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 Sloupek 

V roce 2001 byl shromážděním členů zvolen 
do představenstva ŽO Teplice pan Oldřich 
Látal, který byl následně představenstvem 
zvolen do funkce předsedy Židovské obce 
Teplice. Předseda nebo Olin, jak mu mnozí 
říkali, věnoval veškerý svůj pracovní i volný 
čas stabilizaci a rozvoji obce.   Osud  však 
tomu chtěl, že nemohl dokončit svoji 
rozdělanou práci a opustil nás předčasně.   
Tato událost všechny zaskočila a mnozí z nás 
se dosud z odchodem našeho předsedy 
nevyrovnali. Přes tuto smutnou událost život 
jde  dál a je  nutné dále pokračovat.
Představenstvo ŽO Teplice nyní jedná o dal-
ších krocích, které zajistí řádný chod obce  do 
řádných voleb v roce 2020.

MILI

Shavuot

Oldřich Látal 9.9.1960 - 30.4.2018 
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V úterý 29. 05. 2018 byl v Jeruzalémě znovuotevřen honorární konzulát v Jeruzalémě. Novým honorárním 
konzulem v Jeruzalémě se stal Dan Propper (78). Dan Propper se narodil svým rodičům, pocházejícím 
z prvorepublikového Československa, již v mandátní Palestině. Rodina Dana Proppera žila v Teplicích, 
odkud v březnu 1939 odešla ve spěchu, takříkajíc na poslední chvíli do Britské mandátní Palestiny, kde 
se usadili na předměstí  Tel Avivu. Dědeček Eduard Propper v Trnovanech u Teplic založil roku 1892 to-
várnu na těstoviny. Jeho ostatky jsou uloženy na Novém židovském hřbitově v Teplicích a potomci rodiny 
Propper je při návštěvách České republiky pravidelně navštěvují. Pan Propper s ohledem na tyto rodinné 
vazby investoval v roce 2007 přes 700 milionů korun do továrny na zpracování sójových produktů Tivall  
v průmyslové zóně v Krupce u Teplic. Udržoval též blízké styky s naší židovskou obcí, hlavně díky bývalému 
předsedovi ŽOT Oldřichu Látalovi z“l.

Plán znovuotevřít honorární konzulát v Jeruzalémě oznámil letos v dubnu předseda vlády v demisi Andrej 
Babiš. Jméno nového honorárního konzula zveřejnila česká diplomacie o několik dní později, když prezi-
dent Miloš Zeman pořádal na Pražském Hradě oslavy k 70. výročí založení Státu Izrael. Oficiální souhlas 
izraelské strany s působením v roli honorárního konzula převzal Dan Propper v pondělí 28. 05. 2018   
na izraelském ministerstvu zahraničí.

Nabídku stát se honorárním konzulem České Republiky dostal Dan Propper přibližně před rokem. Při-
jal ji i s ohledem na český původ obou rodičů. Ze strany otce má Dan Propper kořeny v Praze, až poz-
ději se rodina přestěhovala do Teplic. Matka pocházela z jihomoravských Nemochovic. „Má rodina je 
velmi silně spojena s českou kulturou, s lidmi, s českým národem,“ uvedl honorární konzul. Jeho rodi-
če opustili Československo těsně před vypuknutím druhé světové války v roce 1939. Osmasedmdesáti-
letý Dan Propper se narodil v Tel Avivu, kde pracoval na postu šéfa dozorčí rady Bank of Israel, zasedá 
v radě Technikonu, izraelského technologického institutu. Kořeny jeho úspěchu leží však jinde. Proppe-
rovi rodiče zahájili výrobu těstovin v roce 1942 ve dvou malých dílnách, v roce 1947 byla v ultraorto-
doxní telavivské čtvrti Bnej Brak vystavěna moderní továrna na výrobu těstovin, ze které se postupem 
času stal největší izraelský potravinářský kolos OSEM. První zkušenosti získal Dan Propper právě zde 
v rodinné firmě. Dnes je stoprocentním vlastníkem firmy OSEM švýcarský nadnárodní koncern Nestlé. 

Celá Židovská obec v Teplicích přeje novému honorárnímu konzulu v Jeruzalémě panu 
Danu Propperovi hodně úspěchů. 

Krátká historie rodiny Propperů byla otištěna ve čtvrtletníku Posel v roce 2011, ročník 5, číslo 3. 

Pro čtvrtletník Posel připravil tomaszot
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Purim v Teplicích

Ve čtvrtek 01.03.2018 (tj. podle židovského kalendáře 14.adaru 5778) se sešla naše Židovská obec v 
odpoledních hodinách v modlitebně k oslavě svátku Purim. Odpolední bohoslužbu vedl za přítomnos-
ti teplického minjanu Vrchní zemský rabín Karol Efraim Sidon, který přijel do Teplic se svou manžel-
kou rebecin O´junou.  Hned po úvodním žalmu se z Aron Hakodeš vynesl pergamenový svitek Tory. 
Vyvoláni toho dne byli Ori ben Reuven Hakohen (náš purimový host z Israele) a Petr ben Gertruda. 
Hagbe tj. vyzdvižení svitku Tory se energicky chopil Roš kehila Avraham ben Avraham, jako gli-
le byl povolán ke svinutí svitku šámes teplické synagogy Daniel ben Chajim Šlomo. Čtení pojednávají-
cí o proradném Amalekovi (2M 17,8 – 16) provedl rabín Sidon. Po uložení Svitku Tory do Aron Hako-
deš se přistoupilo ke čtení Megilat Ester, které opět provedl rabín Sidon za asistence duchovního ŽOT 
a Chaima ben Hiršla Efraim. Všichni přítomní pak sledovali text v rodném jazyce, tak aby pochopi-
li smysl příběhu Megilat Ester a v daný čas mohli přehlušit řehtačkami či jiným způsobem jméno zlo-
ducha Hamana, který se snažil zničit náš lid ve sto a dvaceti a sedmi zemích, kde vládl král Ahašvéroš. 

