uznali za neužitečné. „Maminka vypadala docela mladě, a tak tou první kontrolou
prošla s námi na barák.“ Starší ženy pak putovaly rovnou do plynových komor. Všem ženám, které prošly kontrolou, ostříhali hlavy
dohola a rozdělili je do kasáren. V místnostech byly třípatrové palandy. „Nám přidělili postel až úplně u stropu. Normálně tam leželi
čtyři vojáci, ale nás tam leželo osm, takže jsme musely ležet na boku, abychom se tam jako sardinky vešly.“
V koncentračním táboře v Osvětimi byly podmínky ještě mnohem horší než v Terezíně. Na rozdíl do Terezína, který sloužil spíš jako
pracovní tábor a jako místo, kde bylo možné držet Židy pod kontrolou, byla Osvětim tábor určeným primárně k fyzické likvidaci
židovského obyvatelstva. „Jediné jídlo byla nějaká polívka. A k té jsme nedostaly ani lžíci, nic. A z té polívky jsme se každá nějak
napila, těch osm lidí, a někdy to šlo ještě jednou dokola a někdy… Zkrátka my jsme jedna vůči druhé byly velice disciplinované a
solidární. Nestalo se, že by si tam někdo vylovil kousek nějaký brambory…“ Po pár dnech v Osvětimi byl každý k smrti vyčerpaný
z nedostatku jídla a psychické zátěže. „Bylo jasný, že tohle nejde přežít a že to taky k přežití není určený. Naopak.“
Po týdnu v Osvětimi byly ženy poslány k další kontrole, které velel proslulý lékař SS Josef Mengele. „Mengele je ten, který ukázal
doleva, nebo doprava ‒ život, nebo smrt. A ten maminku nepustil s námi na práci.“ Marieta a Hana se tak musely rozloučit i se
svou matkou, která zůstala v Osvětimi. Až po válce se setkaly s jednou maminčinou známou, která byla lékařkou v Ústí nad Labem a
v Osvětimi shodou okolností pracovala jako ošetřovatelka. „Ta nám po válce řekla, že maminka dostala úplavici, ty strašné průjmy,
takže ji dali na marodku. A ona že se snažila, aby maminka byla na posteli, poněvadž někteří taky leželi na zemi. A tam asi o čtrnáct
dní později zemřela.“
Dalším transportem se Marietta a Hana dostaly do německé továrny ve městě Öderan. Öderan je městečko nedaleko československých
hranic na německé straně Krušných hor. Ve městě byla veliká textilní továrna. „Ty textilky za války přeměnili na výrobnu munice
a zbraní.“ Sestry sem dorazily právě v době, kdy začínala zima, která je v Krušných horách vždy velmi tuhá. Měly na sobě jen to, co
vyfasovaly v Osvětimi, což byly letní šaty a letní boty. V tom, v čem přijely, byly po celou dobu. Každý den před směnou a po směně
musely všechny nastoupit ven, kde je počítali, takže každý den stály dvě hodiny ve sněhu. „Ale zase to byl jediný čas, který jsme
mohly strávit na čerstvém vzduchu, takže nám to až tak hrozně nevadilo.“
Marieta a Hana Blochovy pracovaly pro továrnu, která vyráběla munici pro armádu státu, který je naprosto bezdůvodně donutil
opustit domov, který je oddělil od rodiny a který s nimi zacházel, jako kdyby nebyly lidé. Marieta proto chtěla alespoň malinko
přispět k německé porážce, a tak schválně šidila svou práci. „Já taky proto, abych něco udělala pro vlast, pro svou vlastní vlast, tak
jsem vždycky nechala ten stroj běžet. Věděla jsem, že vyrábím zmetky. Moje sestra měla stroj, který vyráběl až po mně, a vždycky
říkala: „Věděla jsem přesně, od koho tohle to je.“ Práce byla náročná a příděly jídla byly pořád minimální. „Měli jsme dvanáctihodinové směny. Vždycky jeden týden jsme pracovali ve dne a druhý v noci.“ Občas se našli i lidé, kteří jim pomáhali. Například jeden
německý dělník vždy oddělil část svého přídělu jídla a položil to vedle stroje nějakého Žida, Židé dostávali příděly menší.
