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V úterý v dopoledních hodinách dne 28. 01. 2020
se konalo vzpomínkové setkání při příležitosti Dne
Památky obětí holocaustu a předcházení zločinům
proti lidskosti v Teplicích u památníku v Lipové ulici. Pietního shromáždění se zúčastnili představitelé místní samosprávy v čele s primátorem města Teplice panem Hynkem Hanzou, náměstkem primátora
města Teplice Jířím Štáblem, starostou města Dubí
Petrem Pípalem, předsedou VNM ÚK Pavlem Vodseďálkem a dalšími představiteli Ústeckého regionu.
Na úvod všechny přítomné přivítal předseda ŽO Teplice pan Michael Lichtenstein, následně následovaly projevy přítomných představitelů měst a obcí ústeckého regionu. Státní
hymna České republiky zazněla v podání dětského pěveckého souboru „Poupata“ pod vedením Jany Ptáčkové.
Při příležitosti pietního shromáždění byly vzpomenuty
zásluhy nedávno zesnulého (zemřel 20. 01. 2020)
senátora za Teplice a předsedy Senátu ČR pana 		
Jaroslava Kubery, který se v minulých letech pravidelně
zúčastnil nejen vzpomínkových akcí, ale i života na naší
obci, což byla zásluha našeho bývalého předsedy ŽOT
Oldřicha Látala z“l. Modlitbu za zemřelé El male rachamim přednesl vážený člen, šliach cibur naší židovské
komunity a člen Chevra Kadiša Vitalij Makonda.
Všem zúčastněným děkujeme za účast na tomto pietním
shromáždění.
Pro Posel: předseda ŽOT Michael Lichtenstein
Fotografie z pietního shromáždění najdete na našich
webových stránkách: www.kehila-teplice.cz

Předseda Senátu ČR Jaroslav Kubera
Posel Židovské obce Teplice
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Z dějin židovského národa – Židé pod syrskou nadvládou
Rabín David ben Ješajáhu
Mezi nejlepší muže, kteří za vlády Ptolemajovců v Palestině žili a působili, náležel velekněz Šimon zvaný Spravedlivý. Dal znovu
zřídit pobořené hradby jerusalémské, zavedl nový vodovod, který dodával chrámu množství dobré vody, opravil chrám a velmi
vkusně je ozdobil, zvýšil a upevnil zdi chrámové a zvelebil bohoslužbu. Byl učený, zbožný, spravedlivý a dobročinný. Z jeho zásady: „Na třech sloupech spočívá svět: na tóře (vzdělání), na práci (bohoslužbě) a na dobročinnosti“, poznáváme, že byl hlubokým
myslitelem.
Šimon Spravedlivý měl dva syny, Oniáše a Jozuu. První se stal otcovým nástupcem v úřadě velekněze a kráčel v jeho stopách.
Byl věrným strážcem všeho židovského. Ale druhý Jozue se přiklonil k tehdejším pokrokářům, kteří se nazývali helenisté a byli
přívrženci řeckého života. Ti měli slepou zálibu ve všem řeckém, i když to odporovalo duchu jejich náboženství. Mluvili nejraději
řecky, četli raději řecké spisy než tóru, zvali do palestinských měst řecké závodníky a pořádali veřejné hry a zápasy, oddávali se
pitkám a vyhledávali jen veselé zábavy. Jim nepřekážely na řeckých závodištích sochy bohů a nespatřovali nic zlého v tom, jestliže
nesvětili soboty a porušovali jídelní předpisy tóry. Jako jiní Židé zaměnil i Jozua své hebrejské jméno za řecké „Jason“. Byl tak
horlivým helénistou, že nenáviděl vše židovské. Proto se dopustil činů velmi nepěkných.
Tehdy došlo k bojům mezi říší syrskou a egyptskou a Palestina byla přivtělena k Sýrii. Tam panovali také králové s řeckou vzdělaností a byli šiřiteli řecké kultury. První z nich byl Antiochos III. Veliký. Byl to panovník šlechetný a choval se k Židům přímo
vzorně. Osvobodil je od všech dávek a daní na dobu tří let, aby se zotavili ze škod, které utrpěli za války. Daroval svobodu všem,
kteří byli za války zajati a do otroctví prodáni, i jejich jmění jim vrátil. Ani jeho nástupce Seleukos IV., nebyl zlý, ale byl často
v peněžní tísni a tu se dopustil některých přehmatů. K jeho cti musíme však říci, že i na těchto přehmatech měli největší podíl
Židé - helenisté. Jeden z nich jménem Šimon upozornil krále, že jsou v chrámě jerusalémském veliké poklady, které nejsou určeny
pro nákup obětí, a král poslal svého ministra financí, aby je přivezl. Velekněz Oniáš upozorňoval, že ony poklady jsou majetkem
sirotků a vdov z celé země. Uložili si je v chrámě ve vědomí, že jim jich tam nikdo neodcizí. Ale posel králův toho nedbal a chtěl
vniknout do chrámu násilím. Avšak kněží, levité a obyvatelé Jerusaléma ztropili takový řev, že nemohl svůj úmysl provésti. I
opustil Jerusalém a vrátil se s nepořízenou. Král nepodnikl dalšího pokusu, aby získal chrámový poklad. Tak učinil teprve jeho
nástupce Antiochos IV. Epifánes. Byl stále v peněžní tísni. Toho využil Jason a nabídl mu mnoho peněz, když sesadí jeho bratra
Oniáše z úřadu velekněžského a dosadí jej na toto místo. Král tak učinil. Ale po třech letech učinil jiný horlivý helénista jménem
Menelaos totéž. Nabídl králi mnoho peněz, když sesadí Jasona z úřadu velekněžského a dosadí jej. Slíbil mimo to, že bude pořečťovati Židy ještě horlivěji, než to činil Jason. Král mu vyhověl a jmenoval ho veleknězem, třebaže nebyl pro tento úřad nijak
způsobilý. Aby pak mohl zaplatiti syrskému králi slíbené peníze, odcizil z chrámu některé zlaté nádoby a prodal je. Tak zasahoval
král ze zištnosti do vnitřních záležitostí židovských. Nemyslil na neblahé následky svého chování.
Nyní měli Židé tři velekněze: Oniáše, Jasona a Menelaa. Oniáš obvinil Menelaa ze svatokrádeže a udal ho soudu v Antiochii. Ale
Menelaos najal vrahy a dal ho zavražditi. Zbyli tedy dva velekněží. V Jerusalémě se potom roznesla mylná zpráva, že syrský král
náhle zemřel, a tu získal velekněz Jason několik tisíc mužů a vrhl se s nimi na nenáviděného Meneláa. Došlo ke krvavým srážkám.
Když se o tom dozvěděl syrský král, přitáhl se značným vojskem do Jerusaléma a za třídenní bitvy pobili Syřané 40 tisíc Jerusalémských. Vraždili ženy, starce i malé děti, každého, ať to byl třebas i horlivý helénista. Král pak vstoupil do chrámu a uloupil tam
všecky zlaté nádoby, oltář, svícen, stůl a chrámový poklad, onen majetek sirotků a vdov. Vstoupil i do velesvatyně a rouhal se tam
hlasitě Hospodinu. Když byl pak tázán, co viděl ve velesvatyni, odpověděl, že tam spatřil kamenný obraz vousatého muže, sedícího
na oslu. Z toho vznikla hloupá pověst, které mnoho lidí uvěřilo, že Židé uctívají v chrámě osla, prý z vděčnosti, neboť když táhli
z Egypta pouští, trpěli jednou velkou žízní. Báli se, že zahynou, ale spatřili divokého osla, šli za ním a našli šťastně pramen vody.
Král vykradl tedy důkladně chrám, ale to nejsmutnější na této události je, že mu velekněz Menelaos byl v chrámě vůdcem. Velekněz Jason prchl do Arábie a odtud přes Egypt do řecké Sparty. Tam zemřel.