Závěrečný kadiš za zemřelé pak odříkal duchovní ŽOT Tomáš Pulc 

Pro všechny pak bylo v klubu ŽO přichystané bohaté občerstvení a též dostatek alkoholu, aby všich-
ni, kdo by chtěli splnit purimovou micvu se na svátek Purim přiopít, mohli ji bez problému spl-
nit. O dobrou zábavu se tentokráte postaral zpěvák a šoumen skupiny Schodiště, PhDr. Martin 
Krajíček. Jeho purimový repertoár nenechal nikoho bez dobré nálady a všichni se skvěle, ale oprav-
du skvěle bavili. Myslím, že na tento purim budeme ještě dlouho vzpomínat. Purim sameach! 

Reb Levi Jicchak z Berdičeva vysvětloval po svém jeden ze základních rozdílů mezi 
Jom kipurem a Purimem. Rabi Levi Jicchak řekl: „Když se postíme na Jom kipur, 
trestáme své tělo. Ale na Purim trestáme své duše, když pijeme víno nebo jiný alko-
hol až do chvíle, kdy od sebe nerozeznáme slova Budiž požehnán Mordechaj a Bu-
diž proklet Haman.“ Copak existuje horší trest, než ztratit rozlišovací schopnosti.  

Na závěr bych rád poděkoval všem, kdo se na v celku náročné přípravě tohoto svátku jakkoliv podíleli.  

Toda raba - Tovje
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Chag arba kosot šel Pesach

Pár dní před svátkem Pesach postihla v letošním roce Egypt velmi silná písečná bouře, všudy přítomný 
písek jakoby předznamenal pesachové události, které si každoročně připomínáme čtením pesachové haga-
dy. Egypt to je Micrajim. Pesach to je vítězství Hospodinovo nad modloslužbou a nad modloslužebníky v 
Micrajim, kdy židovský národ vyvedl silnou a zdviženou paží z egyptského otroctví.

Naše židovská komunita si připomněla tyto události první den svátku, kdy se sešla na Erev Pesach v mod-
litebně ŽO k přivítání šabatu a k večerní bohoslužbě, kterou mimořádně vedl šliach cibur a duchovní ŽOT 
Tomáš Pulc. Na úvod byla znát mírná nervozita v hlase, která se po Lechá dodí vytratila a před modlící se 
šliach cibur dostal do pohody a zdárně dovedl celou sváteční bohoslužbu Maariv do zdárného konce. Z dů-
vodu pozdního času se nám nepodařilo zajistit na bohoslužby minjan. A opravdu nechybělo hodně. Stačilo, 
aby přišel prorok Eliáš a doplnil tak chybějícího do minjanu. Snad příští rok s minjanem. 

Po bohoslužbě byl v klubu ŽO připraven pro všechny Seder pesach. Nad přípravou slavnostní pesachové 
tabule dohlížel osobně mašgiach. Pro duchovního ŽOT Tomáše Pulce však večer nekončil, spíše začínal. 
Vedení sederu je zodpovědný úkol, hlavně z hlediska udržení pozornosti všech přísedících, kteří se na litur-
gii spoluúčastní. Kdy spolustolovníci střídavě čtou pesachovou hagadu a pojídají přitom symbolická jídla. 
Je povinností pojíst hořkých bylin, macesů a vypít čtyři poháry vína a nesplnil by ten, kdo by v průběhu 
pesachového sederu, nevyprávěl o vyjití z Micrajim. A každý, kdo k vyprávění o východu z Egypta přidává, 
je hoden pochvaly. Pro mnohé z nás je to nejpůsobivější večer v rámci židovské náboženské liturgie.

ak je důležité vypít čtyři poháry vína, nám přiblíží jeden chasidský příběh:

Der šejnster seder 

Rok co rok, vždy po ranních přímluvách prvního pesachového dne míval lublinský cadik ve zvyku oznámit 
svým milovaným chasidům, který seder se tam nahoře líbil ze všeho nejvíce. Ale toho pesachového rána, 
už ani nevíme kterého roku, si do své komůrky zavolal gabaje a povídá mu: „Přiveď mi, prosím, ale honem, 
Chajkla z Lublinu.“
Gabaj ani moc dlouho nepřemýšlí a teprve na ulici ho napadne: „No jo, ale kterého? Jakoby jich tady bylo 
málo?“ Ale vracet se mu dvakrát nechtělo. Chasidim nemají ve zvyku obtěžovat svého rebbe zbytečnostmi.
„Ostatně,“ dumá gabaj, „koho by asi tak mohl rebbe myslet? Nejspíš hlavu zdejší židovské obce. To je taky 
Chajkl.“ Zastaví se tedy u lublinského roš kehila a povídá: „Rav Chajkl, vstávej, lublinský s ním chce mluvit.“ 
Představený by nejradši zůstal pěkně doma, včerejší seder byl velice vydařený, a ještě teď se mu trošičku točí 
hlava po vypitých arba kosot – povinných čtyřech pohárech vína. Ale když pokyne „Jasnovidec z Lublinu“… 
Sotva zaťukali na dveře a vstoupili, svatý muž pomalu zvedne své hluboké a laskavé oči od knihy a povídá. 
„Toho jsem nemyslel…“
A tak zase zpátky domů. A gabaj hledá dál. Ani ne za hodinku je v komůrce zpátky s dalším Chajklem. Už 
to nebyl tak „povedený žid“, jako předtím roš kehila, ale i tak to byl pořád ještě moc slušný člověk. Proslulý 
baal cedaka (laskavý dárce almužen) a také známý machnis, člověk, u něhož našel každý pocestný oporu a 
ubytování. A zase to samé. Lublinský jenom zvedl oči od studia, mrknul na Chajkla „druhého“, a povídá: 
„Toho jsem nemyslel…“
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To už ale šlo do tuhého. Chasidim v bejsmedreši pomalu ztráceli trpělivost, protože čekali, až se s nimi 
rebbe přijde pomodlit. Ale ten se vůbec netvářil, že by se chystal hnout z místa, zato gabaj si mohl nohy 
uběhat, aby našel Chajkla. Toho pravého!
Nakonec skončil u dveří Krejčovské šulchelach, synagogy, kam se chodí modlit jenom ti nejchudší, zato už 
brzy s rozbřeskem. Gabaj vtrhne dovnitř, šůl už je skoro prázdná. Jenom pár skutečně bohabojných židů 
ještě sedí v lavicích a listují v Tehilim (v Knize žalmů). „Hej,“ šeptá gabaj do ucha jednoho, který – jak se 
zdálo – své přímluvy skončil, „nemáte tu náhodou nějakého Chajkla?“ A tak gabaj konečně narazil na nosi-
če vody, Chajkele Wassertrégra, a povídá mu: „Pane žide, lublinský rebbe by s vámi rád mluvil…“
Sotva to dořekl, nestačil se divit! Ta hrůza, kterou spatřil ve tváři osloveného žídka. Dotyčný se rozplakal 
zoufaleji, než v den zničení Chrámu a hořce tloukl hlavou o zeď. „Běda tak Rebbe už to všechno ví? To je 
můj konec. Co teď? Co já mu povím? Mám to v pravdě život! Já se mu přece nemohu podívat do tváře!“
Gabaj si ale nedal pokoje. Ostatně. Vůbec netušil, co Chajkelovi běží hlavou: „Že bychom si trochu pospí-
šili? Rebbe přece jen čeká…“
Nepomohlo ani otálení ani prosby. Nakonec se ale Chajkl Wassertrégr s gabajem k lublinskému rebbe vy-
dal. Sotva vstoupili, povídá Svatý z Lublinu: „Ano, toho – to je on…,“ a pak rovnou k Chajklovi: „Ale ale… 
- vstaň, nekleč tady na zemi a raději mi pěkně po pořádku pověz, co se dělo včera večer?“
„Svatý rebbe, znáš mne. Léta letoucí se živím jako nosič vody. Není to kdoví co. Sotva na přežití, ale dělám 
to poctivě. Od rána do noci tahám vědra vody z městské studny do židovských domácností, ale přitom 
stihnu ještě třikrát denně zaskočit do synagogy. Vždycinky. Nikdy za celá ta léta jsem minjan u nás v Krej-
čovské ani jednou nezanedbal, až teprve včera. To se může přihodit leda takovému nebožákovi, jako jsem 
já, že selžu zrovinka na erev pesach. Ale pochop, každý hledí, aby se zbavil chamecu, a jak mi nikdo za celý 
rok nedá za donášku ani kopějku navíc, včera mě všichni pobízeli: „Chajkl, dej si stopečku pálenky. Věčná 
škoda to vylejt…“ Tak co si nedat, když tak častují? Asi jsem se drobet přiopil, protože večer do šůlu jsem se 
ještě jakžtakž dokodrcal, ale doma vám to na mě padlo, jako kdybych měl únavou umřít. Hlava se motala, 
těžko po celém těle, a tak povídám Zlate, mý ženě: „Co kdybychom si teď na okamžik, na mžik úplně ma-
ličkej, malinko dáchli? Nabereme síly a pak se dáme do přípravy sederu.“
Zlate se to také docela hodilo. Měla toho za celý den taky až nad hlavu. Celá rozlámaná, jak v domech boha-
tých smejčila podlahy, aby bylo na seder všechno špígl nýgl. Jenomže když Chajkl Wassertrégr zase zved-
nul hlavu, s hrůzou zjistil, že se jejich kratičký driml pořádně protáhnul a že se už skoro rozednívá. Židé se 
už pomalu trousili do synagogy na ranní přímluvy. Chajkelovi se kolem srdce udělalo mrazeníčko. Vzbudil 
ženu a povídá: „Abychom teď začali chystat seder, na to už je pozdě, zkusíme alespoň dodržet pokyn o arba 
kosot. Něco uzobneme a vypijeme ty čtyři poháry.“
Zlate se dala do pláče tak usedavého, jako by se měly naposledy pohnout základové země a stěžuje si. „Proč 
jsme zrovinka my dva bytosti tak strašně nešťastné? Celý rok dřeme jak koně, a když konečně přijde takovej 
nóbl svátek, tak to není k žití?!“ – Chajkl Wassertrégr ji utěšuje: „To už je takový úděl nás chudejch, víš? Ale 
teď se už sotva co napláčem. Pojď, aspoň projdeme Branou pokynu o čtyřech pohárech.“
Chajkl Wassertrégr se posadil na posteli, otevře hagadu, nachystá pohár, nalije víno, zvedne pohár i oči 
k nebi a povídá: „Sladký požehnaný, chtěl jsem ti dneska uchystat seder, jak se na nosiče vody sluší a jak 
jsme tady u Wassertrégrů zvyklí. Ale co naplat? Převyprávět celý příběh o vyjití z Egypta už nestihneme, 
tak alespoň ty čtyři poháry. To je pokyn, který může projít každý žid, ať už vzácný, nebo nepodařený. Moc 
tě prosím, Sladký požehnaný, přijmi tyhle čtyři poháry stejně laskavě, jako bychom byli uspořádali, celý 
seder. Vždyť víš ze všeho nejlíp, že jsme Ti ho nachystat chtěli. Se vším, co k tomu patří. Pane světů, moc 
tě prosím, to co jsem měl převyprávět já, převyprávěj sám, co jsem se měl modlit já, předlož Nebesům Ty. 
Hagadu přečti za nás a my tady dole projdeme Branou pokynu o čtyřech pohárech. Platí?“ – A pak se Zlate 
vypili ty čtyři poháry, pravda trochu naředěné slzami pokání a hanby…
„Ale rebbe,“ končí Chajkl svoje líčení s očima plnými slz, „nebesům nic nedlužím. Seder, jsem sice nestihl, 
ale čtyři poháry jsme se Zlate nakonec zvládli! Odpustíš nám, viď?“
„Neměj žádné strachy, Chajkele. Podíl na budoucím světě jsi neztratil, a kéž bych se na něm mohl podílet  
s tebou… Teď běž v klidu domů. A dnešní seder uspořádej jak se sluší…“
Chajkl odešel a rebbe svolal chasidy. „Víte, když jsem dnes ráno otevřel oči, slyším najednou nebeský hlas 
Bat kol, jak volá: Seder Chajkla Wassertrégra byl dnes na nebesích zvážen jako nejvzácnější v celém Lub-
linu.“ A tak jsem chtěl vědět, co tak zvláštního udělal. - A slyšeli jste sami. Bodejť by nepřevážil ostatní 
sedery, když ten Chajklův chystal sám Sladký požehnaný a On to byl, kdo četl hagadu. To je pak těžké se 
měřit…“
Povídka je z knihy jidiš povídek: Vepřožrout Moške, které přeložil do češtiny Jaroslav Achab Haidler a tis-
kem vydalo Prácheňské o. s., Horažďovice v roce 2009.
I tentokráte se pilo košer víno z blízkého vinařství Chrámce. Seder pesach úspěšně prošel všemi patnácti 
oddíly, které ustanovili naši moudří blahé paměti pro tento den. A myslím, že přítomní si to pořádně užili. 
Za odměnu pro všechny byla přichystána v pravdě slavnostní večeře. Zde bych rád poděkoval všem, kdo se 
na náročné přípravě sederu jakkoliv podíleli. Seder pesach byl tak dle předpisu a dle zákonů svých  
 a svých ustanovení dovršen. Jak zasloužili jsme si jeho připravení, tak zasloužíme si vbrzku jeho provedení. 