Postupně získávaly informace o tom, co se děje díky spoluvězňům „Pak tam nastěhovali italské válečné zajatce. Ti přeci jenom měli
víc práv než my. My jsme neměli žádná práva.“ Některé židovské dívky navázaly kontakty s Italy a ti jim zprostředkovávali zprávy
z války. Tímto způsobem se dozvěděly, že se chystá mírová konference v San Francisku. „Tak jsme se naivně domnívaly, že když
mírová konference, tak bude mír, ale ony to byly jenom přípravy na to, jak ukončit tu válku.“ Pro ně tedy válka stále nekončila, ale
v momentě, když už začínalo být i některým Němcům jasné, že válku asi nevyhrají, naložili židovské dívky do vlaku. Dne 20. dubna
1945 nastoupily Marieta a Hana do již posledního, ale nejtvrdšího transportu.
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„Naložili nás na dobytčáky. Dvě stě do jednoho vagonu, což znamenalo, že jsme nemohly sedět na zemi, protože jsme se nevešly.
Tak jsme se dohodly, vždycky některé stály a některé seděly.“ Na cestu dostaly každá misku s polévkou. Některé mísy daly do rohů
vagonu, aby tím alespoň částečně nahradily záchody. V té době bylo vyhlášeno válečné nařízení, podle kterého vlaky nesměly stát ve
stanici déle než dvacet čtyři hodin. Vlak proto vždycky zastavil v nějaké stanici, pár hodin tam zůstal a zase jel do jiné. Tak to bylo
po několik dní. Postupně se vlak dostal přes hranice a jednoho dne zastavil v zastávce Dubí u Teplic, kde sestry vyrůstaly. Marieta
s Hanou se rozhodovaly, jestli se nepokusí o útěk, ale nakonec si to rozmyslely. Věděly, že vypadají hodně nápadně. Z Osvětimi měly
vyholené hlavy a bílý pruh přes oblečení jako označení vězeňkyň. „Neměly jsme nikoho, kdo by nás v tomhle stavu schoval.“
V další stanici k jejich vlaku připojili luxusní vagon, ve kterém byli vysocí němečtí důstojníci. „A jejich vlak připojili k našim
dobytčákům a popojížděli s námi. A třeba v Lovosicích přiletěla americká letadla a letěla hodně nízko, chtěli vědět, co je to za vlak,
a když nás viděli, tak zase odletěli. Ti důstojníci přesně věděli, proč chtěli být připojeni k tomu vlaku.“ Poslední dny dívky ve vlaku
už neměly vůbec nic k jídlu. V jedné stanici jim lidé do vagonu alespoň přinesli kbelíky s čajem, takže se mohly napít. V Lovosicích
je alespoň na chvíli vyvedli ven a dali hadice s vodou, aby se mohly umýt, což po osmidenní cestě v nepředstavitelně nehygienických podmínkách ocenily. „Tam jsme viděly, že je opravdu konec války. Viděly jsme německé vojáky, jak zahazují svoji zbraň a jdou
nahoru do Krušných hor, aby se dostali do Německa. “Nakonec je vlak dovezl do Litoměřic, kde je konečně vyložili, a šly pěšky do
Terezína.
V Terezíně se opět setkaly s otcem. Toho jeho nežidovská manželka nakonec opravdu poměrně dlouho dokázala ochránit před
transportem do Terezína, ten ho ale nakonec stejně neminul a v prosinci 1944 byl do ghetta převezen také. Tábor byl pořád ještě pod
německým velením. „Na prvního máje někdo vyvěsil československý prapor, ale byli tam ještě Němci. To ještě nebyl konec války.“
Němci přikázali vlajku opět sundat. Za týden nato už ale válka konečně skončila, Němci odjeli a vystřídal je švýcarský Červený kříž.