Ale Jerusalémští zažili zakrátko věci ještě horší. Král Antiochos IV. táhl s velikým vojskem do Egypta, měl tam značné úspěchy, ale
Římané mu přikázali, aby odtáhl ihned, nepřáli si války s Římem. Musil uposlechnouti. Ale byl rozzloben a svou zlost si vylil na Židech, třebaže to byli jeho poddaní a ničím se neprovinili. Svého vojevůdce Apollonia poslal s vojáky do Jerusaléma. Ti vstoupili v den
sobotní do města a vraždili zase bez soucitu muže i ženy, starce a děti. Po hrozném krveprolití zajali tisíce Jerusalémských, poslali
je na trhy a prodali je za otroky. Nejkrásnější domy jerusalemské a městské hradby byly pobořeny. Naproti chrámu zřídili Syřané
pevnost: nazvali ji Akra. Byla tak vysoká jako chrám, a proto mohli z ní sledovat vše co se v chrámě dálo. Antiochos zakázal pak, aby
rychle všecky Židy pořečtil, pod trestem smrti vše, co židovské náboženství předpisovalo. Žádal, aby nesvětili ani sobot ani svátků, aby
nepředčítali nikde veřejně tóry, aby pojídali vepřové maso a jiné. Do sionského chrámu dal postaviti vedle oltáře kamennou sochu
olympského boha Dia a dne 25. zimního měsíce kislevu roku 168 před občanským letopočtem byly v Jerusalémě spáleny první oběti
na počest pohanského boha. Antiochos vystupoval všude proti Židům s největší krutostí, aby je zastrašil. Jen k helénistům byl laskav.
Ale Antiochos IV. svého cíle nedosáhl a nepodařilo se mu pořečtiti celý národ židovský, neboť nevěděl, čím jest tóra Mojžíšova
a jakého nadšení jsou Židé schopni. S některými měl ovšem snadnou práci, ti se mu podřídili ve všem, ale jiní snesli raději
nejkrutější muka a nejbolestnější smrt, než aby se prohřešili proti božímu zákonu. Tak byl jednou vetchý stařeček Eleázar nucen,
aby jedl vepřové maso. Omítl tak učiniti. Jeho syrští přátelé ho chtěli zachránit a řekli mu: „Předložíme ti maso, které smíš jíst, ale
diváci budou myslit, že je to maso vepřové. Tak budeš zachráněn.“ Ale Eleázar odpověděl: „Nesluší se, abych se já devadesátiletý
stařec předváděl. Mladší by se domnívali, že jsem odpadl k pohanství, a řídíce se mým příkladem, učinili by totéž. Ušel bych tím
mukám lidským, ale v ruce Všemohoucího neuniknu,“ Po těchto slovech byl odveden na popraviště a skonal rukou katovou.
Příliš dojemné a neskonale krásné jest, co se vypravuje o matce Chaně a jejich sedmi synech. Byli předvedeni před krále a tam jim
bylo předloženo vepřové maso z obětního zvířete. Tu řekl nejstarší syn: „Jsme hotovi raději zemřít, než boží zákony přestoupiti.“
Král poručil, aby mu byl jazyk vyříznut, aby mu byla kůže z hlavy stažena a aby mu byly konce rukou a nohou usekány. Když ještě
dýchal, byl položen na rozpálenou měděnou desku. Pak chopili druhého a tázali se ho, zda chce jísti, dříve než bude na všech
údech těla mučen. Odpověděl: „Neučiním toho.“ I byl mučen. Právě tak zmužile si vedl i třetí, čtvrtý, pátý a šestý. Konečně přišel
na řadu nejmladší. Král se vynasnažil, aby ho získal. Sliboval mu, že ho obohatí, že ho učiní svým přítelem a šťastným člověkem.
Když hoch na to neodpověděl, žádal král matku, aby mu domluvila. Ta však řekla: „Neboj se, synu, kata a podstup smrt, jako ji,
podstoupili tvoji bratři! Jsi jich přece hoden a já se sejdu po smrti s vámi všemi.“ Tu pravil hoch katům: „Na co čekáte? Neuposlechnu krále. Vyřiďte mu, že neujde božímu soudu!“ Tím byl král tak pohněván, že přikázal, aby byl nejvíce mučen. Po synech
byla umučena i matka.
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V oné době prchli mnozí Židé do ciziny, jiní se skryli v roklinách a slujích judských hor. Nebyli tam nečinní. Vycházeli odtud a
dodávali odvahy slabým a nerozhodným. Ale ani v horách si nebyli jistí, neboť král poslal i tam své vojáky, aby je porubali. Ti je
přepadávali obyčejně v sobotu, neboť věděli, že ze zbožnosti v sobotu nebojují. Tak přepadli jednou tisíc Židů, skrývajících se
v jedné jeskyni. Kázali jim, aby vyšli ven. Tam je všechny pobili. To byli mučedníci. Tak vroucně milovali Boha, že podstoupili
raději smrt, než by byli přestoupili zákony boží. Král Antiochos myslil, že to jsou zatvrzelí barbaři. Nepochopil, že to jsou největší
hrdinové. Byli zářivým příkladem pro tisíce jiných, kteří bez váhání a bez zakolísání se dali mučiti, popraviti, ale zákona božího
nepřestoupili. Se slovy: „Šemá, Jisruél, Adonoj elauhénú, Adonoj échod“ vydechli své ryzí duše v mučírnách a na popravištích.
Ukázka je převzata z Učebnice izraelského náboženství, Sinai – díl II. Vydané v Praze

Chanuka na obci 2019
Tradiční odpolední bohoslužba mincha na svátek Chanuka se konala na druhý den Roš chodeš měsíce tevet, 29. 12. 2019
v modlitebně ŽOT za přítomnosti teplického minjanu a vzácných hostí. Na úvod všechny přivítal předseda ŽOT Michael Lichtenstein. Bohoslužba začala s malým zpožděním pod vedením chazana FŽO Dannyho Vaňka, po úvodním žalmu 145 ašrej, Blaze těm,
kdo bydlí v tvém domě. Následně zazněl poloviční kadiš s tichou modlitbou Amida. Po opakování Amidy byly vyneseny z Aron hakodeš dva svitky. Jeden svitek natočený na roš chodešové čtení a druhý svitek natočený na chanukové čtení. Čtení se ujal Vrchní
zemský rabín Karol Efraim Sidon. Prvního vyznamenal alijí gabaj synagogy, Davida ben Zvulun Ruboviče, který přijel do Teplic na
pozvání duchovního ŽOT, který mu byl před šesti lety s chazanem Danny Vaňkem na svatbě, která se konala ve Staronové synagoze
v Praze. Rabín Sidon přečetl pasáž ze 4M 28,1 – 7, druhý byl vyvolán Petr ben Gertruda, kterému byla čtena následující pasáž z 4M
28,8 – 10, třetí aliju získal Roš kehila Zelig ben Benjamín Zeev se závěrečnou pasáží z 4M 28,11 – 15. Poté byl Svitek Tóry vyzdvižen
Roš Chevra kadiša Chaimem ben Avrahamem, svinutí a ustrojení Svitku Tóry bylo svěřeno šámesu synagogy Danielu ben Chajim
Šlomovi. Druhý Svitek Tóry, po celou dobu čtení z prvního Svitku Tóry držel ve své náručí Chaim ben Hiršl Efraim. Z druhého
Svitku Tóry bylo čteno ze 4M 7,48 – 59. tuto aliji získal Saul ben Jindřich Waldes. Hagbe, pozdvižení Svitku Tóry, bylo svěřeno
opět Chaimu ben Hiršlovi Efraim, jako glile, ten, který svine Svitek Tóry a ustrojí, byl vyvolán vážený člen představenstva ŽOT reb
Jochanan ben Chava. Všichni poctění získaly mi še-berach od chazana FŽO Daniela Vaňka.
Mi še-berach je doslova: ten který požehnal. Ten, jenž požehnal našim praotcům Avrahamovi, Jicchakovi a Ja´akovovi, nechť
požehná ….synu…., neboť on vystoupil k Tóře ke cti Všudypřítomného, ke cti Tóry, atd.
