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KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ NAD NOVÝM   
ROKEM STROMŮ 

Když se stromy dozvěděly, že Bůh dal lidem 
svátek Roš hašana, tak i ony požádaly Hospo-
dina, aby jim také daroval nějaký svátek.  
Aby podpořily svou prosbu, připomněly 
Hospodinu, že byly stvořeny dříve než člověk 
a byly jím stvořeny vlastně pro člověka. Vždyť 
člověk se raduje při pohledu na jejich krásu 
a požívá jejich plodů. Hospodin tedy vyslyšel 
jejich prosbu a zeptal se jich, kdy by chtěly 
mít svůj Nový rok. Stromy odpověděly, že 
v měsíci švatu, neboť měsíc švat je bohatý na 
deště a jejich bytí závisí na vodě. Bůh s nimi 
souhlasil a ustanovil Nový rok stromů první-
ho švatu. Stromy však požádaly Hospodina, 
aby přenesl jejich svátek doprostřed měsíce, 
neboť první den měsíce je Roš chodeš, který 
už je sám o sobě svátkem. Kromě něho v mě-
síci švatu není žádný jiný svátek. Stromy tak 
chtěly svým Novým rokem ozdobit měsíc švat.
Kořeny svátku Tubišvat jsou zřejmé v země-
dělských ustanoveních Tory, pojednávajících 
o oběti pozdvihování odevzdávané kněžím 
v podobě kněžského desátku v době existen-
ce Chrámu. Bylo proto nutné stanovit pevné 
datum, kdy začíná a kdy končí rok, aby bylo 
možné spočítat objem roční úrody, který ur-
čoval výši odváděného desátku.
Lešana haba bi-Jerušalaim