Během tří dní dorazilo do Terezína 15 tisíc Židů z koncentračních táborů. První, co bylo se všemi potřeba udělat, bylo odvšivení,
protože vši si přivezli skoro všichni. Následovalo složité řešení různých infekčních chorob, jako byly skvrnitý tyfus nebo úplavice. Po
pár dnech dorazila do Terezína Rudá armáda a převzala od Červeného kříže správu nad táborem. Jejich zdravotnická organizace se
jmenovala Červený půlměsíc. „Tak z jedné strany odjížděl švýcarský Červený kříž, který reprezentoval ten mezinárodní, a z druhé
strany přijížděl ten Červený půlměsíc.“
Po pár dnech projíždělo Terezínem auto s partyzány, a když projížděli kolem Mariety a jejích tří kamarádek, tak jim nabídli, že je
svezou do Prahy. „Tak jsem se sestrou honem domluvila, že by ona zůstala v Terezíně s tatínkem, přeci jenom byla ošetřovatelka a
věděla o tom víc než já.“ Aby mohly opustit terezínské ghetto, musely dívky získat potvrzení od hygienika o tom, že nemají žádnou
infekční chorobu. „Najednou se nám zdálo, že všechno můžeme, tak jsme o půlnoci budily toho vysokého funkcionáře, že potřebujeme
to potvrzení.“ Hygienik jim potvrzení nakonec vydal a ony odjely z Terezína do Prahy, kde právě končilo Pražské povstání. „To se
z Prahy už jenom kouřilo, ale už se nebojovalo.“ Marieta vzala své tři kamarádky do bytu manželky svého otce. Teta se divila, proč
bere domů tři cizí dívky. „Ale pro mě nebyly cizí! To byly holky, které potřebovaly někde bydlet. Dvě byly Vídeňačky a jedna byla
Brňačka a nikdo z jejich rodičů nepřežil.“ Kamarádky pak ještě pár měsíců žily s nimi v pražském bytě.
Když se židovské dívky vrátily z koncentračních táborů, všechny měly jen pár centimetrů dlouhé vlasy, které jim stihly narůst od
chvíle, kdy jim je v Osvětimi vyholily. Trochu tragikomické je, že po válce se tyto účesy dívkám v Praze líbily a stalo se trendem
ostříhávat se tzv. na kluka. Marieta neměla ani v Praze moc času na odpočinek. Musela shánět auto a potom benzín, který byl po
válce téměř nedostupný. Nakonec se jí povedlo oboje sehnat a ona mohla dojet pro otce a sestru do Terezína. Otec si z Terezína
přivezl těžký zápal plic, na jehož následky o čtyři roky později zemřel. „Tak to byl konec války pro mě, jenže jsem nevěděla, že
maminka a strejda se už nevrátí.“
Koncem války však pro Marietu problémy nekončily. Začalo totiž vypořádávání Československa se vším německým. Aby se zjistilo,
kdo je ten, pravý‘ Čech, tak se vytáhly údaje ze sčítání lidu z roku 1930. Tehdy lidé jako jednu z informací udávali svou národnost a
přímo ve sčítacích formulářích bylo napsáno, že národnost se má vyplnit podle rodného jazyka. „Tak tam tatínek popravdě napsal
němčina.“ A podle toho stát po válce určil, že Blochovi jsou Němci, a pozastavili jim československé občanství, což byl dost velký
problém, protože to značně komplikovalo třeba možnost nalézt zaměstnání. A zaměstnání Marieta potřebovala, protože její otec
byl těžce nemocný a pracovat už nemohl, takže Marieta nemohla pokračovat ve studiu a musela jít shánět práci. „To byla moc těžká
doba.“ Měla pocit, že jí k získání práce pomůže, když se naučí těsnopis, a tak se rychle doučila český, anglický a německý těsnopis.
V práci ho pak sice nevyužila, ale hodil se jí jinak. „Když jsem si dělala poznámky, tak jsem chtěla, aby to po mně nikdo nečetl, tak
jsem využila ten těsnopis. “Nakonec se jí povedlo najít zaměstnání v Podniku zahraničního obchodu, kde jim nevadilo, že nemá
československé občanství, takže už v říjnu 1945 nastoupila do podniku, kde zůstala dvacet osm let a vypracovala se z korespondentky na zástupkyni ředitele útvaru, z čehož rok a půl útvar ředitele neměl, takže ho vedla ona. Až po třech letech stát uznal, že se
Blochovi neprovinili vůči republice, a československé občanství jim vrátil.