Lešana habaa bi-Jerušalajim 

Pro čtvrtletník Posel připravil: toms69
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Počátkem 20. století měla lounská židovská náboženská obec vrchol svého vývoje již za sebou. Zatímco po-
čet obyvatel města výrazně stoupal (v roce 1910 dosahuje již počtu 11.484 osob), členů židovské obce v Lou-
nech markantně ubývalo. Původní počet 415 osob, který je uváděn v r. 1900, se do počátku 1. světové války 
snížil na necelých 300. Tento vývoj pokračoval i nadále a byl dán nejen rostoucím odlivem mladé generace, 
která hledala své uplatnění mimo Louny, ale i vymíráním staršího pokolení zakladatelů obce. Přesto se zdá, 
že v prvních dvou dekádách lounští věřící židé stále ještě tvořili sevřené společenství, pulzující svébytným 
životem.

V roce 1902 proběhly další řádné volby představenstva židovské obce a do čela byl zvolen MUDr. Karel Tau-
ssig, který bydlel a provozoval svou lékařskou ordinaci v Pivovarské ulici čp. 42, v domě po zesnulém „líšnic-
kém židovi“ Jakubu Pollakovi. Místopředsedou se stal Pavel Stein, majitel a provozovatel mlýna ve Březně u 
Loun. Také ostatní členové představenstva patřili k významným osobnostem židovské komunity v Lounech 
a okolí. Jmenujme obchodníky J. Frantu, B. Fischera, E. Getreuera, A. Steina a další.  Výuka náboženství i 
nadále pokračovala a byla zajištěna dlouholetým kantorem Salomonem Richtmannem. 

K životu izraelitské menšiny patřily také projevy vzájemné soudržnosti a solidarity. O to se nepochybně 
staral Podpůrný spolek izraelitských dam, v jehož čele v r. 1900 stála paní Emma Nettlová a funkci aktivní 
jednatelky zastávala paní Klára Glaserová. Spolek fungoval ještě ve 30. letech minulého století. Ostatní ob-
čany města, ačkoliv společenský život ovládlo nepřeberné množství spolků, udivovala činnost Izraelitského 
spolku pro podporu chudých a nemocných neboli tzv. Pohřebního bratrstva, které bylo zmiňováno a nelibě 
komentováno v ostatních spolcích města.

Někteří členové židovské obce byli členy městské samosprávy, avšak nikdy nebyli zvoleni čelními představi-
teli města Loun, byli pouze členy zastupitelstva a komisí zastupitelstva. Ne všichni představitelé města Loun 
byli nadšeni působením jednotlivých reprezentantů židovské obce na radnici a i městský kronikář zmiňuje 
některé nedostatky těchto zástupců – „jsou pro-Rakouští, jelikož mluví německy a jistě neblaze ovlivňují i 
hospodářský chod města“.

Průběh 1. světové války neblaze zasáhl i město Louny a jeho obyvatele. Odvody mladých mužů všech vyznání 
do rakousko-uherské armády zasáhly nejednu lounskou rodinu. Někteří se z bojišť nevrátili, jiní se vrátili s 
nemalým postižením, které zkomplikovalo předání živnosti z otce na syna. To se dočítáme i o osudu obchod-
nické rodiny Fantů, která ztratila na bojištích několik synů. Na lounském židovském hřbitově jsou pomníčky 
věnované obětem této války.  

Představitelé obce zatím netušili, jaké peklo je čeká během okupace a 2. světové války. Lounští Židé ni-
kdy nezastírali, že jsou většinou dobrými obchodníky a podnikateli, což přitahovalo pozornost „těch dru-
hých“. Příkladem může být výčet majetku zámožnějších občanů města, jak byl uveden  v Lounském obzoru 
26.7.1919. Kdosi si tehdy dal práci, aby upozornil veřejnost, jak se ten a ten „napakoval“ během 1. světové 
války. Autor nešetřil ironií a poukazováním na zisk jistých lounských rodin. Mezi zmiňovanými bylo 7 (!) 
židovských obchodníků. Všeobecný názor se netajil hodnocením bohatství židovské komunity v Lounech a 
nešetřil jednotlivé představitele jízlivých komentářů. Vše se mění nástupem Adolfa Hitlera a jeho aplikací 
tzv. Norimberských zákonů. Tehdy se občané města Loun částečně přiklání k ochraně židovské obce ve měs-
tě a svým spoluobčanům začínají příležitostně pomáhat. Ale to už je jiná kapitola dějin.

Mgr. Blanka Tomášková
Městské informační centrum Louny
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Dvě svědectví z lounského archivu
Antonín Hluštík

O poměrech v někdejším Protektorátu Čechy a Morava se dnes již dozvídáme jen z knih nebo archivních 
materiálů a dokumentů, jejichž probírání po více než padesáti letech je v podstatě rutinní záležitostí pro zá-
jemce o historii. Při této činnosti se však může badatel dostat do situace, kdy mu proběhne mráz po zádech, 
neboť nečekaně a naprosto nepřipraven narazí na drobnou písemnost, zapadlou kdesi, kde by ji nečekal. 
Obvykle je to nějaký papírek s poznámkami dávného předchůdce, drobnost, připomínka něčí intimní exi-
stence. Nedávno se mi stalo, že ze svazku dokumentů vypadly dva omšelé papíry formátu A5, nijak nesou-
visející s mým momentálním problémem. Na obou byly texty psané strojem a zaujaly mne svojí šokující 
autenticitou. Posuďte sami.