Pro čtvrtletník Posel připravil duchovní ŽOT

Pesah

Moše Váňa - výrobce košer vína v Chrámcích - 45 let Mazal Tov
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Chanukový zázrak je spojen s čistým olejem. „Našli poslední lahvičku oleje, na které byla neporušená 
veleknězova pečeť, tato lahvička stačila na jeden jediný den, a tehdy se stal zázrak a olej vystačil na osm 
dní, kdy chrámová menora osvěcovala chrámové nádvoří.“ Řečtí okupanti za vlády Antiocha IV. zvané-
ho Epifanes v roce 168 před občanským letopočtem se snažili, aby Židé zapomněli „Svatou Toru“, chtěli 
znečistit Chrám modloslužbou a zničit svátost Tory. Jenže se stal zázrak, který nám pomohl, abychom si 
uvědomili, že moudrost Tory patří Bohu, jenž nám pomohl najít, „poslední lahvičku čistého oleje opatře-
nou veleknězovou pečetí“ k znovu zasvěcení Chrámu (hebrejsky zvaného Bejt ha-mikdaš). Slavení svátku 
Chanuka bylo ustanoveno rabínskými autoritami té doby, aby Židům  každoročně připomínalo 25. kisle-
vu dle židovského kalendáře vítězství víry a věrnosti, kdy po osm dní zapalujeme světla chanuky.
I když dnes mnozí dáváme přednost voskovým svícím než čistému oleji, smysl svátku zůstává zachován. 
Protože duchovní temnotu neodeženeme palicí, ale musíme ji proměnit na světlo a světlo je v židovské 
tradici přirovnávané k Toře. 
Teplická židovská obec se sešla 16.12.2017 v modlitebně ŽO na mocei šabat chanuka, aby zapálila pátou 
chanukovou svíci na velkém chanukovém svícnu, ale nepředbíhejme událostem. Na úvod proběhla večer-
ní bohoslužba Maariv za přítomnosti teplického minjanu, kterou vedl duchovní ŽO Tomáš Pulc. Havdalu 
na závěr šabatu, která odděluje sváteční od všedního, udělal Tomáš Kreissinger s Ester Burgerovou, která 
mu pomáhala a držela havdalovou svíci tak, aby ji všichni přítomní mohli vidět. Tento den se modlitebna 
v Lipové ulici čp.333/25 jako již tradičně zaplnila do posledního místa. Po havdale zažehl duchovní ŽO 
Tomáš Pulc šamaše, tj. služebnou svíci, od které pak zapálil připravených pět svící na velké synagogální 
chanukii. Následované trojím požehnáním, a to z toho důvodu, že někteří z přítomných doma chanuková 
světla nezapalují, se řeklo i třetí požehnání, které se pronáší pouze první den. Tradiční chanukovou píseň 
„Maoz cur“ na závěr zpívala již celá obec. Předseda ŽO Oldřich Látal jménem celé naší židovské komunity 
předal nejmladší generaci drobné chanukové dárky a všichni si navzájem popřáli „Chanuka sameach“.
V klubu ŽO bylo pro všechny přichystané bohaté občerstvení a dobrá nálada nás provázela až do pozdní-
ho večera, kdy se všichni odebrali do svých domovů. 
Rád bych na závěr poděkoval všem, kteří se na přípravě chanukových oslav na obci podíleli a že jich neby-
lo málo.
Představenstvo židovské obce v Teplicích v loňském roce připravilo v rámci Výboru pro národnostních 
menšiny v Chomutově projekt „Je chanuka vaším svátkem“, který se konal 10.12.2017 v prostorách Ob-
lastního muzea v Chomutově. Stejný projekt „Je chanuka vaším svátkem“ představilo představenstvo 
ŽOT 14.12.2017 v kostele sv. Bartoloměje v Teplicích. I zde byl pro všechny přítomné přichystaný bohatý 
kulturní a společenský program. Vystoupili zde např. Duo Menorah, divadelní soubor Fajgele pod vede-
ním Vidy Neuwirthové, Sylvie Wittmannová, David Kraus, Josef März se studenty chomutovského gym-
názia a mnoho dalších účinkujících.
Možná by bylo lepší příště zvážit více vhodnost prostorů pro takovéto akce a dát přednost neutrálním 
prostorám, byť bychom byli více vystaveni  vrtkavosti počasí. 
Pro čtvrtletník Posel připravil: Tovje
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Den Holocaustu v Lipovce
Za krásného slunného dopoledne 29.ledna 2018 jsme se sešli u památníku obětem holocaustu v Lipové 
ulici, který zde stojí od roku 1994. K uctění památky obětí holocaustu se toho dne přišlo poklonit a vzdát 
úctu velké množství obyvatel Teplic, nejvíce zastoupena zde byla mládež z teplických škol, za což děkujeme 
všem pedagogům.

Na úvod zazněla státní hymna České republiky a Hatikva, hymna Státu Izrael v podání dětského pěvec-
kého souboru Poupata pod vedením Jany Ptáčkové. Poté všechny přítomné přivítal místopředseda ŽOT a 
člen prezídia FŽO Michael Lichtenstein. Po krátké uvítací ceremonii vystoupil se svým projevem předseda 
ŽOT Oldřich Látal, po něm následoval varovný příspěvek primátora statutárního města Teplic a senátora 
Jaroslava Kubery a jako poslední z řečníků u mikrofonu byl předseda pro národnostní menšiny Ústeckého 
kraje Pavel Odseďálek. Po těchto oficiálních projevech následovala modlitba El male rachamim (za mučed-
níky Šoa) v podání chazana FŽO Danny Vaňka a kadiš za přítomnosti teplického minjanu, který tentokráte 
doplnil ředitel Památníku Terezín Jan Roubínek. Na závěr zažehl první svíci na památníku předseda ŽOT 
Oldřich Látal, pak se přišli poklonit a položit květinové dary památce obětí holocaustu představitelé statu-
tárních měst Teplic a Mostu, a dalších organizací a spolků Ústeckého kraje.