Po odpolední bohoslužbě mincha pronesl krátkou drašu rabín K. E. Sidon o tom, jak správně zapalovat chanuková světla. Neboť
nastal příhodný čas, kdy je povoleno zažehnout chanuková světla pronesl první dvě požehnání a zapálil šámesem osmé chanukové
světlo, neboť svátek Chanuka vstoupil do svého posledního dne. Po hanerot halalu, které nám připomíná proč vlastně zapalujeme
tato světla v tomto čase a k čemu nám tato světla slouží, zazněla chanuková hymna maoz cur. Vitalij Makonda souběžně zapálil
chanukový svícen na balkóně modlitebny, tak abychom dali světu a městu na vědomost o tom velkém zázraku, který se tam stal, a
abychom si co nejvíce užili a uvědomili tento zázrak, proběhla v průběhu co chanuková světla na velké chanukiji v synagoze plála,
večerní bohoslužba Ma´ariv pod vedením chazana FŽO Dannyho Vaňka. Po závěrečných slovech večerní bohoslužby se přítomní
pomalu přesunuli do klubu ŽO, kde pro všechny byl připraven chanukový raut a hudební vystoupení Martina Krajíčka, bez kterého
si už nedovedeme představit žádnou naši akci. Většinu písniček z repertoáru už známe, ale pokaždé si je znovu a znovu rádi vyposlechneme. Zazpívat si s Martinem přišla zazpívat i Chany Fajge Kočová, nejstarší z dcer reb Chaima Kočího.
Všichni se po celou dobu dobře bavili, což je naším cílem.
Na závěr bych řekl pár slov k svátku Chanuka. Přiznám se - původně jsem chtěl psát o tom, co znamená asimilace a odklon od
tradice pro dnešní dobu a jaké fatální následky má na naši židovskou komunitu v České republice. Nic takové se zde nedočtete.
Rád bych zde zmínil, že po celých osm dní, co svátek Chanuka trvá, vkládáme do birkat hamazon, modlitby po jídle a do Amidy,
též jinak zvané šmone esre vsuvku Al hanisim ve-al hapurkan, kde si připomínáme smysl a naplnění svátku Chanuka: Za divy a za
osvobození, za mocné činy a za pomoc a za boje, které jsi konal za naše otce za oněch dnů v této době. Chanuka sameach!
Pro čtvrtletník Posel připravil: duchovní ŽOT Tomáš Pulc
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2. tevetu, tj. osmý den svátku Chanuka, jsme se sešli na Novém židovském hřbitově v Teplicích k odhalení náhrobní
stély Františka Lederera z“l., hebr. jménem Efraim ben Richard. Na náhrobní kámen jsme se složili na otevřeném
účtu zřízeném za tímto účelem. Během čtyř měsíců se díky dárcům podařilo vybrat cca 56 tisíc Kč, za které se pořídila
krycí deska s macevou. Místo tradiční Davidovy hvězdy jsme použili symbol Chanukového svícnu, aby nám i budoucím generacím připomínal, že život Františka Lederera vyhasl spolu s dohasínajícími svícemi osmého dne.
Na Novém židovském hřbitově v Hřbitovní ul. č. 647 se za krásného jasného, ale chladného dne sešlo k obřadu Hakamat ha-maceva, tj. snímání závoje, docela dost lidí. Většinou těch, co podpořili finanční sbírku. Obřadu se zúčastnil
též tajemník města Krupky pan František Růžička. V bývalém Královském horním městě Krupka František Lederer
posledních pětadvacet let žil v jednom panelovém bytě společně s romskou rodinou.
Úvodního slova se ujal předseda Chevra kadiša Praha ČR Chaim Kočí, který za tímto účelem přijel z Prahy. Po úvodních slovech byly čteny k tomu vybrané žalmy. Při čtení se střídali Roš Chevra kadiša a duchovní ŽOT Tomáš Pulc. Po
sérií biblických žalmů se přistoupilo k sejmutí závoje z náhrobního kamene Františka Lederera. Samotného sejmutí
závoje se ujali předseda ŽOT Michael Lichtenstein spolu s iniciátorkou sbírky Martinou Brousilovou. Celý ceremoniál byl zakončen modlitbou El male rachamim s vloženým hebrejským jménem zesnulého v podání Chaima Kočího.
Všichni přítomní se pak poklonili hrobu, kde někteří položili červenou růži na krycí desku či kamínek na vrchol náhrobní desky. Duchovní ŽOT pak zapálil svíčku.
Všichni přítomní byly pozváni na židovskou obec v Lipové ul. č. 333/25, kde pietní akt k prvnímu jahrzaitu pokračoval. Na obci bylo připravené bohaté občerstvení na povznesení duše Efraima ben Richarda. V rámci společného
setkání v klubu ŽO se vzpomínalo na zesnulého Františka Lederera. Byla zde puštěná audio ukázka, kterou namluvil
podle knihy Martiny Brousilové Cesta do modrého Jaroslav Achab Haidler. Každý tak měl možnost vzpomenout na
Františka Lederera, pronést o něm pár slov.
František Lederer byl jeden z posledních našich členů, kteří prošli peklem lodžského ghetta a koncentračním táborem Osvětim a přežil. Zážitek z pekla vyhlazovacích táborů ho poznamenal na celý život, ztratil celou rodinu, zůstal
sám. Po válce neodešel do Izraele se souvěrci, zůstal v rodném městě, kde pracoval v továrně, která patřila před arizací židovského majetku jeho otci. Po válce továrnu znárodnili komunisté a on dále snášel bezpráví. Pracoval na podřadných místech. Založil rodinu, ale jeho štěstí netrvalo dlouho. Po čase se s manželkou rozvedl, a s jejich dcerou se
nestýkal. Odcizili se a jejich životy se ubíraly po jiných vrstevnicích lidského bytí. Restituce židovského majetku v devadesátých letech 20.století mu nepřineslaa žádné štěstí. Stále byl na všechno sám, jen se přihlásili dřívější rádoby
přátelé, kteří měli o správě jeho majetku své představy, jak s restituovaným majetkem naložit. V Derech chajim k
Pirkej avot 2 kap. mišna 7 se píše: čím více majetku tím více starostí. V traktátu Bava mecia (29b)
se uvádí: „Kdo chce rychle přijít o dědictví předků, ať si najme zaměstnance a neohlíží se na ně.“  A
v Maharalově spise Netivot olam je dále vysvětleno, že nadbytku majetku hrozí zkáza, tak jako masu
hrozí hniloba. Dnes už František je bez starostí, tělo odevzdal v pravý čas zemi a ztrápenou duši Hospodinu. Teď
sedí na obláčku se svými milými a kyne nám.
Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří přispěli na finanční sbírku, dále bych rád poděkoval všem, kteří si v pondělí
30. 12. 2019 po obědě udělali čas a přišli jak na Hakamat ha-maceva hřbitov a potom i vzpomínkové odpoledne do
klubu. Děkuji…..!
V textu byla použita citace z knihy Cesta života (Derech chajim) z Edice Sifrej Maharal od pražského rabína Jehudy
Löwa v překladu Šmíla Diveckého, vydané nakladatelstvím p3k v Praze v roce 2009.
Pro čtvrtletník Posel připravil: Tovje
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Židé v Údlicích II.
Nástup fašismu byl ve městě přijat s jásotem, 21. 10. 1938 ve 20. hodin večer se soustředilo veškeré obyvatelstvo Údlic
na náměstí Adolfa Hitlera, aby společně naslouchalo projevu Adolfa Hitlera. Zápis v kronice města uvádí, že nebylo
jednoho okna, které by nebylo vyzdobeno a osvětleno. Členové starostenského úřadu a strany SdP stáli disciplinovaně
v řadě, držíc při tom stranické a státní vlajky s hákovým křížem. Propagačně podepřeli tento akt příslušníci vojenské
letecké jednotky ubytovaní v Údlicích, včetně důstojnického štábu se dvěma kapelami hudby. V čele vojenské jednotky
stál major Dienert.
Kronikář konstatuje, že v několika městech byly bez úředního příkazu či souhlasu zapáleny židovské synagogy a také
v Chomutově. Všechny shořely ve večerních hodinách 10. listopadu 1938. Ani Údlice nezůstaly ušetřeny masových
pogromů. V průběhu listopadu zničili místní mladí lidé náhrobky na obou židovských hřbitovech a ostatní zařízení. Ve
smyslu říšských zákonů byly uvaleny na židovské majetky nucené správy. Při tom konstatováno, že v současné době
žijí v Údlicích pouze čtyři Židovky.
Židé se do Údlic po druhé světové válce už nevrátili, jako němí svědkové tu zůstaly dva zdevastované hřbitovy, starý a
nový židovský hřbitov. Po roce 1945 obnovila svou činnost na krátkou dobu Židovská obec v nedalekém Chomutově,
ale to je jiný příběh.