Marietin tatínek měl v Americe přítele, který objevil článek o tom, že příbuzný Blochových admirál Bloch byl obviněn z toho, že zavinil
katastrofální útok japonských letadel na americkou pevnost Pearl Harbor. Ten kamarád pana Blocha poslal článek svému mladšímu
bratrovi a ten ho donesl k Blochům. Mladší bratr se jmenoval Jaroslav Šmolka a Marieta si ho za pár let vzala za muže. „Tak díky
tomu, že obžalovali admirála Blocha, já jsem poznala svého manžela.“ Jaroslav Šmolka byl také Žid a také prošel koncentračními
tábory. Nacisti jej připravili o manželku a dvě malé dcerky. „Přišel sám a vážil 38 kilo.“ Vzali se až v roce 1954, protože Jaroslav
dlouho váhal, byl totiž o dvacet jedna let starší než Marieta. „Já už jsem v té době neměla otce ani matku, takže on byl pro mě zase
trochu jako rodič, někdo, kdo měl rozum. A on zase postrádal ty svoje děti, takže já jsem pro něj byla i tak trochu dítě.“
Jaroslav Šmolka pracoval jako matrikář v židovské obci. V roce 1950 komunistický režim zestátnil všechny církevní matriky. Jaroslava si vzali jako správce i do státních služeb. Byl zvyklý sedět v synagoze na své židli a u svého stolu, a tak se domluvil se židovskou
obcí, že zapůjčují židli a stůl státu. StB této nevinné záležitosti využila a obvinila Jaroslava, že židli a stůl ukradl. „Manžel měl klíč
od zahrady, kde jsem bydlela s tetou. Jednou řekl: „Dneska jsem ten klíč vyhodil do kanálu, kdyby mě zavřeli, aby totiž nezkoumali,
odkud ten klíč je.“ Nakonec z toho nevzešly pro Jaroslava ani pro Marietu žádné následky, ale bylo to pro někoho, kdo už jednou
prošel nespravedlivou a krutou šikanou ze strany státu, hodně stresující. Navíc to bylo v době politických procesů, kdy byli Židé opět
perzekuováni. „Tehdy jsme viděli vysloveně antisemitismus. Z těch dvanácti popravených bylo jedenáct Židů.“
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Hned po svatbě se Marieta přestěhovala k Jaroslavovi do podkrovního bytu v Židovském Městě v Praze, kde měli naprosto
neuvěřitelnou vyhlídku na město. „On s oblibou říkal, že pro jednoho to byl moc hezký byt a pro dva už je trochu moc malý. Ale
my jsme se vždycky vraceli k tomu oknu. Mockrát jsme ho mohli vyměnit za větší, modernější, ale nemohli jsme se rozloučit s tím
rozhledem.“
Marieta a Jaroslav Šmolkovi nikdy nevstoupili do komunistické strany, i když jim to oběma nabízeli. Když to nabízeli Marietě, tak po
ní chtěli, aby donášela na lidi od nich z podniku, ale pod podmínkou, že by o této činnosti pro stát nikomu nesměla říct ani slovo. „A
já jsem říkala, že to nejde, protože jsme si s manželem slíbili, že si budeme říkat jenom pravdu a všechno, co se nás týká, si budeme
vzájemně sdělovat.“ Když režim neuspěl v tom, aby Marietu dostal do strany, tak jí alespoň nabídli, aby dělala tzv. soudce z lidu.
Tato funkce s sebou nenesla v podstatě žádnou zodpovědnost, a tak ji Marieta přijala. Soudce z lidu byl v podstatě jen figurkou, která
celému soudnímu procesu dodávala dojem, že socialismus dává možnost obyčejným lidem podílet se na běhu státu. Marietě přišla
tato práce poměrně zábavná, protože většinou soudila jen rozvody a drobné delikty. „To byla docela zajímavá zkušenost, jak se lidi
někdy rozvádějí úplně zbytečně.“
V šedesátých letech, v době, kdy se poměry v republice značně uvolnily, se Marietě a Jaroslavovi podařilo vyjet na několik týdnů
do New Yorku. Jaroslav tam totiž měl bratra a ten mu poslal letenku a Marieta dostala výjezdní doložku na přímluvu svého kolegy.