Všichni přítomní pak byli pozváni na teplé občerstvení do klubu ŽOT, kde se konala v odpoledních hodi-
nách beseda s autorem knihy „Jutta“ Vladimírem Černilem. Kniha vypráví čtivým způsobem příběh paní 
Jiřiny Běťákové z Ratiboře u Vsetína z okupace, který ve svých 92 letech vyprávěla autorovi knihy. Pan 
Vladimír Černil povyprávěl o pohnutkách, které ho vedly k sepsaní této knihy, a na závěr přečetl přítom-
ným pár řádků. Kniha byla vydána vlastním nákladem v limitovaném vydání 50 výtisků a zatím byla dis-
tribuovaná mezi přáteli a kamarády autora. Dalo by se říct, že se jedná o novodobé samizdatové vydání s 
číslovanými výtisky. Tímto autorským čtením byl zakončen Den obětí holocaustu, který tradičně pořádá 
naše Židovská obec v Teplicích.

tomaszot

S lítostí oznamujeme,
že dne 16.12.2017 (28. kislevu 5778) tragicky zemřel ve věku 70 let teplický rodák 

 Miroslav Kadlec 
(Šmuel ben Gedalja)

Nechť je jeho duše pojata do svazku živých.

Proroctví proroka Ješajaha 6,12-13, čtené na hafta-
ru k paraše Jitro v překladu rabína Sidona.
6,12 „Hospodin od sebe vzdálí člověka a v 
zemi se rozmnoží opuštěná sídliště.
6,13 Vrátí se jen desetina, ale i ta projde oh-
něm, jako pistácie a dub, když shazují listí 
až po holý kmen, ten holý strom je však sva-
té sémě!“
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Seder tubišvat s rabínem Mayerem v Teplicích

Letošní tubišvatový seder se konal poslední den měsíce ledna, na který 15.  švat v tomto roce připadl, v 
klubu ŽOT.  Na pozvání duchovního Tomáše Pulce přijel pan rabín Daniel Mayer. Rabín Daniel Mayer 
na úvod pohovořil o vzniku tohoto v celku nového svátku, jinak též v mišnaitském traktátu Roš hašana 
zmiňovaném hned na úvod jako nový rok stromů. Více se tomuto tématu věnujeme na titulní straně to-
hoto čísla. Na letošní seder tubišvat  přišlo méně lidí než v minulosti, ale o to víc si to přítomní mohli užít. 
Seder tubišvat byl veden v komorní a velmi přátelské atmosféře podle sederového manuálu, který se tra-
dičně v aškenázském prostředí dělá už nejméně sto let. O obnovu se zasloužili sionističtí aktivisté na konci 
devatenáctého a na začátku dvacátého století, kteří začali probouzet v Źidech žijících v diaspoře zájem o 
izraelskou zemi. Jak lépe vychválit bohatství země, nežli na jejich plodinách, kterými země našich předků 
oplývá. Takže v průběhu sederu jsme mohli společně požehnat nad plody vinné révy, granátovníku, oliv, 
datlí a fíků, dále se žehnalo nad potravinami z pšenice a z ječmene a nad mnoha dalšími. A tak jako pesa-
chový seder má své čtyři poháry vína, i tubišvatový seder má své čtyři poháry vína. Seder, byl pak završen 
posledním pohárem košer slivovice, kdy si všichni přítomní popřáli „La chajim“! Poté jsme se v příjemně 
vytopených prostorách klubu ŽOT pomodlili večerní bohoslužbu Maariv spolu s chazanem Danny Vaňkem 
a rabínem Danielem Mayerem.

Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě tubišvatového sederu, či jinak přispěli ke 
skvělé atmosféře tohoto dne. 