Dnešní stav starého židovského hřbitova v Údlicích je strašný, část hřbitova byla rozprodána do soukromého vlastnictví, část vlastní stále podle katastru Židovská obec v Teplicích, ale přístup na plochu vlastněnou obcí nemá. Dochované
zbytky náhrobních kamenů jsou roztroušeny po ploše nebo v okolních dvorech, kde sloužili jako dlažba či jinak. Je to
velké znesvěcení hrobových míst, ale v době bezvěrectví to nikomu už tak nevadí. Posledními, kdo na starém židovském hřbitově byli pohřbeni v hromadném hrobě, byli váleční vězni, kteří byli internováni v prostorách bývalé údlické
koželužny.
Po válce, byly ostatky exhumovány a přeneseny na nedaleký nový židovský hřbitov v Údlicích, kde byli pochováni oběti
pochodu smrti z koncentračního tábora Buchenwald. V 50,- tých letech zde vznikl památník „Našim osvoboditelům“,
v té době se na ploše nového židovského hřbitova nacházela torza původních náhrobních stél. Později bylo z plochy
odstraněno vše, co připomínalo židovskou přítomnost a ze židovského hřbitova se stal Památník „Osvobození“, u
kterého se každoročně konala slavnostní manifestace při příležitosti oslav Dne vítězství. Památník se stal symbolem
míru a vděčnosti Sovětské armádě za osvobození československého lidu a jeho drahé vlasti. Památník byl ideologicky
a účelově prohlášen Kulturní památkou s katalogovým číslem: ÚSKP 20476/5-798
V roce 1969 byl památník rekonstruován a plocha hřbitova zkrácena, v roce 1972 byl vybudován do poslední známé
podoby. V průběhu pár let zde byly vztyčeny tři pomníky. Poslední řádky se mi píšou velice těžce neboť podobný osud
potkal též Nový židovský hřbitov v Postoloprtech, kde je dochován památník „Našim osvoboditelům“, kvůli kterému
musely být odstraněny náhrobní stély židovských obyvatel města a vymazána jakákoliv památka na ně. Je to strašné
při pomyšlení, čím si židovský národ musel ve 20. století projít.
Židovská obec v Teplicích by zde ráda vybudovala památník, na rozdíl od ideologického monumentu z dob nedávno
minulých by zamýšlený památník měl být věnován údlickým Židům.
Čest jejich památce!
Pro čtvrtletník Posel připravil: toms69 – úvodní úryvky citovány z Dějin obce Údlice
foto: Pietní akce u památníku na Novém židovském hřbitově v Údlicích (80 léta) Archiv města Údlice
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Váleční uprchlíci z Haliče a Bukoviny na Mostecku v letech 1914–1918
V létě 1914 vypukla první světová válka. Nedlouho po jejím rozpoutání byly,
z pohledu Rakouska-Uherska, svedeny počáteční bojové akce především na
balkánské a východní frontě. Hned 12. srpna 1914 zahájila rakouská vojska
ofenzívu v Srbsku, která však rychle skončila nezdarem. Během 14 dnů byla
nucena stáhnout se do výchozích pozic. Lépe se nedařilo o něco později ani
rakousko-uherským formacím na východní frontě, kde k prvním kontaktům s nepřítelem došlo už 23. srpna v rámci ruské ofenzívy v oblasti Haliče.
Zprvu dílčí úspěchy rakousko-uherských oddílů byly vystřídány sérií porážek, takže mezi 8. až 12. zářím 1914 musela rakousko-uherská armáda vyklidit velkou část Haliče a celou Bukovinu. Ostré válečné střety znamenaly pro
zúčastněné strany hned od počátku nejen tisíce mrtvých a raněných vojáků,
byly však doprovázeny i masovou migrací civilního obyvatelstva do oblastí
Rakouska-Uherska, dosud nepoznamenaných válkou.
Tento fenomén se týkal i českých zemí, které ležely mimo frontová pásma.
Převážnou část běženců z Haliče a Bukoviny tvořili místní Židé, kteří prchali před postupem fronty do vnitrozemí habsburské monarchie v několika
vlnách, a to v zásadě dvěma směry. Jihozápadní cestou přes Uhry do Vídně
směřovaly hlavně jednotlivé rodiny z vyšších židovských vrstev, severozápadním směrem přes Přemyšl a Krakov na Moravu, do Čech a Rakouska
utíkali později zejména chudí Židé. Ti své domovy opouštěli většinou pěšky
nebo na povozech, nezřídka jen s nejnutnějšími osobními věcmi. Na rozkaz
státních úřadů a za asistence armády pak byli přemisťováni z větších měst
do vnitrozemí monarchie vlakovými transporty, často v uzavřených dobytčích vagonech.
Mostecko se chystá na přijetí uprchlíků
Také Mostecko se stalo jedním z cílů strastiplné cesty běženců židovského původu z Haliče a Bukoviny. Místodržitelský
rada Dr. Luksch vydal 13. listopadu 1914 provolání: „V nejbližších dnech přijde do našeho politického okresu 1 000
uprchlíků z Haliče a Bukoviny. Jsou to rakouští státní občané, kteří zčásti následkem válečného dění v naší monarchii, jakož i zčásti v důsledku vojensko-strategických opatření, byli nuceni opustit svou vlast. Zatímco my, zde uvnitř
monarchie, jsme dotčeni hrůzami války jen málo, byli tito nejchudší z chudých vypuzeni z domů a majetků a většinou
nezachránili nic víc než holý život. Ač také nyní se stát snaží o tyto chudé lidi postarat, je nemožné, aby veškerou péči
plně hradil.
Obracím se nyní s prosbou na dobročinnou mysl, lásku k bližnímu a vlastenectví obyvatelstva mého okresu, aby přispělo
odpovídajícími dary ke zmírnění nouze těchto chudých. Žádoucí jsou zvláště peněžní dary, teplé oblečení, přikrývky,
slamníky, kuchyňské náčiní a další. Peněžité dary by měly být zasílány přímo na C. k. Okresní hejtmanství v Mostě,
naproti tomu naturální dary by se měly u zdejšího úřadu ohlásit za účelem dalších opatření.“ Obce byly v určitém
předstihu ze strany okresního hejtmanství informovány o počtu běženců, o které se měly postarat, a proto se již předem
podle těchto neoficiálních čísel připravovaly na jejich rozdělení do vytipovaných sálů různých hostinců a hotelů. V
případě movitějších utečenců se uvažovalo samozřejmě i s jejich ubytováním v soukromých domech.
Za tím účelem dokonce kontaktovalo okresní hejtmanství obce, aby jejich obyvatelé nahlásili, kolik polských uprchlíků
židovské konfese, při vyplácení denního příspěvku 70 haléřů na hlavu, by mohli přijmout. Zprávy v místním tisku, které
informovaly o očekávaném příjezdu haličských, jindy též polských uprchlíků, se začaly objevovat během první poloviny
listopadu. Již kolem 7. listopadu se proslýchalo, že do Mostu přijde na 1 200 haličských uprchlíků. Uvažovalo se o tom,
že by měli být ubytováni v sále místní sokolovny a hostince „Jánský dvůr“. Zhruba ve stejné době chystal podobná
opatření Horní Litvínov, který měl zajistit přístřeší a další zaopatření pro 360 běženců. Plánoval jejich ubytování po
120 osobách v sálech „Střelnice“, „Jirkovské pivnice“ a v hotelu „Seifert“. Do nedalekého Chudeřína přikázalo okresní
hejtmanství už 9. listopadu 140 polských uprchlíků židovského vyznání, kteří měli nalézt dočasný domov v hostinci
pana Svobody, v turistickém hotelu i starém obecním domě. Město Lom očekávalo příchod 200 haličských uprchlíků,
téměř výlučně židovské víry, které hodlalo ubytovat v hostinci „Braugemeinde“. V Ervěnicích mělo být umístěno také
200 běženců, přičemž se počítalo, že z velké části budou ubytováni v městském hotelu. Dne 13. listopadu byl avizován
pro nejbližší dny příjezd 60 uprchlíků do Želenic, jež obec chtěla ubytovat v hostinci pana Wiedemanna.
Vítejte v novém domově!