Prvním poselstvím z jurského parku nacismu je nevyplněné „Prohlášení“ či spíše improvizovaný formulář 
přiznání (ne)židovského původu občana města Loun. Vyžadovalo to nařízení prvního říšského protektora 
Konstantina von Neuratha ze 7.července 1939. Vše nasvědčuje tomu, že text byl psán na stroji v kanceláři 
lounského městského úřadu. Typy písmen se totiž nápadně podobají typům písmen oficiálních usnesení 
městské rady té doby. Při četbě těch strohých a studených vět, jež zde reprodukuji z nalezeného formuláře, 
si člověk uvědomuje, jak se všechny totality podobají jako vejce vejci. Už se nedozvíme, komu měl ten zašlý 
a nepříliš zručně popsaný kousek kancelářského papíru sloužit  k hájení existence, ale určitě si mnohý při-
pomeneme, jak jsme do nekonečna psávali o svém vlastním původu....….

O poznání otřesnější je však výpověď druhého papíru, na němž jakýsi snaživý občan Loun vypsal kulhavou 
němčinou své vyznání ideologii nacionálního socialismu. Toto udání bez data a adresáta bylo nebo mělo být 
určeno neznámému „Geehrte Herrn“, možná na gestapu, možná na některém jiném kompetentním úřadě. 
Protože originál nelze čitelně reprodukovat, uvádím doslovný opis tohoto svědectví české přizpůsobivosti- 
včetně poněkud srozumitelnějšího českého překladu.

„Habe aus guten mund das der Jude Glaser aus Lenešic (grosgrundbesitzer) habe dem Bauer und Pferde-
hendler Goldschmit aus Laun, Havlíčkovo náměstí, velche habe in Nečichy Bauershaus viele und voele kör-
ne vrsteckt. Der Jude Glaser ist milionör und volte noch mehr haben veilein Jude ist und der Goldschmit ist 
eine Schuft das er etwas solches schmutziges macht. Habe gehert das der Jude habe zirka 2 wagen körne im 
baden bei dem Goldschmit in Nečichy und arme Leite haben in Winternicht essen. Hochachtungsvoll…….“
Překlad: „Ze spolehlivého zdroje vím, že žid Glaser, velkostatkář z Lenešic, ukryl u rolníka a koňského hand-
líře Goldschmita z Loun, Havlíčkova náměstí, jenž má v Nečichách hospodářství, mnoho zrní. Ten žid Gla-
ser je milionář a jako žid chce mít ještě více, a ten Goldschmit je ničema, že takovou špinavost dělá. Slyšel 
jsem, že žid má na půdě u Goldschmita v Nečichách asi dva vagóny obilí, zatímco chudí nemají v zimě co 
jíst. V dokonalé úctě……“

Myslím, že uvedený text nevyžaduje žádný komentář. Dodat lze snad jen tolik, že možná tento „dokument 
doby“ byl sesmolen ještě před vznikem protektorátu. Snad někdy brzy po okupaci pohraničí, kdy se říšsko-
německá hranice posunula na samý okraj Loun, jen kousek od Lenešic a Nečich. Nevím, zda to může nějak 
souviset, ale na lounském židovském hřbitově je pochován jistý Arnošt Glaser, statkář z Lenešic, který dle 
nápisu na macevě, zemřel 1.ledna 1939. Bylo mu něco přes padesát let……

Když jsem v koutku lounského archivu dočetl, vzpomněl jsem si na jiného člena této rozvětvené rodiny 
Glaserů. Vyhledal jsem staré noviny A-Zet českého severozápadu a tam to bylo: koncem listopadu 1939 byl 
porotním soudem v Praze odsouzen jistý občan Černčic k 
trestu smrti provazem. Důvod – 15.dubna 1939 zabil a olou-
pil šestapadesátiletého Julia Glasera z Loun., představeného 
místní izraelitské obce a majitele tzv. Červeného dvora v mís-
tech dnešního autobusového nádraží. Byla to údajně první 
loupežná vražda v Lounech od roku 1865 a po dvaceti letech 
první trest smrti, vynesený nad občanem Lounska. Pachate-
lem nebyl žádný dokonalý arijec, ale Čech, jeden z těch, kteří 
možná před měsícem tajně hrozili pěstí projíždějícím kolo-
nám wermachtu.

A tak mne napadá, zda náhodou zvraty režimů neuvolňují v 
některých lidech laviny zbabělosti a nenávisti. Ty pak, uvede-
ny do pohybu, smetou všechny zábrany a zahluší i tu malou 
špetku lidskosti, která v takových lumpech určitě někde dří-
má. Nemyslím, že četba omšelých papírů v archivech a za-
žloutlých stránek starých novin je vždycky objevitelským po-
žitkem, ale v době, kdy všelijací holohlavci a domnělý nadlidé 
terorizují jinak myslící či vypadající spoluobčany, je dobré 
nahlédnout i do žumpy vlastní minulosti. Neboť takové od-
padní zařízení mají i nejskvělejší paláce…….

Psáno v Lounech 2008
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Zuzana Peterová v Teplicích
V pondělí 26.03.2018 se konalo na naší Židovské obci 
v Teplicích autorské čtení knihy Lásky a její rozmary 
od spisovatelky a psychoterapeutky Zuzany Peterové. 
Jak už Zuzana Peterová přiznala Lásky a její rozma-
ry je již osmnáctou knihou, kterou vydala a navazuje 
na předchozí knihu Láska v mnoha podobách, která 
se na pultech knihkupectví ani neohřála. Autorka na 
stránkách svých knih vypráví příběhy, které napsal ka-
ždodenní život – život nás všech. Kniha Lásky a její 
rozmary k nám promlouvá srozumitelným autenticky 
lidským jazykem. Témata autorka čerpá ze své mno-
haleté psychoterapeutické praxe, kterou provozuje při 
pražské židovské obci. Věnuje se zde citovým téma-
tům, zradě v lásce, ale i jejímu triumfálnímu zrození.

Na závěr Zuzana Peterová přečetla poslední povídku 
ze své zatím poslední knihy nazvanou „Ach ty nemo-
ci“. Všem přítomným pak autorka slíbila, že pokud to 
vyjde, za rok se tu sejdeme nad novým titulem, již de-
vatenáctým. O čem bude, nechme se překvapit.

Spisovatelka Zuzana Peterová na závěr velmi příjem-
ného a přátelského posezení v klubu ŽO věnovala je-
den výtisk knihy Láska a její rozmary s věnováním naší 
židovské obci, do naší obecní knihovny, Za což mno-
hokráte ještě jednou děkujeme. Přejeme hodně štěstí 
v dalším tvůrčím psaní a hodně spokojených čtenářů. 
A za rok na viděnou!