Duchovní ŽOT Tomáš Pulc
Bikurim III. 1-4

Kterak oddělují se prvotiny? Sejde člověk k poli svému a vidí plody fíkovníku, jenž počínají zráti, hrozny 
jež zrají, granátové jablko, které už zraje, sváže se lýčím a praví: „Hle to budiž prvotiny.“ Rabi Šimon říká: 
„I potom musí je nazvat prvotinami, když budou vytrženy z půdy.“ Kterak byly přinášeny prvotiny? Všichni 
obyvatelé kraje shromáždili se v krajském městě a nocovali v ulicích města a nevstupovali do domů. Časně 
z rána děl k nim správce. „Vstaňte! Spějme vzhůru k Sionu, do domu našeho Pána, jenž je naším Bohem!“ 
Zblízka přinášeli čerstvé fíky a hrozny, zdáli sušené fíky a hrozinky. A obětní vůl kráčel před nimi, s rohy 
pozlacenými a s věncem olivovým na hlavě, flétna zněla před nimi, dokud nedošli do Jerusalema. Pak po-
slali posly a shromáždili prvotiny svoje. Zástupci levitů a kněží vyšli jim vstříc. V počtu podle úctyhodnosti 
příchozích vyšli. Všichni řemeslníci jerusalemští vstávali před nimi a zdravili je: „Bratři! Mužové z toho a 
z toho místa, vítejte nám!“ Flétna zněla před nimi, dokud nedošli Chrámové hory. Přiblížili se k Chrámové 
hoře, tam každý i sám král Agrippa, vzal koš na ramena a stoupal vzhůru, až došel předsíně. Když byl u 
předsíně, počali levité zpívat píseň: „Chci Tě chválit, Bože, že jsi mne zvedl, nedal nepřátelům nade mnou 
těšit!“

Bohatí přinášeli své prvotiny v košících ze stříbra a zlata. A chudí přinášeli je v koších spletených z oloupa-
ných vrbin. A koše i prvotiny zůstaly kněžím.

Ukázka je z Učebnice židovských dějin a literatury pro vyšší třídy středních škol, díl II. vydána Státním na-
kladatelstvím v Praze v roce 1922, autory učebnice jsou: Dr. Michal Rachmuth, rabín z Jindřichova Hradce, 
Dr. Gustav Wiener, rabín na Královských Vinohradech a Dr. Otakar Kraus, rabín v Benešově.
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Pohřeb na Novém židovském hřbitově
Židovská obec v Teplicích se dne 18.01.2018 rozloučila na Novém židovském hřbitově v Teplicích se zesnulým Alexan-
drem Krasnostavským (hebrejským jménem Alexander ben Moše), který zemřel v před večer svatého šabatu 25.tevetu 
5778 dle občanského letopočtu 12.01.2018 ve věku 55 let. 

Jeho tělesné ostatky byly uloženy k věčnému spočinutí na čerstvě zasněženém Novém židovském hřbitově v Tepli-
cích Pohřebním bratrstvem Chevra Kadiša Praha ČR 02.švatu 5778 za přítomnosti vrchního zemského rabína Karola 
Efraima Sidona, který vykonal poslední rozloučení se zesnulým v obřadní síni Nového židovského hřbitova. Obřadu se 
zúčastnilo velké množství smutečních hostů, kteří přišli vyprovodit zesnulého na jeho poslední cestě a vzdát mu úctu. 
Nejstarší syn Vadim přečetl nad hrobem svého otce Kadiš sirotků v přítomnosti minjanu, tak jak je v židovské tradici 
zažitým zvykem.

Od středověku recitují Kadiš sirotků denně truchlící (avelim) v době smutku za zemřelé. Synovská úcta, respekt k tra-
dici nebo pocit vnitřního donucení činí z odříkání Kadiše jednu z nejrozšířenějších praktik v judaismu. Pro mnohé je 
Kadiš modlitbou truchlícího, ve skutečnosti hlásá moc Boží a nesmrtelnost Izraele, nikoli smrt blízkého příbuzného 
nebo víru v posmrtný život. Rabín Jicchak z Vídně píše ve svém stěžením díle Or zarua mj: „Syn, který říká kadiš, vy-
svobozuje svého otce od trestu.“ Dokládá tak zvyk, jenž vyjadřuje jednak víru v nápravnou moc modlitby a současně v 
hluboké spojení mezi otcem a synem. Psychologicky slouží Kadiš jako jistý druh uvolnění citů truchlícího.

Rabínu Jicchaku Luriovi je připisován následující výrok: „Zatímco Kadiš sirotka, recitovaný během jedenácti měsíců, 
pomáhá duši projít z pekla do ráje, Kadiš, recitovaný na jahrzajt, nechává duši vystoupit každoročně do vyšší úrovně 
ráje.“ Nechme však mystiku mystikou a modleme se za věčnou spásu zesnulého a za naše duše, které jsou v tomto světě 
a on už je na Olam haba.