V New Yorku Marieta našla velmi výhodnou zakázku pro podnik, kde pracovala, a tak ji tam po návratu zpátky šéf poslal znovu,
aby zakázku dojednala. „Takže já jsem se vlastně v tom roce 1965 do Ameriky podívala dvakrát. “Marieta v Americe především
obdivovala, s jakým nasazením tam lidé pracovali. Když to srovnávala se situací v Československu, kde lidé v pracovní době dělali
většinou všechno jiné než to, za co byli placeni, tak bylo celkem pochopitelné, že je USA ekonomicky tak úspěšná země. Za tu výhodnou zakázku, kterou v Americe dojednala, získala Marieta Šmolková v roce 1968 dokonce státní vyznamenání za vynikající práci.
V roce 1968 byly uvolněné poměry v Československu rázně ukončeny invazí vojsk Varšavské smlouvy. Marieta a Jaroslav to zjistili
ve chvíli, kdy v Praze na Můstku viděli přijíždět ruské tanky. „Nám to tak strašně připomínalo to obsazení republiky v osmatřicátém
roce. Zkrátka my jsme z toho byli úplně špatný...“ V práci se pak Marieta podílela na tvorbě plakátů protestujících proti vstupu vojsk na území Československa. „Druhý den už byl každý opatrnější.“ Začaly nemilosrdné prověrky, na základě kterých se vyhazovali
odpůrci režimu, ale i přívrženci reformního komunismu. „Všechny vyhodit nemohli, protože někdo musel taky pracovat. A mně
v tom pomohlo vlastně to, že jsem byla za války zavřená.“
Marieta Šmolková velmi ráda cestuje a za svůj život už také navštívila mnoho zemí. Ještě na konci osmdesátých let jela do Jižní
Ameriky na svatbu dcery manželova příbuzného a pak během 90. let jela do Ameriky ještě dvakrát. Sametová revoluce jí samozřejmě
potěšila, už jen z toho důvodu, že cestovat se konečně mohlo bez omezení. „Tenkrát mě mrzelo hlavně to, že se toho nedožili můj
manžel a sestra, že tu radost mám jenom sama.“ Na porevoluční roky Marieta vzpomíná jako na dobu velmi radostnou, kdy byl snad
každý nadšený z náhlé svobody. Ale přijde jí škoda, že se té dobré nálady ve společnosti nevyužilo k tomu, aby se učinily i méně populární, ale nutné kroky. Viníka toho stavu vidí hlavně v prezidentu Václavu Havlovi, který pod heslem, my nejsme jako oni‘ nechal
komunistickou stranu působit jako legální. „Byl sympaťák. Byl statečný v době, kdy nebylo lehký být statečný. To všechno uznávám.
Ale jako státník podceňoval, že laskavost a dobrota může být i chybou.“
Marieta a Jaroslav Šmolkovi měli velmi krásné a šťastné manželství. Oba se naplno věnovali svému zaměstnání, a tak ani neměli
děti. Jaroslav se dožil poměrně vysokého věku – osmdesáti tří let, ale protože mezi ním a Marietou byl opravdu velký věkový rozdíl,
je Marieta Šmolková už téměř třicet let vdovou. Jaroslav zemřel doma v jejich bytě s krásným výhledem. „Těsně před jeho smrtí za
ním přišel synovec a on mu řekl, aby mě neopouštěl, a tato rodina mě neopustila a neopouští a je to veliké štěstí, že je mám.“ Marieta
v žádném případě nezůstala sama a rodina manželova synovce jí dokonale nahradila vlastní děti.