První vlaky s haličskými uprchlíky začaly na Mostecko přijíždět až v průběhu druhé poloviny listopadu 1914. Do Mostu
dorazilo na zdejší státní nádraží 1 000 haličských běženců v pátek 20. listopadu v 18:30. K jejich uvítání se dostavili
C. k. vrchní okresní lékař dr. Vodňanský, koncipista C. k. místodržitelství dr. Holitsch, rada státních drah Rösner, inspektor Ortmann, stavební komisař Schlosser a zástupci a úředníci židovské náboženské obce. Výbor pánů, dívek a žen
přichystal pro příchozí horký čaj a zákusky. Nikdo z místních, kteří příjezd uprchlíků očekávali, nebyl však připraven
na skutečný obraz bídy a zoufalství, který se jim naskytl při odsunutí dveří 36 nákladních vagonů: Natlačeni jeden na
druhého, leželi na podlaze na starých pytlích ženy, děti, kojenci, mladíci i starci s bílými vousy, hladoví a oděni jen do
chudých svršků. Potraviny, které připravil výbor, byly jeho členkám doslova vytrhávány z rukou se slovy: „Prosím, prosím, mně také něco, moje dítě má hlad.“ Děti natahovaly ruce po kousku chleba.
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Jak líčili soudobí pozorovatelé, vzdor velkému utrpení nebylo slyšet žádné stížnosti. Lidé snášeli s odevzdaností svůj
smutný osud. Část vlakové soupravy po krátkém pobytu na mosteckém nádraží byla nasměrována dále do Hrobu v okrese Teplice. Z těch uprchlíků, kteří vystoupili v Mostě, byli někteří odvezeni již připravenými žebřiňáky do nedalekých
Pařidel a Kopist. Zde byli ubytováni v hostinci pánů Horny a Pornera. V pátek 20. listopadu přijelo do Chudeřína 126 z
předpokládaných 140 židovských uprchlíků z Haliče, kteří zde byli očekáváni již od 9. listopadu. Jednalo se o nejchudší
lidi bez prostředků, většinou z oblasti Neu-Sandec, jež však byli schopni se německy domluvit s místními obyvateli. Byli
ubytováni ve vytipovaném hostinci pana Svobody a v turistickém hotelu. Jednomu chlapci během transportu omrzly
nohy a musel být přemístěn do nemocnice. Ve dnech 20. a 21. listopadu přišli haličští uprchlíci též do Lomu u Mostu.
Oproti původně nahlášeným 200 osobám přijelo 183 běženců židovského vyznání, jež město ubytovalo v sálech hostinců „Brüxer Braugemeinde“ a „Neuschänke“, zčásti pak u soukromníků. Vedle nich se dostavilo i 120 osob, většinou
železničních zaměstnanců s rodinami, kteří si pronajali prázdné byty, nebo se ubytovali jako podnájemníci. V sobotu 21.
listopadu v noci přijel na železniční stanici v Jezeří vlak asi se 70 uprchlíky z Haliče, též z oblasti Neu-Sandec, kteří byli
po cestě pohoštěni jídlem a teplými nápoji. Vzhledem k tomu, že se většinou jednalo o zaměstnance státních drah, nebyli
zřejmě mezi nimi židovští běženci. Celkem 44 osob (11 rodin) bylo ubytováno v Dřínově, zbytek pak v Albrechticích.
Před 25. listopadem přijelo do Horního Jiřetína dalších 107 haličských uprchlíků, z velké většiny rovněž železničářů z
oblasti Neu-Sandec, a podle nařízení jim zde bylo vedením města zajištěno ubytování. Do Horního Litvínova dorazilo na
300 uprchlíků, většinou židovského původu, někdy v druhé polovině listopadu až začátkem prosince 1914 a byli rozděleni do různých sálů a hospodářských objektů, byť se dokonce uvažovalo o jejich umístění i do budovy chlapecké školy.
Někteří získali ubytování též v soukromých domech. Podle svědectví městského lékaře byli Haličané hrozně nečistí a
dokonce zavšivení, přesto se o ně ošetřovatelský personál v nemocnici i obyvatelé města postarali. Mnoho jejich dětí navštěvovalo místní školy a v červnu 1915 se též zúčastnilo zkoušek z náboženství pod dohledem rabína prof. dr. A. Biacha
a představeného mostecké náboženské obce, dr. M. Steina.
Stát se postará – dobročinnost se vítá…..
Nemajetným běžencům byla po celou dobu války a nuceného pobytu mimo domov poskytována státní péče: vládními
nařízeními a vyhláškami byly pro jejich pobyt určeny jednotlivé uprchlické obce, kde jim stát vyplácel vyživovací podporu. Ta činila od října 1914 na osobu a den 70 haléřů a do konce války byla několikrát navýšena, avšak nedosahovala
nikdy skutečných nákladů na živobytí. Vyplácení podpor se dělo prostřednictvím obecních a městských úřadů, které o
tom musely vést evidenci a příslušnému okresnímu hejtmanství předkládat pravidelně výkazy. Ty měly obsahovat jméno
příjemce, výši vyplaceného příspěvku, jakož i potvrzení o jeho přijetí – podpis příjemce.
Od 1. června 1916 byla na Mostecku výplata podpory převedena na Výbor pro péči o uprchlíky. Státní orgány si byly vědomy, že výše příspěvku je nedostačující, a proto apelovaly hned od počátku na dobročinnost místních obyvatel, které
vyzývaly k poskytování peněžních i věcných darů. Výbor pro péči o haličské uprchlíky z Mostu vydal 25. listopadu 1914
provolání k obyvatelům města a okolí, v němž žádal před nacházející zimou pro chudé uprchlíky bez prostředků zejména
o slamníky, přikrývky, oděvy a prádlo i různé běžné potřeby, které by bylo možné v domácnostech postrádat. Do 1. prosince byly dary přebírány v domě paní Mathildy Schackové v Barvířské ulici čp. 836, po tomto datu pak v budově staré
pošty. Zde byla zřízena kancelář zmíněného výboru a stanoveny jeho úřední hodiny: denně s výjimkou neděle od 14 do 17
hodin. V provolání bylo mj. znovu zdůrazněno, že peněžní dary budou přijímány C. k. Okresním hejtmanstvím v Mostě.
Kromě Výboru pro péči se do organizace sbírek pro uprchlíky zapojila i Židovská náboženská obec v Mostě a různé dobročinné organizace jako Ženský pomocný spolek v Horním Litvínově, který se staral o sběr teplých oděvů a prádla. V průběhu měsíce listopadu a prosince 1914 svými peněžními dary přispěla řada významných podniků a institucí z Mostecka,
např. místní lihovar, cukrovar, filiálka Angloamerické banky či samotné město Most. Rovněž čelní představitelé mostecké židovské komunity věnovali opakovaně peněžní obnosy, ale i věcné dary. Jednalo se zejména o známé obchodníky
Sigmunda Woditschku a Ludwiga Glasera, bankéře Julia Langra, lékaře dr. Hugo Feldsteina, císařského radu Kohna s
manželkou, advokáty JUDr. Burgharta Gutwilliga či JUDr. Emila Grünfelda, drogistu Wilhelma Hellera a další.
Můžeme se opravdu vrátit?
Po letní německo-rakouské ofenzívě na východní frontě v roce 1915, při níž byli Rusové zcela vytlačeni z tohoto území,
byla Ústředními mocnostmi zpět získána celá střední a východní Halič. Úřady v Rakousku-Uhersku začaly již v srpnu
organizovat repatriaci válečných běženců, na níž se podíleli i na Mostecku dobrovolníci a různé pomocné výbory. Aby
se získaly pro ně prostředky na cestu, uspořádal „Výbor pro péči o haličské uprchlíky pro politický okres Most“ dne 15.
srpna 1915 v Horním Litvínově na „Střelnici“ zahradní slavnost spojenou s vlasteneckým svátkem, oslavou narozenin císaře Františka Josefa. Akce měla důstojný průběh. Vedle zástupců samotných válečných uprchlíků se jí zúčastnil i představitel okresního hejtmanství dr. Holitsch, radní a zastupitelé hostitelského města Horního Litvínova a též mostecký
rabín prof. dr. A. Biach a představený mostecké Židovské náboženské obce, dr. M. Stein. Hlavní řeč pronesl rabín Biach a
připomenul v ní, že ti, kdo se vrací zpět do své vlasti, myslí s vděčností na všechny, kteří „laskavou péčí zmírňovali tvrdý
osud uprchlíků“.