V dnešní materiální a uspěchané době je v České republice pro truchlícího složité odříkávat Kadiš ve stanovený čas. 
Neboť aby truchlící mohl říci tuto aramejskou modlitbu, je potřeba přítomnosti minjanu, tj. deseti halachických mužů. 
Proto je dobré vyhledávat taková místa, kde se židé pravidelně schází k bohoslužbám a odříkat zde Kadiš za zesnulého. 
Jedno z takových míst, kde se schází pravidelně minjan, je příjemné prostředí košer hotelu King David v Hybernské 
ulici v Praze, zde je možné přijít a pomodlit se s hosty hotelu a odříkat Kadiš sirotků. Gabaj synagogy vás rád uvítá a 
podpoří vaše snažení, ale pokud se chcete zajít podívat jenom tzv. na čumendu, není to dobrý nápad. Další možností 
je navštívit Chabad centrum v ulici U Milosrdných na Starém Městě v Praze, ale tam já nechodím, takže vám k tomu 
neřeknu víc.

Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří se na přípravě a důstojném průběhu pohřbu podíleli, ale jednu osobu bych zde 
rád přece jen vyzdvihl, a tou je správcová Nového židovského hřbitova Jana Puchorová, která se stará již několik let o 
údržbu celého rozlehlého areálu hřbitova v Teplicích. Za to jí patří velký dík.

„Nechť je jeho duše pojata do svazku života.“

Použitá literatura: Judaismus od A do Z, vydalo nakladatelství Sefer v roce 1992, dále je to Malá encyklopedie rabín-
ského judaismu, Pavel Sládek, vydalo nakladatelství Libri v roce 2008.

Pro čtvrtletník Posel připravil duchovní ŽOT a člen Chevra kadiša Praha ČR.
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Čech, který psal dějiny Hollywoodu, aneb jak se z rodáka z Teplic stal jeden z nejslavnějších filmových agentů a za-
chránce Židů.

Paul Kohner je jméno, které je pro mladší generace neznámé. Není však nejmenších pochyb o jeho přínosu filmovému 
světu.

Pokud byste zkoumali nejvýraznější české stopy v historii Hollywoodu, pravděpodobně byste narazili na nepříliš zná-
mé, ale o to více uznávané jméno. Psal se rok 1902, když se poprvé na svět podíval v tehdejším Teplitz-Schoenau 
(dnešní Teplice) Paul Kohner. Byl prvním synem židovského páru Julia a Helene Kohnerových a v té době ještě ni-
kdo ani náznakem nemohl tušit, že za pár desítek let pomůže na vrchol takovým legendám, jako jsou Henry Fonda,  
Marlene Dietrich nebo Ingmar Bergman.. 

Paulovo dětství patřilo, i přes těžkosti doby, k těm lepším. Jeho poměrně movitá rodina ještě v tehdejším Rakousku-
-Uhersku nestrádala a do jisté míry za to vděčila otci Juliovi. Ten byl v Teplicích mimořádně oblíbený, lidé mu přezdí-
vali „papa Kohner“ a chlubil se pracovitostí a vynalézavostí. Kromě role vedoucího kinosálu v teplickém hotelu Labuť 
také v roce 1920 založil filmový magazín Internationale Filmschau. Nejspíše díky tomu mu v roce 1924 radní města 
po slavnostním znovuotevření teplického Městského divadla přidělili roli vedoucího městského kina. Juliova láska  
k filmu se postupně přenesla i na jeho syna Paula. Ten se rozhodl začít pracovat jako redaktor v otcově časopise, který 
se postupem času stal jedním z nejvýznamnějších evropských magazínů zaměřených na kinematografi

Je pravděpodobně jedničkou ze všech agentů na celém světě. Pro mě však není jen agentem. Pro mě je přítelem  
a přítelem celé mé rodiny.“ - Charles Bronson