Marieta Šmolková stále žije v židovském městě v Praze. Podle jejího názoru teprve v současnosti z české společnosti vymizel antisemitismus, takže to malé množství Židů, co zde přežilo 20. století, může konečně žít v klidu. „Říká se, že v ostatních státech Evropy
je větší antisemitismus než zde.“ V životě Mariety Šmolkové se událo velké množství náhod. Jednou takovou náhodou je i setkání
s jejími příbuznými, kteří žijí v Izraeli. Tito lidé se přátelili s její sousedkou, a když přijeli do Prahy na návštěvu, zjistili, že ve stejném
domě žije jejich příbuzná. Marieta je pak také navštívila v Izraeli. „Věřím, že některé věci se dějí bez našeho přičinění. Někdy v náš
prospěch a někdy v náš neprospěch, ale nakonec se vždycky ukáže, že je dobře, že to tak bylo.“
Pro Paměť národa, zaznamenala: 30.11.2018 Andrea Jelínková
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Lederfabrik in Mariascheine

aneb továrna reb Elijahu ben Beer Naftaliho Rindskopfa na kožené zboží v Bohosudově
V místech, kde svahy Krušných hor přechází do teplicko-šanovské roviny, vyrostla na
dohled od Královského horního města Krupky obec Mariascheine zvaná česky Bohosudov. Bohosudov byl známý spíše svou jezuitskou kolejí a vyhledávaným Mariánským
poutním místem nežli svým průmyslem.
V druhé polovině 19. století byla u Bohosudova založena koželužna, kterou založil
Eduard Rindskopf. Eduard Rindskopf byl po třicet let členem obecní rady v Krupce.
Kůže se zde zpracovávaly metodou tříslového koželužství, část produkce se vyvážela
do sousedního Saska a dalších evropských zemí. Městský radní Eduard Rindskopf se
též zasadil o vybudování vodovodu v Krupce a v Bohosudově, neboť při výrobě kůží
je potřeba velkého množství vody na dopouštění velkoobjemových kádí, ve kterých se
kůže několik dní máčely, aby změkly a mohly se dále zpracovávat.
Podle očitého svědka a pamětníka klukovských her V. Pokorného, víme že ještě
v šedesátých letech minulého století bylo možno vidět velké množství velkých
zahloubených kádí,podle kterých se místu říkalo „v Kádích“.
V roce 1905 Eduard Rindskopf z“l. ve věku 69 let umírá a je pohřben na Novém
židovském hřbitově v Teplicích. Továrnu na kožené zboží a usně v Bohosudově po otci
přebírají jeho synové.
Eduard Rindskopf patřil mezi významné osobnosti a podnikatele druhé poloviny 19.
století, a tímto krátkým článkem bych mu rád vzdal čest. Neboť jako jediný Žid byl zvolen krupskými občany do obecní rady starobylého Královského horního města Krupky,
které si potrpělo úzkostlivě na tradici a odmítalo moderní výdobytky. Řadu let patřil
k okresnímu zastupitelstvu i zastupitelstvu města Teplic, v němž byl činný jako podporovatel chudých. Především byl velmi činný v rámci židovské obce, kde podporoval
různé židovské spolky a v osmdesátých letech 19. století velkolepou stavbu Nové teplické synagogy. Výčet jeho aktivit by dal sám na jednu stránku.
Pod pojmem tříslového zpracování kůže se používá jako tříslo přípravek z rozdrcené
kůry stromů, převážně z bukové, dubové kůry, které sloužící k vydělávání kůží a její
přeměně na useň. Rindskopfové, tuto metodu zpracování kůží již používali v obci
Mstišov, kde v roce 1852 zřídil koželužnu Heinrich Rindskopf. Firma vyráběla usně
a hnací řemeny a fungovala do arizace židovského majetku. Ve 20 letech v něm bylo
zaměstnáno na padesát zaměstnanců s obratem tři milióny korun.
V letech 1939-1945 byly obě koželužny již v německých rukách. Roku 1948 byla
začleněna pod národní podnik Polický Jaroměř a o rok později zrušena úplně. Výrobě
usní a koženého zboží se dnes v našem kraji pod Krušnými horami, už nikdo nevěnuje.
„Čest jeho památce.“
Staré koželužské postupy zpracování kůže známe od pravěku, kdy lovci ulovili lovnou
zvěř, a bylo potřeba se naučit i vypracovávat kůže. Vypracovaná kůže měla nejrůznější
využití. Průmyslová revoluce zvýšila poptávku i při výrobě kožených materiálů. V minulosti měla výroba kožených věcí daleko širší uplatnění, nežli je tomu dnes, kdy se
používá stále více kožených imitací, anebo jiných materiálů, které mají podobné nebo
stejné vlastnosti.