Doktor Stein se ve svém proslovu nechal slyšet, že za všechno dobro, lásku, ochranu a účinnou péči mohou běženci děkovat
pouze všemi milovanému císaři. Opomenul ovšem jaksi poznamenat, že jejich nucený odchod z domovů byl v přímé souvislosti právě s velmocenskou politikou císaře. Jménem uprchlíků poděkoval za pohostinství a dobrodiní, kterého se jim dostalo
od státních orgánů a místního Výboru pro péči, rabín Kammelhar. Svůj vděk projevila i haličská mládež: shromáždil se velký
počet žáků a žákyň, aby poděkoval svému učiteli náboženství, vrchnímu kantorovi Lammovi z Mostu, a rozloučil se s ním. Následovala bohatá svačina, podávaná místním Výborem dam a dívek, během níž koncertoval Mozartův orchestr. Kolik uprchlíků se skutečně vrátilo zpět do svých domovů v Haliči během podzimu 1915, nelze říci. I když někteří spolu se svými rodinami
Mostecko jistě opustili, jiní nadále zůstali, případně na jejich místa postupně přicházeli další, kteří sem byli, jako v ostatních
oblastech vnitrozemí, doplňováni průběžně státní správou z uprchlických táborů. Mimo hlavní vlnu běženců z listopadu a
prosince 1914 se tak např. v Havrani objevilo v červnu 1915 více jak 500 židovských uprchlíků z Haliče a Bukoviny, včetně
rodin, a byli ubytováni přechodně v továrních objektech, Knoblochově hostinci a řadě soukromých domů, a to do doby, než se
uskutečnilo jejich rozdělení do okolních míst. Nedaleká politická obec Lišnice musela přijmout odtud asi 20 uprchlíků, kteří
byli umístěni v katastrální obci Nemilkov, v prvním patře domu pana Fischera. Mělo se jim opatřit jen přístřeší, o jejich výživu
pečoval Výbor pro uprchlíky. K modlitbám opatřil běžencům starosta obce z Mostu svitky bývalé lišnické tóry.
PhDr. Jana Sýkorová
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Nový rok stromů aneb Tubišvat
					

Dlouho jsem si hlavu lámal, co k svátku Tubišvat napsat jako úvodní
slovo. Do úvahy přicházela kniha Martina Bubera vydaná těsně před
svátkem Tubišvat v nakladatelství Malvern, nazvaná Biblický humanismus, kde se k danému tématu Martin Buber na str. 94 – 136 věnuje.
Doporučuji si přečíst. Nakonec jsem zvolil malý výsek z Tóry, v překladu
Vrchního zemského rabína K. E. Sidona. Protože nejsladší plody nalezneme ve studiu Tóry.
Modlitba při obětování prvotin

První z nich je modlitba, kterou je třeba říkat při obětování prvotin, „počátku z veškerých plodů půdy“. Hned na úvod se v paraše Ki tavo dočteme: (5M 26. 1 – 4) Přijdeš-li do země, již ti Hospodin, tvůj Bůh, dává
dědictvím, dobudeš ji a usadíš se v ní, budeš brát z počátku všech plodů
té půdy, které sklidíš ze své země, již ti Hospodin, tvůj Bůh, dává, a
uloživ je do ošatky, půjdeš na místo, které si Hospodin, tvůj Bůh, zvolil,
aby tam usídlil své jméno. A přijdeš ke knězi, jenž bude v těch dnech, a
řekneš mu: „Přišel jsem do země, již nám Hospodin, Bůh našich otců,
přísahal dát.“ A kněz vezme ošatku z tvé ruky a položí ji před oltářem
Hospodina, tvého Boha. (5M 26. 11) A raduj se ze všeho dobrodiní, které
Hospodin, tvůj Bůh, poskytl tobě a tvému domu, ty a Levi a přistěhovalec, kteří jsou ve tvém nitru.
…….a tak jsme se přišli radovat, před tvou tváří Hospodine. Tubišvat
aneb Nový rok stromů se konal v pondělí 10. 02. 2020 v odpoledních
hodinách v modlitebně ŽOT v Lipové ulici, v místě, kde Hospodin
usídlil své jméno. Každé shromáždění v domě B-žím vyžaduje aspoň
jednu bohoslužbu. Tou naší byla odpolední bohoslužba Mincha, která je
závazná i v naší době a při které se obětovaly obětní dary.
Dnes jsou naše oběti vedeny skrze naše ústa. Ten, který vedl naše ústa k chvále Hospodinově, byl chazan FŽO Danny
Vaněk, jelikož se nám nepodařilo zajistit deset halachických mužů. Bohoslužba proběhla bez čtení paraši Jitro a bez
opakování Amidy, tj. hlavní části modlitby. Poté chazan Danny Vaněk plynule přešel na večerní Ma´ariv. Opět ve
zkrácené podobě.
Svitky Tóry pro tentokráte zůstaly uzavřeny ve Svaté skříni, zvané Aron ha-kodéš. Minjan začíná být stále větší a větší
problém nejen v Teplicích, ale i na jiných obcích. Židovské obce se pak mylně uchylují k reformním směrům judaismu, které si tradici vykládají velmi volně, ke svému obrazu a tvrdí, že je to židovský vývoj, ale ani ony nejsou řešením.
Neboť Hospodina nelze ošálit lacinými náhražkami.
Poté se všichni přítomní přesunuli do klubu ŽO, kde pro všechny byl přichystán bohatý tubišvatový seder. Na úvod
promluvil předseda obce Michael Lichtenstein před zaplněným sálem klubu ŽO. Poté se chopil slova a přiloženého
tubišvatového průvodce chazan FŽO Danny Vaněk, který nás provedl čtyřmi ročními obdobími s jedním pohárem
za každé období, které odpovídá intenzitě světla v poháru. Jaro je symbolizováno čistě jiskrným bílým vínem, léto
symbolizuje narůžovělé víno. Podzim je symbolizován s červenými odlesky ve sklenici, a posledním pohárem je tmavě
rudé víno, které má symbolizovat zimní období. O sedmi plodinách, kterými oplývá Eretz Jisrael jsme psali v minulém čísle čtvrtletníku Posel a možná se k nim vrátíme v některém dalším čísle. Na ochutnání na tubišvatovém stole
byly připraveny i další plody země a stromů. Bohatě prostřený tubišvatový stůl se s přibývajícím časem zmenšoval a
zmenšoval, až na stole nezbylo skoro nic. V tu dobu se poslední účastníci odebrali do svých domovů. „Lešana haba biJerušalájim“ Příští rok v Jeruzalémě je pozdrav na konci každého sederu. Když ne v Jeruzalémě, tak nás najdete opět
za rok na stejné adrese.
Na závěr bych rád poděkoval 												
všem, kteří se na přípravě 												
tubišvatového sederu podíleli.										
Pro Posel připravil: Tovje
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Purimová oslava v Lipovce

Na úvod bych uvedl krátkou úvahu jako předkrm, než se pustíte do hlavního chodu, jak to bylo na purimové oslavě v Lipovce. Na tuto úvahu jsem narazil při čtení knihy: Maimonides, Život a dílo od Joela L. Kramera, vydanou v nakladatelství Bergman v roce 2010, v překladu Jiřího Blažka.
Tváří v tvář útlaku a perzekuci na západě i na východě muslimského světa a všudypřítomné nenávisti vůči Židům v křesťanské Evropě si Maimonides (Moše ben Majmon) položil otázku: „Jaký je důvod tak silné nenávisti vůči Židům?“
Maimonidova teorie byla ta, že kořenem protižidovské nenávisti je závist. Bůh vyvolil Izrael ze všech národů. Avšak Hospodin přilnul jenom k tvým otcům, zamiloval si je a vyvolil jejich potomstvo, vás, ze všech národů (Dt 10,15). Nebylo
to kvůli jejich zásluhám, ale kvůli milosti, díky jejich předkům, kteří znali Boha a poslouchali ho. „Nikoli proto, že byste
byli početnější než kterýkoliv jiný lid, přilnul k vám Hospodin a vyvolil vás (Dt 7,7).“ Rozdíl mezi nimi a ostatními byl
patrný v Božích zákonech a nařízeních: „Má snad jiný veliký národ nařízení a práva tak spravedlivá (Dt 4,8).“ Proto
národy bojovali proti Židům, kvůli nenávisti, a králové je nespravedlivě pronásledovali. Každý král, tyran nebo dobyvatel
se pokusil násilím zničit jejich zákon, jako Amálek (Ex 17,8 – 13), Sísera (Sd 4 - 5), Sancheríb (2Kr 18,13 – 19,37), Nebukadnezar (2Kr 24 – 25), Hamán (Megilat Ester) a jiní.