Do Paulova života pak jednoho dne významně zasáhla náhoda. Jeho otec domluvil rozhovor s Carlem Leammlem, za-
kladatelem Universal Motion Pictures, který měl přicestovat do Karlových Varů. Před odjezdem si však Julius Kohner 
zvrtnul kotník, a tak jej musel zastoupit jeho teprve 18letý a nepříliš zkušený syn. Mladý Paul Kohner však dokázal 
zapůsobit daleko lépe, než by si kdy jeho otec představoval. Pionýra amerického filmu, Carla Leammla, překvapil ne-
jen svým otevřeným vystupováním, ale i znalostí hned 6 světových jazyků. Kromě češtiny a němčiny totiž ovládal 
i angličtinu, italštinu, španělštinu a francouzštinu. Ohromený Leamml mu tedy po jejich setkání v hotelu Pupp oka-
mžitě nabídl práci ve svém studiu ve Spojených státech. A taková nabídka se neodmítá.

Brzy poté se tedy Paul rozhodl odstěhovat do USA 
a díky Leammlově vstřícnosti byl přijat na nižší 
pozici v Universalu. Jeho důvtip a znalosti mu však 
umožnily rychle stoupat po kariérním žebříčku a z 
řadového zaměstnance se brzy stal dohlížitelem na 
výběr castingu a později producentem. Již v roce 
1923 produkoval němou verzi Zvoníka u Matky 
Boží (1923) a o dva roky později Fantoma opery. 
Po roce 1926 byl díky své jazykové vybavenosti a 
ambicím vybrán jako vedoucí studia Universal 
Motion Picture pro Evropu, které sídlilo v Berlí-
ně. Mezi lety 1927–1936 produkoval řadu slavných 
neamerických titulů jako španělskou verzi Draculy 
nebo S.O.S . ledovec s Leni Riefenstahl. Zaměřoval 
se hlavně na španělskojazyčné a koprodukční fil-
my a v průběhu pár let si vytvořil pověst jednoho z 
nejvýznamnějších producentů světového formátu.

„Často svého přítele Paula Kohnera žádám, aby mi 
vyprávěl historky ze svého života. Jeho život je totiž 
historií filmu. To, co mi vypráví, je neuvěřitelné, 
krásné, děsivé a vzrušující – nikdy však hořké nebo 
cynické – vždy fascinující.“ - Ingmar Bergman

Paul Kohner
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Je naší smutnou povinností oznámit,
že 20.02.2018 (05. adaru 5778) náhle zemřela ve věku 93 let naše dlouhodobá 

členka ŽOT
paní Bína Herskovičová. 

(hebrejským jménem Bína bat Isidor) 

Pohřeb se konal 21.02.2018 na Novém židovském hřbitově v Praze.
„Kéž je její duše pojata do svazku živých“

Velká proměna v jeho životě přišla v roce 1932, kdy si i přes odpor rodičů vzal v teplické synagoze mexickou he-
rečku Lupitu Tovar. Ta si později zahrála hned v několika filmech, které produkoval. Kromě životní lásky do jeho 
života daleko rázněji zasáhly evropské události 30. let. Už během svého pobytu v Německu vycítil stoupající na-
cistické tendence a rozhodl se kvůli svému židovskému původu emigrovat. V roce 1938 se alespoň trochu v rámci 
své profese pokusil pomoci perzekvovaným evropanům židovského původu. Založil vlastní talentovou agenturu a 
pomáhal umělcům uprchnout ze spárů Hitlerova režimu. Jím založený European Film Fund pomohl například i 
spisovateli E. M. Remarquovi a spoustě dalších emigrantů z Německa, kterým vystavoval pracovní víza a finančně 
je podporoval.

Jako lovec talentů dal práci hned několika prchajícím Němcům a Němkám, z nichž postupem času udělal hvězdy. 
Mezi jeho klienty patřily takové osobnosti jako Greta Garbo, Marlene Dietrich, Lana Turner, Liv Ullmann, Billy 
Wilder, Maurice Chevalier nebo Erich von Stroheim. V roce 1959 se poprvé setkal se slavným režisérem Ingmarem 
Bergmanem a přesvědčil studio ABC, aby zakoupilo pro americký trh jeho filmy Dotek (1971) a Šepoty a výkřiky 
(1972), čímž nastartoval jeho celosvětový úspěch. Až do své smrti v roce 1988 produkoval filmy těm největším 
hvězdám a stál v pozadí úspěchu hned několika velkých hereckých a režisérských jmen Hollywoodu.
„Paul Kohner byl pro mne daleko více než jen agentem. Byl mým otcem, bratrem a kamarádem, když jsem byla v 
Hollywoodu nová a nerozkoukaná. A stále jím je i po mnoha letech. Díky němu jsem se nikdy necítila daleko od 
domova.“ - Liv Ullmann