Zajímavé je též, že do josefinských reforem si nesměli Židé pronajímat vrchnostenské
koželužny. Teprve dvorským dekretem z 20. září 1775 se povoloval Židům nájem nejen
v místech, kde, již je měšťané provozovali, ale mohli je zřizovat i tam, kde je měšťané
neprovozovali. Hlavní podmínkou bylo zpracování kvalitních kůží.
Seznam vyobrazení: Kabinetní fotografie E. Rindskopfa z roku 1885
od Carla Pietznera, náhrobek E. Rindskopfa a jeho choti Pauly rozené
Langerové z Hořan, na NŽH v Teplicích, Danksagung-díkuvzdání vydané k úmrtí E. Rindskopfa a kolorovaná rytina z roku 1880, na které
je vyobrazena práce v koželužně,
Pro čtvrtletník Posel připravil: tomš69-podle dostupných informací
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Zprávy z FŽO
Ve středu 6. tamuzu 5781 se přišel po čtyřletém funkčním období oficiálně rozloučit na pravidelné zasedání Rady Federace židovských obcí ČR odcházející velvyslanec státu Izrael Jeho excelence Daniel Meron. Všem přítomným popřál
hodně úspěchů v této nelehké době. Zdůraznil, že neopomněl navštívit ani jednu z deseti židovských obcí v ČR a na závěr
mu předseda FŽO Petr Papoušek jménem celé federace předal malý věcný dar.
Daniel Meron za bouřlivého potlesku odešel ze zasedacího sálu ve 3. patře v Maislově 18 vstříc novým výzvám. I my
přejeme hodně úspěchů Jeho Excelenci na jeho další diplomatické misi.
Ve středu 13. tamuzu 5781 navštívil naší Židovskou obec v Teplicích předseda FŽO Petr Papoušek. Na obci v Lipové
ulici ho přivítal předseda ŽOT Michael Lichtenstein, duchovní ŽOT Tomáš Pulc a člen představenstva Vitalij Makonda.
Dlouze se mluvilo o budoucnosti židovské komunity v Ústeckém kraji, o aktivitách na poli záchrany židovského nemovitého kulturního dědictví, o duchovních a kulturně společenských aktivitách naší kehily, a především o (samofinancování) financování chodu naší obce a o možnosti další spolupráce s FŽO. Samostatnou kapitolou byl sociální program
pro naše přeživší s dopadem na druhou generaci. Většina otázek však zůstala nezodpovězených, neboť bude hodně záviset na dalším vývoji naší společnosti a jak se dokáže vypořádat s obdobím po pandemii covidu-19.
Poté předseda FŽO odcestoval do Prahy na pracovní schůzku s JE velvyslancem Státu Izrael Danielem Meronem.
Pro čtvrtletník Posel připravil: tomaszot

Anna Azari
Anna Azari mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně Státu Izrael v České republice od 17. srpna
2021. Paní velvyslankyně se účastnila Kever Avot 29.8.2021 v Terezíně.
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Medovník na Roš-hašana
Tento vynikající medovník pochází z židovské kuchyně. Je tradičním moučníkem východoevropských Židů, podává se hlavně
na svátek Roš ha-šana symbol dobrého a sladkého nového roku,
potom při slavnostních příležitostech - narozeninách, křtinách,
zásnubách, svatbách. Je dobrý, hutný a sladký, dobře se v něm
prosadí pro nás exoticky voňavá kandovaná pomerančová kůra.
Vydrží dlouho vláčný a hlavně, je to úžasný a hodnotný donátor
energie!