Tovje

Bohoslužba na Roš chodeš Ijar
Již tradiční odpolední bohoslužba Mincha na druhý den Roš chodeš Ijar se konala v pondělí 16. dubna 2018  
v modlitebně ŽO. Bohoslužbu vedl chazan FŽO Danny Vaněk, z důvodu malé účasti se všichni přítomní po-
modlili inviduálně a baal tfila se snažil udávat jenom tempo.
Toho dne nebyl nikdo na Židovské obci v Teplicích vyvolán ke čtení z Tory. Chazan Danny Vaněk neopakoval 
modlitbu Šmone esre (tj. amidu) jak se děje v přítomnosti minjanu. Toho dne nikdo neodpovídal amen na sly-
šené modlitby. Toho dne nikdo nepronášel kadiš, a přesto naše snažení nebylo marné.
V židovské tradici se každý jedinec může modlit přímo k Bohu, aniž by potřeboval nějakého prostředníka. 
Chazan řídí bohoslužby v synagoze, je odpovědný za vedení bohoslužby, přičemž obec čte spolu s ním. Ti, kteří 
neumí číst hebrejsky, mohou poslouchat modlitby chazana a odpovídat na ně amen. Když člověk řekne amen, 
bere se to, jakoby sám odříkal tfilu (tj. modlitbu). Ikdyž někdo nedokáže říkat hebrejské modlitby, čeká se od 
něho, že se pomodlí upřímně a pokorně svými vlastními slovy ve své rodné řeči.
Slovy žalmisty: „Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo volají opravdově.“
Po bohoslužbě bylo připravené v klubu ŽO malé občerstvení a šiur našeho melameda Tomáše Pulce, na téma 
Pirkej avot. Pirkej avot neboli jenom Avot je talmudický traktát, který je celý psán v etickém a mudroslovném 
duchu. Shrnující tradované výroky jsou připisované různým učencům v časovém období několika století.  
V aškenázském prostředí je zvykem studovat traktát Pirkej avot od Pesachu do Šavuot, někdy až do Sukot, 
kdy o šabatech studium vyplňuje stále více se prodlužující letní dny. Studium je též hodně ovlivněné místními 
zvyklostmi. Traktát Pirkej avot se tak stal v průběhu času nedílnou součástí většiny modlitebních knih. Najde-
me ho jak v nejstarším hebrejsko – českém siduru „Maarche lew“, který opatřil  českým překladem Dr. August 
Stein a vydal ho vlastním nákladem v Praze v roce 1884 u Jakuba Brandeise, tak i v nejnovějším hebrejsko – 
českém siduru „Zichron David Jisrael“, vydaném v Praze v roce 2016.
Všechen Israel má podílu na světě budoucím, neboť psáno je: „A národ tvůj – vesměs spravedliví – na věky 
zdědí zemi, štěp mého sadu, dílo mých rukou, bych se jím pyšnil.
První mišna praví: Moše přijal učení ze Sinaje a odevzdal je Josuovi a Josua starším a starší prorokům a proro-
ci odevzdali je mužům spolku velikého. Ti pronášeli trojí věc: Buďte klidnými při soudu, vychovávejte mnoho 
žáků a učiňte plot kol Tóry.

Ukázka je ze siduru: Maarche lew.
Tovje
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Lag baomer v Teplicích
Na letošní Lag baomer tentokráte přijal pozvání rabín Daniel Mayer. Hned na úvod se konala čtvrteční od-
polední bohoslužba Mincha, za přítomnosti teplického minjanu. Bohoslužbu a čtení týdenního oddílu Tory, 
provedl rabín Daniel Mayer. Vyvoláni toho dne byli jako první Zelig ben Benjamín Zeev, jako druhý Petr ben 
Gertruda a třetí Miloš ben Ester. Týdenní paraša Emor pojednává hned na úvod o kněžských povinnostech: (3 
kniha 21,1 - 15) 

21,1 Hospodin řekl Mošemu: „Mluv ke kněžím, Aharonovým synům, a řekni jim: Kněz se nesmí znečistit duší 
mrtvého z jeho lidu. 21,2 S výjimkou příbuzného, jenž je mu blízký, svého otce, své matky, svého syna,  své 
dcery a svého bratra. 21,3  A kvůli své sestře, která je mu blízká a je panna a nebyla provdána, kvůli té ať se 
znečistí. ……atd.

Hagbe, k pozdvižení Svitku Tory byl vyvolán Chaim ben Hiršl Efraim. Glile, k svinutí Svitku Tory byl vyvolán 
Jochanan ben Chava. Všichni vyvolaní, obdrželi od rabína Mayera mišeberach (tj. modlitba za předvolaného 
k Toře – český překlad této modlitby najdete v siduru Zichron David Jisrael na straně 245) Poté pronesl rabín 
Mayer kadiš  jatom a El male rachamim za zesnulého Roš kehila Avraham Moše ben Avraham.

Po bohoslužbě všem přítomným vysvětlil pan rabín Daniel Mayer symboliku a historické pozadí svátku Lag 
baomer. Lag baomer, 33. den omeru, který připadá na 18. ijaru, je zvláštní den během omerového období. 
Tradičně je to den, kdy přestali umírat žáci rabiho Akivy, a proto je považován za sváteční den. Lag baomer 
je dnem, kdy zemřel rabi Šimon bar Jochaj, rabín Moše Isserles (Rema), či pražský rabín Jechezkel Landau, 
známý jako Node bi-Jehuda. Jiný zvyk na Lag baomer je, že děti vychází do přírody s luky a šípy. Tento zvyk 
nám má připomenout povstání a hrdinnou odvahu Bar Kochby. 

Na naší židovské obci se ujal zvyk posedět na zahradě za obecním domem v Lipové ulici 333/25 a grilovat. 
Letos jsme poprvé vyzkoušeli na Lag baomerovém grilování nový gril, za který dárci ještě jednou mockrát dě-
kujeme. Grilování proběhlo pod dozorem mašgiacha z košer hotelu King David Praha. Grilovaly se košer krůtí 
špízy se zeleninou. A aby byla dobrá nálada, tak zahrál Martin Krajíček pár hebrejských a jidiš písniček. Jídla a 
pití bylo dost, počasí nám taky přálo. Sedělo se do setmění a všichni se skvěle bavili. Co k tomu dodat – litovat 
mohou jen Ti, co tento den zůstali doma.