V úterý 10. 03. 2020 v odpoledních hodinách se sešla naše židovská obec v Teplicích v modlitebně ŽOT k odpolední bohoslužbě Mincha, kterou vedl chazan FŽO Danny Vaněk za přítomnosti teplického minjanu. Po úvodním žalmu Ašrej,
byl z Aron ha-kodeš vynesen duchovním ŽOT Tomášem Pulcem svitek Tóry. První aliji obdržel Roš kehila Zelig ben Benjamín Zeev, kterému baal kore, přečetl úvodní pasáž z paraši Bešalach. Druhou aliji obdržel Chaim ben Heršl Efraim,
třetí aliji získal pro sebe Petr ben Gertruda. Hagbe a glile, tj. pozdvižení svitku Tóry a svinutí obdržel od gabaje synagogy
Tomáš ben Jehudit s nejmladším synem Jonatanem. Oba poctění tímto velmi důležitým úkolem, jakož i Ti, kteří vystoupili dnes k aliji, obdrželi mišeberach od chazana Daniela Vaňka. Poté byl svitek uložen zpět do svaté schránky a uzamčen
Jonatanem, který předal klíč gabaji synagogy. Po tomto aktu následovala tichá modlitba Šmone esre s opakováním a
dlouho očekávané čtení svitku Megilat Ester.
Slyšet čtení svitku Megilat Ester mají povinnost jak muži, tak i ženy a děti. Je to jedna z micvot, kterou máme plnit ve
stanovený čas, stanoveným způsobem. O čem celý příběh je, snad ani nemusím připomínat. Rád bych zde na tomto místě zmínil jména těch, kteří se na čtení svitku Megilat Ester podíleli. Úvodní požehnání a první kapitolu přečetl hebrejsky
chazan Daniel ben Avraham, po něm četl druhou kapitolu rusky člen Chevra kadiša Chaim ben Heršl Efraim, třetí kapitolu začal číst česky gabaj synagogy Tovje ben Avraham, čtvrtým vyvolaným byl host z PŽO Jiří Turek. Pátým vyvolaným
k páté kapitole byl Petr ben Gertruda, šestým Jicchak ben Leizer
Rubinstein, sedmým vyvolaným byl šámes synagogy Daniel ben
Chajim Šlomo, osmým byl Tomáš ben Jehudit a předposlední
devátou kapitolu, kde je uvedeno deset synu Hamanových, kteří
skončili na šibenici, přečetl Roš kehila Zelig ben Benjamín Zeev.
Desátou závěrečnou kapitolu přečetl opět chazan Daniel Vaňek
i se závěrečným požehnáním. Po celou dobu na vyvýšeném místě v synagoze u bimy byl přítomen vážený host Diego Bransburg
z PŽO, který dohlížel nad správným čtením, za což mu děkuji.
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Po Alejnu pronesl kadiš sirotků Chaim ben Heršl Efraim. Celé čtení svitku Megilat Ester se stihlo ve stanovený čas, a tak
se mohlo přistoupit k večerní bohoslužbě Ma´ariv, kterou vedl opět chazan FŽO Danny Vaněk. Na konci celé bohoslužby
Ma´ariv, pronesl kadiš sirotků duchovní ŽOT. V podvečerních hodinách jsme dospěli k vyvrcholení purimových oslav
na naší obci, které se konaly v přízemních prostorách v klubu ŽO, kde bylo pro všechny zúčastněné přichystané bohaté občerstvení a hudební vystoupení Diega Bransburga, člena PŽO. Ten na úvod zahrál pár purimových písní a potom
pokračoval dál ve směsici různých stylů a žánrů. Ti nejodvážnější si pak mohli zatancoval na malém prostoru před produkcí. Myslím, že si všichni z bohatého kulturního zážitku odnesli jen to nejlepší, jak říkám vždy na konci akce – litovat
mohou jen ti, kteří zůstali doma.
Rád bych též poděkoval všem, kteří se na přípravě purimových oslav, jakkoliv podíleli, rád bych poděkoval teplickému
minjanu, že se sešel v plné síle, i když všude kolem nás hrozí nákaza virem z Wu Chanu, označeným jako COVID-19.
Pro čtvrtletník Posel připravil: duchovní ŽOT

Poděkování paní Krejčové

Paní Drahomíra Krejčová dům ve Staré čtvrti prodává, a tak se rozhodla náhrobní kámen vrátit naší Židovské obci v Teplicích. Její otec
ve čtyřicátých letech pracoval na vydláždění obecního dvora za obecním úřadem, kde se používaly opracované náhrobní kameny z místního starého židovského hřbitova, ty pak byly v devadesátých letech
vyjmuty a vráceny nástupnické židovské obci, tj. ŽO Teplice.
Náhrobní kámen byl vyzvednut 02. 03. 2020 a převezen na Nový židovský hřbitov v Údlicích předsedou ŽOT Michaelem Lichtensteinem,
duchovním ŽOT Tomášem Pulcem a váženým členem ŽOT Vitalijem
Makondou. Předání byl přítomen i předseda PŽO František Banyai,
na kterého se původně paní Drahomíra Krejčová obrátila. Předseda
PŽO František Banyai se pak obrátil na naší obec.
Ještě jednou děkujeme za navrácení cenného náhrobního kamene, čímž se navrátila i malá část židovské historie městu Údlice i
naší židovské komunitě. Náhrobní kámen nese dataci k roku 1857
a patřil Reicl Hersch nebo Hirsch, obě varianty se hojně objevují mezi židovskými rodinami v Údlicích, pokud budeme chtít více
zjistit o zesnulé Reicl, budeme muset do matrik. Nu nechme se překvapit. Kéž je její duše pojata do svazku věčného života a její hrob
není na ploše starého židovského hřbitova v Údlicích znesvěcen.
Pro čtvrtletník Posel připravil: duchovní ŽOT a člen Chevra kadiša
Praha ČR Tomáš Pulc
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Život ve staletích aneb malá exkurze do minulosti
„V Rakousku neexistuje antisemitismus, a pokud by se k nám z Pruska něco z něj přeneslo, bylo by jediným správným
postojem proti tomu: přezíravé mlčení.“ Tato slova napsala roku 1882 rakouská spisovatelka a pozdější nositelka
Nobelovy ceny za mír Bertha von Suttner. Bohužel, trvalo jen velmi krátkou dobu, než tento proud zasáhl plnou silou
habsburskou monarchii. O sedmnáct let později se v českých zemích již hovořilo dokonce o české Dreyfussiádě.
Vše odstartovala v českých zemích objevená mrtvola Anežky Hrůzové v dubnu 1899 v blízkosti obce Polná. V té době
byla v Polné silná židovská komunita. Brzy nato byl nařčen z rituální vraždy místní Žid Leopold Hilsner. 17. září 1899
byl za tento údajně spáchaný čin odsouzen k trestu smrti.
Vražda Anežky Hrůzové vyvolala dlouho skrývanou nenávist Čechů k Židům, a odstartovala tzv. primitivní antisemitismus. Je jasné, že zprávy a komentáře v dobovém tisku vyvolávaly nové a nové nepokoje a že se stalo prestižní záležitostí
obyvatel některých měst a městeček dokázat si svůj patriotismus.
Již 20. října 1899 zavedly „Národní listy“ novou rubriku „Demonstrace v Čechách a na Moravě“. V podstatě bez přehánění lze říci, že česká společnost byla tiskem hluboce ovlivněna a nepřímo manipulována, a to v antisemitském směru.