1 hrnek silné instantní kávy (300 ml)
1 hrnek medu
3 vejce
1 hrnek hnědého cukru
5 lžic oleje
3 hrnky hladké mouky
1 lžička jedlé sody
1 lžička skořice
¼ lžičky mletého hřebíčku
¼ lžičky nastrouhaného muškátového oříšku
½ lžičky mletého zázvoru
1 hrnek vlašských ořechů
1 hrnek rozinek
3 lžíce kandované citrónové nebo pomerančové kůry

2021

Informace sociální pracovnice ŽO Teplice
Sociální pracovnice ŽO Teplice zajišťovala pomoc našim
členům a též poskytovala pomoc občanské společnosti
v rámci odborného sociálního poradenství , registrované služby KÚ ÚK. Ve druhém čtvrtletí byla maximální
pomoc řešena prostřednictvím Claims Conference pro
naše přeživší a poděkování za pomoc patří Nadačnímu
fondu obětem holocaustu. Díky pomoci vedení ŽO Teplice se podařilo zajistit antigenní testovací sady a eliminovat případná rizika terénní služby. Pomoc poskytoval
Ústecký kraj, MPSV, Židovská obec v Praze a řada dalších subjektů. Díky této pomoci se pandemii koronaviru
Covid-19 podařilo na obci zvládnout. Fotografie ukazují
očkování naší členky J.A. a rodinného příslušníka v DSP
Hagibor, kde jsme za pomoci ŽO Praha proočkovali většinu našich členů nad 70 let.

1. Na pánvi rozehřejeme v určeném množství kávy med a cukr,
necháme přejít varem a odstavíme.
2. V míse rozšleháme vejce a za stálého šlehání přiléváme olej.
Postupně přidáme i mouku smíchanou s jedlou sodou, kávový
rozvar, koření, ořechy, rozinky a kandovonou kůru.
3. Těsto nalijeme do vymazané a moukou vysypané formy (menší
vyšší pekáček), pečeme asi 45 minut. Podáváme až druhý den.

Bc.Markéta Lichtensteinová DiS soc.pracovnice ŽO Teplice

Ze života obce
Představenstvo se na svých pravidelných zasedáních zabývalo
běžnou agendou a organizací života na obci.
Zvláštní pozornost byla věnována:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Projektu NFOH, Teplice ( stavba spadlých náhrobků na
hřbitově v Teplicích).
Projektu NFOH, údržba hřbitovů Lounska Chomutovska.
Projektu NFOH, oprava hřbitova v Hřivčicích.
Projednáním spolupráce s ECJF ( oprava ohradní zdi v Mašťově).
Organizaci duchovních svátků ve 3. čtvrtletí 2021.
Organizací Kever Avot v Terezíně a Terezínské tryzny
Přijímáním nových členů do ŽO Teplice.
Kontrole nájemních smluv uzavřených pro rok 2020.
innosti soc. pracovnice v projektu Claims Conference a odborném sociálním poradenství.
Stavu obce v období pandemie Covid-19 a pomoci členům
ŽO Teplice
Aktivitám spojených s běžnou každodenní činností.

Vydavatel: Židovská obec Teplice, tel.: 417 635 073, e mail: kehila@volny.cz,
www.kehila-teplice.cz | MK ČR E 17562
Za přispění města Louny, Krupka a Dubí, města Kadaň a Statutárního města
Teplice, Statutárního města Mostu a technické služby města Mostu

Narozeniny členů Teplické židovské obce
Narozeniny členů Židovské obce Teplice
pan Miroslav Stančík, nar. 03.07- 71let
pan Appel Robert, nar. 07.07. - 57 let
paní Kredlová Hana, nar. 15.07. - 64 let
paní Lebovičová Sylvia, nar. 26.07. - 75 let
paní Skočdopolová Eva, nar.29.07. - 89 let
pan Tomáš Pulc, nar. 20.8. - 52 let
pan Michal Lebovič, 13.8. - 58 let
paní Renata Becková, nar. 25.8. - 43 let
paní Becková Gabriela, nar. 01.09. - 46 let
pan Lichtenstein Miloš, nar. 06.09 - 40 let
pan Lichtenstein Vít, nar. 07.09 - 36 let
pan Látal Samuel, nar. 09.09 - 22 let
pan Látal Dominik, nar. 17.09. - 28 let
paní Lichtensteinová Sonja, nar. 18.09. - 75let
paní Skálová Tereza, nar. 26.09. - 36 let
Ad mea veesrim šana
přeje celá teplická židovská obec