Na závěr bych rád poděkoval všem dárcům a sponzorům, bez kterých by se těžko tato akce uskutečnila. 

Tovje 
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Poslední rozloučení s Oldřichem Látalem

Korunou Tory pohrdl, ale korunu dobrého jména, si sebou odnáší, na Olam haba.  Oldřich Látal (hebrejským 
jménem Avraham Moše ben Avraham) dlouholetý předseda naší  Židovské obce v Teplicích a člen minjanu, 
zemřel náhle 30.04.2018 (podle hebrejského kalendáře 30. den omeru 5778) v brzkých ranních hodinách 
 ve věku 57 let. Zemřel uprostřed svého funkčního období, zanechal zde spoustu rozdělané práce, ale ještě větší 
ztrátu utrpěla nejbližší rodina, která přišla o svého milujícího otce a manžela.

Poslední rozloučení se zesnulým Avrahamem Mošem ben Avraham se konal 34. den omeru 5778 na Novém 
židovském hřbitově v Teplicích. Obřadu levaja se zúčastnilo velké množství truchlících, jak z Federace židov-
ských obcí ČR, Velvyslanectví Státu Izrael v Praze, členů Židovské obce Teplice, tak regionálních politiků, 
představitelů národnostních menšin a mnoha dalších. Obřad vedl Vrchní zemský rabín Karol Efraim Sidon, 
smuteční proslov na přání rodiny pronesl v Domě smutku tajemník FŽO Tomáš Kraus. Po pronesených žal-
mech a po pronesené smuteční řeči se všichni přítomní odebrali k hrobu, kde bylo pietně uloženo tělo do hro-
bu. Po celou cestu z Domu smutku ke hrobu byl čten žalm 91. „Kdo sídlí ve stínu Nejvyššího….“  Čtení žalmu 
se ujali Vrchní zemský rabín K. E. Sidon, Vrchní pražský rabín David Peter a Jiří Daníček. Po spuštění rakve 
do hrobu pokračoval pan rabín K. E. Sidon s rozloučením, rozloučit se přišli i nejbližší pozůstalí. Poté byl hrob 
zasypán. Kadiš sirotků pronesl nad hrobem svého otce Dominik Látal spolu se svým strýcem a duchovním 
ŽOT Tomášem Pulcem. Nad celým obřadem dohlíželo Pohřební bratrstvo Chevra kadiša Praha ČR. 

Útěcha truchlících podobně jako vyprovázení mrtvého náleží mezi velké micvot, které spadají do kategorie 
gmilut chasadim – skutků milosrdenství.

Na závěr bych si dovolil ještě pár slov k židovské tradici, tak jak ji popisuje Rav Jisrael Meir Lau ve své knize 
Praktický judaismus, kterou vydalo nakladatelství P3K v roce 2012 v překladu Jiřího Blažka.
Rambam, velká židovská a halachická autorita a filozof zdůrazňoval, že extrémy jsou špatné, člověk by měl 
následovat střední cestu, kterou nazývá „zlatou“. Totéž se dá říci i o truchlících. Je sice důležité projevit žal, ale 
dát jej příliš na odiv také není vhodné. Rabínští učenci sami zjistili, že lidský organismus nakonec otupí i ten 
nejhlubší žal a navrátí nás zpět do běhu života. Ty, kdo netruchlí vůbec, sice nezvali „krutými“, ale po nikom 
nevyžadovali přehnané projevy smutku. V Jeremiaši (22,10) čteme: „Nenaříkejte pro mrtvé, ani je neoplaká-
vejte.“ Z tohoto verše naši učenci vyvodili, že přehnané truchlení je nevhodné. A v Toře (Devarim 14) jsme 
varováni před tím, abychom následovali praktiky okolních národů, jejichž příslušníci se řežou do těla a holí si 
hlavu na znamení smutku. Židovský pohled na smrt se dá shrnout následovně: nezacházejte do extrémů, pro-
tože judaismus věří, že smrt není konec cesty, ale začátek cesty nové a jasnější. „Jste dětmi Hospodina, svého 
Boha.“ Jakýkoli extrémní projev žalu podkopává Boží obraz, který je v každém z nás.
Tanaita rabi Ja´akov to výstižně shrnul v Pirkej Avot: „Tento svět se podobá předsíni budoucího světa, připrav 
se v ní, abys mohl vstoupit do paláce.“ Víra v přežití duše a následné vzkříšení těla jsou základními doktrínami 
našeho náboženství.

Rád bych poděkoval všem, kdo se na náročné a důstojné přípravě celého obřadu podíleli.

„Nechť je jeho duše pojata do svazku věčného života“

Pro čtvrtletník Posel připravil: člen představenstva Chevra kadiša Praha ČR a duchovní ŽOT Tomáš Pulc
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V neděli 29.04.2018 se malé městečko Chabařovice leží-
cí na úpatí Krušných hor  probudilo  do slunečného rána. 
Tohoto slunečného dne se chabařovickým nadšencům ze 
spolku Sdružení občanů Chabařovic, zajímajících se o re-
gionální historii města, splnil jejich sen a mohli položit tři-
náct kamenů zmizelých a vzdát tak čest svým židovským 
spoluobčanům, kteří zde před druhou světovou válkou žili 
a spolupodíleli se na rozvoji tohoto města.

Slovy předsedy spolku Stanislava Sochockého: „Jako prv-
ní Žid přišel do Chabařovic v roce 1862 Josef Dub s rodi-
nou, poté ho následovali další a další židovské rodiny. Za 
krátkou dobu lemovaly židovské domy celé náměstí, bylo 
jich více než 30. Židé zde byli úspěšní, a jejich úspěch byl 
ku prospěchu celého města.“ Zkázou pro místní židovskou 
komunitu byl nástup nacistické rasové ideologie, kdy na-
cisté odvlekli do vyhlazovacích koncentračních táborů de-
vatenáct Židů. Spolku se tak podařilo identifikovat třináct 
jmen o jejichž pohnutých osudech se dlouhá léta nic nevě-
dělo a málem se na ně i zapomnělo. Těmto židovským spo-
luobčanům se tak vzdala po letech zapomnění čest před 
domy, ve kterých žili před deportacemi. Jsou to: Ernst 
Zinn, Gertruda Zinn, Erich Zinn mladší, Alfred Dub, Ma-
tylda Dubová, JUDr. Siegfried Zuzak, Alfred Robitschek, 
Frantischka Robitschek, Mariana Vogelová, MUDr. Erich 
Schmied, Markus Krautskopf a Malvína Krautskopf.