V té době postihly protižidovské demonstrace Královské město Louny, které mělo 447 židovských obyvatel. Ve městě
sílil antisemitismus a místní tisk ostře napadal židovské obyvatelstvo. Dokladem jsou noviny z 11. března 1899 a článek
„Jsme antisemity“, kvůli němuž byl tisk zabaven: „Žid je chud, ale jak málo mluví, tak mnoho pracuje, co je
v něm vytrvalosti, síly, odvahy, energie a skromnosti, dokud není pánem, a tím vším vítězí, podmaňuje, bije. Nestojí za chvilku úvahy muž, kterého nenávidím, můj mocný nepřítel? Nestojí… Ti dále budou
šťastni, my dále budeme naříkat, bezmocní, pohodlní, váhaví, přemožení.“
První protižidovská demonstrace v Lounech na sebe nenechala dlouho čekat. Vypukla 19. října 1899 a bylo povoláno
četnictvo, při demonstracích lůza vytloukla Židům okna a zranila šest Židů, kteří museli být ošetřeni, okresní hejtman
JUDr. Josef Hruška byl zasažen kamenem do hlavy. Zranění hlavy nebylo vážné a po ošetření v hotelu Koruna se aktivně podílel na uklidnění situace. Vrchní velení bylo svěřeno komisaři Sobotkovi, a jak poznamenal tisk, především jeho
zásluhou a rozvážností několika radních se podařilo město uchránit před krveprolitím. Četníci zatkli čtyři osoby a odvedli je do šatlavy. O dva dny později 21. října 1899 se protižidovská demonstrace v Lounech opět opakovala. Zúčastnilo
se jí 200 osob jak z Loun, tak z blízkého okolí. Opět byla vytlučena kameny okna v židovských domácnostech a zastrašováno židovské obyvatelstvo, které se schovávalo ve svých příbytcích. Třetí protižidovská demonstrace v Lounech se
konala 26. října 1899, scénář byl stejný jako v předešlých dnech, jen zatčených bylo 43 demonstrantů.
Škody po protižidovských demonstracích v Lounech byly vyčísleny na 450 zlatých. Jak už mnohokráte, za většinu škod
jsme si jako netolerovaný národ mohli sami.
Protižidovské demonstrace v roce 1899 proběhly na mnoha místech v Čechách a na Moravě. Všechny demonstrace této
doby byly – jak bylo v Čechách zvykem – doprovázeny průvody městem za zpěvu vlasteneckých písní. Nejčastěji znělo
Hej Slované! a Kde domov můj? Češi totiž dali na konci 19. století všem Židům, tedy i českým asimilantům na srozuměnou, že jsou ve vlastní zemi cizinci. Němci v Čechách v téže době židům ukázali, že nemohou patřit k němectvu. Právě
tato židovská zkušenost vedla mnoho židů k sionismu. Českým městům v pohraničí, s převážně německým obyvatelstvem, se protižidovské demonstrace vyhnuly, ale i zde měl jejich čas přijít, ale to už je jiný příběh.
Zajímavé je, že o protižidovských demonstracích v Královském městě Louny se nezmiňuje Antonín Hluštík ve své
monografii věnované lounským Židům nazvané „abychom nezapomínali“ vydanou v roce 2010 Občanským sdružením
Knihovna třetího tisíciletí a Městskou knihovnou v Lounech.
Helena Krejčová a Alena Míšková. Poznámky k otázce antisemitismu v českých zemích a Martin Vostřel, Židovská komunita v letech 1848 až 1914
Pro čtvrtletník Posel připravil: toms69
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Usnesení vlády ČR

2020

Zprávy z představenstva
Židovská obec Teplice, IČ 61515434, Lípová 333/25,41501
Teplice, v návaznosti na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10.3.2020 č.j.: MZDR
10666/2020- 1/MIN/KAN, k ochraně členů, členek,
zaměstnanců a dalších osob, z důvodu prevence
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19
způsobené novým koronavirem SARS- CoV-2, vydává toto
mimořádné opatření:
1.
Ruší se s účinností ode dne 13.3.2020 všechny
akce pořádané nebo organizované ŽOT (t.j. zejm.
Společenský klub, kabalat šabat, Bohoslužby, výlety atd.).
2.
Sociální pracovnice (Odborné sociální poradenství) vydá samostatné opatření k zabezpečení péče o její
klienty, a to při dodržení povinností dle tohoto opatření.
3.
Veškerá opatření orgánů státní správy a místně
příslušných orgánů obecní samosprávy, která zpřísňují
podmínky akcí uvedených v bodu 1, jsou závazná a v
případě kolize s tímto opatřením jsou jejich ustanovení
tomuto opatření nadřazena.
4.
Toto opatření nabývá platnosti dne 13.3.2020.
Michael Lichtenstein – předseda ŽO Teplice
V Teplicích dne 13. 3. 2020

Narozeniny členů Teplické židovské obce
paní Rolko - Nová Lucie, nar. 05.01. - 55 roků
pan Váňa Jan, nar. 14.01. - 44 roků
paní Anna Mertová, nar. 17.1. - 52 let
pan Tomáš Štěpnička, nar. 30.1. - 66 roků
pan Lichtenstein Michael, nar. 23.02. - 69 let
paní Mertová Ivana, nar. 12.02. - 28let
pan Kredl Tomáš, nar. 11.03. - 38 let
paní Maxová Hedvika, nar. 20.03. - 79 let
paní Látalová Vendulka, nar. 07.03. - 48 let
paní Věra Veselá. nar. 07.03. - 72 let
Ad mea veesrim šana
přeje celá teplická židovská obec
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, města Krupka a Dubí, města Kadaň
a Statutárního města Teplice, Statutárního města Mostu.
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Usnesení vlády č.239, věnujte textu zvýšenou pozornost,
protože vláda nařizuje uzavřít další služby (ost. 3) a nařizuje úkoly pro DOZP, DpS a DZR (odst. 1 a 2).
V souvislosti s uzavíráním sociálních služeb, i když u těchto sociálních služeb to nepředpokládáme, od Vás potřebujeme informace:
Jmenný seznam klientů, včetně jejich kontaktních údajů,
u kterých se domníváte, že by přechodným pozastavením
činnosti, mohlo dojít k přímému ohrožení života a zdraví
klientů. Upozorňujeme na skutečnost, že je nutné informovat nejen nás (tedy kraj), ale i obec s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu je služba poskytována.
V souvislosti s ustanovením odstavce 4 je možné, že Vaše
zaměstnance, které Vy sami nemůžete převést na jinou
sociální službu v rámci zařízení, budeme aktivizovat, aby
šli pomáhat do pobytových služeb. V této souvislosti si
připravte jmenný seznam zaměstnanců, kteří by zůstali
v souvislosti s uzavřením služby doma (nemají nařízenou
karanténu, nepečují o děti), touto cestou Vám ještě dnes
pošleme tabulku k vyplnění.
Výňatek z přílohy:
Vláda
I. nařizuje
1. osobám, kterým jsou poskytovány sociální služby poskytovateli sociálních služeb, kterým byla udělena registrace k poskytování sociální služby podle § 48, 49 nebo 50
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů, (domovy pro osoby se zdravotním
postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním
režimem), zákaz vycházet mimo objekt či areál zařízení,
ve kterém je poskytována uvedená sociální služba, a to po
dobu trvání nouzového stavu,
2. poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím sociální služby uvedené v bodu I/1 tohoto usnesení seznámit s
opatřením stanoveným v bodu I/1 tohoto usnesení všechny osoby, kterým je uložen zákaz podle bodu I/1 tohoto
usnesení, případně jejich ustanovené opatrovníky,
3. poskytovatelům sociálních služeb, kterým byla udělena
registrace k poskytování sociální služby v rozsahu druhu
sociální služby podle § 45, 47, 62, 65, 66 a 67 zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách (centra denních služeb, týdenní stacionáře, nízkoprahová zařízení pro děti
a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny), od 18.
března 2020 po dobu trvání nouzového stavu pozastavit
činnost těchto služeb,
4. poskytovatelům sociálních služeb přerušit poskytování sociálních služeb na základě uzavřené smlouvy s uživatelem dle § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, a zároveň přerušit poskytování služby v režimu
individuálního plánování, a to po dobu trvání nouzového stavu. Poskytovatel prokazatelně informuje uživatele
o této změně,
5. poskytovatelům sociálních služeb poskytnout služby
v nezbytné míře s cílem zajištění ochrany života a zdraví
osob. Při poskytování lze využít zaměstnance sociálních
služeb, kterým na základě usnesení byla přerušena činnost, případně využít studenty na základě usnesení vlády
České republiky ze dne 13. března 2020 č. 207,