Kameny zmizelých vyrobil a osobně osadil výtvarník, gra-
fik a kameník Ondřej Pisch z Teplic za přítomnosti před-
stavitelů města Chabařovic, představitelů Židovské obce 
v Teplicích a mnoha dalších hostů, kteří nelenili a této 
vskutku výjimečné akce se  zúčastnili.

Spolku Sdružení občanů Chabařovic se díky zájmu o toto 
téma podařilo nasbírat dostatek materiálu, který by rádi 
do budoucna vydali jako publikaci k historii města Chaba-
řovic.

tomaszot

Kameny zmizelých v Chabařovicích

Dne 26.03.2018 navštívili čtyři žáci ze 7.A  ZŠ v Trmicích,
 Židovskou obec v Teplicích.

Židovskou kulturu a tradice žákům představil 
duchovní ŽOT Tomáš Pulc. Součástí návště-
vy byla i exkurze na židovském hřbitově, kde 
se žáci seznámili s náležitostmi židovského 
pohřbu a také měli možnost prohlédnout  
si zrekonstruovanou pohřební místnost, která 
je známá svou krásnou výzdobou. Exkurze 
se žákům moc líbila a žáci byli rádi, že si odná-
šejí nové poznatky o jiném náboženství.

Lenka Hovorková – třídní učitelka
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Zprávy z představenstva
Představenstvo se na svých pravidelných zasedá-
ních zabývalo běžnou agendou a organizaci  života  
na obci.
Zvláštní pozornost byla věnována: 

- Přípravou svátků na ŽO.
- Realizaci dojednaných projektů (NFOH, KÚ Ús-
teckého kraje, města Louny, Kadaň, Most, Teplice).
- Sociální práci na ŽO v projektech NFOH, KÚ Ús-
teckého kraje, Claims Conference (GG20).
- Rozšíření duchovní činnosti na ŽO.
- Změnám, které nastaly v souvislosti s úmrtím 
předsedy ŽO Teplice.

paní Váňová Eva, nar. 3.4.- 75 let
pan Appel Samuel, nar. 11.04. - 16 let
paní Krédlová Lenka, nar. 21.4. - 40 let
pan Ing. Čapek Jan, nar. 26.4. - 65 let
paní Krásová Drahomíra, nar. 05.06. - 63 let
paní Kreisinger Kateřina, nar. 16.05. - 52 let
paní Augustová Judita, nar. 25.05. - 70 let
paní Šplíchalová Alena, nar. 30.06. - 68 let

Ad mea veesrim šana přeje celá teplická židovská 
obec

INFORMACE PRO ZÁJEMCE
O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

Narozeniny členů Teplické židovské 
obce

Flodni (tradiční židovský moučník) 

Židovská obec teplice poskytuje bezplatné odbor-
né sociální poradenství podle zákona č.108/2006 
sb. o sociálních službách seniorům, kteří se nachá-
zejí v nepříznivé sociální či zdravotní situaci. zvlášt-
ní zřetel je věnován potřebám osob přeživších ho-
locaust, jejichž osobní cíle vycházejí ze židovských 
tradic a kořenů a potřebám osaměle žijících seniorů.

 
Bližší informace můžete získat osobně v kanceláři ži-
dovské obce Teplice, Lipová 25/333, 41501 Teplice, 

telefonicky na tel. č. 417635073 

e-mailem: kehila@volny.cz

Bc.Markéta Lichtensteinová DiS. – sociální pracov-
nice ŽO Teplice

Náplň
250 g mletý mák, 200 g cukr krystal,1 dl teplá voda 
 
Náplň 2
200 g cukr krystal, 250 g vlašské ořechy, 1 dl teplá 
voda, 2 lžíce švestková povidla 

Náplň 3
3 ks jablko, 1 lžička mletá skořice, 4 lžíce strouhan-
ka, 1 ks citronová kůra, 3 lžíce cukr krystal  

Těsto
350 g máslo, 10 g droždí, 2 dl studená voda, 1 lžička 
sůl,  2 ks žloutek,  70 g cukr krystal, 600 g polohru-
bá mouka 

Připravíme si makovou náplň. Smícháme mák s 
cukrem a zalijeme horkou vodou. Smícháme vše 
pečlivě.

Na ořechovo-povidlovou smícháme povidla, namle-
té ořechy, cukr a zalijeme horkou vodou. Důkladně 
rozmícháme.

Na jablkovou náplň si nahrubo nastrouháme olou-
paná jablka a citronovou kůru najemno. Všechny 
ingredience na náplň 2 smícháme dohromady.

Vezmeme koláčovou formu a položíme do ní první 
upečený plát těsta s okraji. Na dno natřeme ořecho-
vo-povidlovou náplň. Na náplň položíme již kulatý 
předpečený plát těsta. Ten pokryjeme makovou 
náplní. Na ni položíme další kulatý plát těsta. Na 
něj rozetřeme jablečnou náplň. Nakonec vše zakry-
jeme posledním plátem těsta. Vzniklé okraje mezí 
prvním a posledním plátem těsta dobře spojíme 
dohromady. Nakonec horní plát těsta potřeme 
rozkvedlaným vejcem. Flódni dáme péct do vyhřáté 
trouby na 200 °C. Pečeme asi 35 minut.

Upečený moučník Flódni necháme vychladnout, 
nakrájíme a můžeme podávat.

Na těsto smícháme mouku, změklé máslo, sůl, cukr, 
rozdrobené droždí s vodou a hněteme. Propracova-
né těsto zakryjeme a vložíme na hodinu do lednice.

Rozdělíme těsto na 4 stejné části. Jednu část vyvá-
líme a položíme do koláčové formy o průměru 26 
cm vyložené pečícím papírem. Těsto pěkně usadíme 
do formy a propícháme vidličkou. Pečeme v přede-
hřáté troubě na 180 °C asi 10 minut. Další 3 části 
těsta už pečeme jako kulaté pláty, takže stačí, když 
těstem vyložíme pouze dno dortové formy, ale už ne 
stěny. Tyto korpusy jsou pouze předpečené.