Jím vytvořená česká stopa v Hollywoodu však neskončila ani jeho smrtí. S Lupitou Tovar měl dvě děti. Syna Pau-
la J. Kohnera (také producenta) a dceru Susan Kohner (herečka nominovaná na Oscara za vedlejší roli ve filmu 
Imitation of Life). Jeho vnuci Chris a Paul Weitzovi, jsou úspěšní hollywoodští režiséři, scénáristé a herci. Natočili 
například světoznámou komedii American Pie, do níž promítli připomínku na svůj český původ prostřednictvím 
Shanon Elizabeth, která ve filmu ztvárnila přitažlivou studentku původem z Česka. Odkaz Paula Kohnera tak žije 
dál svým životem a ani my bychom neměli zapomínat na jeho talent, dobrosrdečnost a přínos kinematografii. 
Charles Bronson kdysi prohlásil: „Životní příběh Paula Kohnera by byl výborným filmem,“ a my věříme, že se ho 
jednou dočká.

Pro čtvrtletník Posel připravila: Zuzana Vojtová

Paul Kohner s manželklou Paul Kohner ve své pracovně
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Mincha na 1. den Roš chodeš Adar
Na úvod bych rád citoval: Tur Orach chajim (kap. 232) vysvětluje, že Mincha je považována za velmi milou Hospodinu.
Každý by si měl zajistit, aby tuto modlitbu říkal ve stanovený čas, jak učil rabi Chelbo jménem rabi Huny. Každý by se 
měl svědomitě modlit Minchu, protože víme, že proroku Eliášovi se dostalo odpovědi až v čase odpolední bohoslužby, 
jak je psáno: „Nastal čas, kdy se přináší oběť Mincha, Elijahu přistoupil a řekl: Hospodine.“ (1Kr. 18:36)

Mincha se považuje za cennější než šachrit a maariv. Šachrit se říká ráno, když jsme vstali po spánku a než se začneme 
zabývat svou prací. Maariv říkáme, když jsme se vrátili z práce a skončili své povinnosti. Ale Mincha se říká uprostřed 
dne, kdy je člověk dosud plně zaměstnán svými záležitostmi a musí tedy myslet na to, aby přerušil, co právě dělá a modlil 
se Minchu. Ten kdo říká Minchu, bude bohatě odměněn.

Odpolední bohoslužba Mincha na první den Roš chodeš Adar začala trochu rozpačitě, protože ve stanovený čas se ne-
sešel minjan a tak se čekalo na opozdilce, bez kterých by nemohla proběhnout celá bohoslužba i se čtením svitku Tory. 
Nakonec se vše obrátilo v dobré znamení, tak jak už to v měsíci Adar bývá. Teplický minjan se tak na poslední chvíli sešel 
a špatný začátek se nakonec v požehnání obrátil.

Odpolední bohoslužbu vedl již tradičně  chazan FŽO Danny Vaněk a čtení ze svitku Tory na Roš chodeš provedl vrchní 
zemský rabín Karol Efraim Sidon. Vyvoláni k aliji čtení z Tory byli Zelig ben Benjamín Zeev, Jochanan Schik, Petr ben 
Gertruda a Chaim ben Heršl Efraim. Na hagbe byl gabajem teplické synagogy vyvolán Daniel ben Avraham a glile pro-
vedl člen představenstva ŽOT Jochanan ben Chava. Chaim pak řekl v zastoupení rodiny kadiš za nedávno zesnulého 
Alexandra Krasnostavského. Je škoda, že synové zesnulého se nemohli dnešní bohoslužby zúčastnit. Po odpolední boho-
službě Mincha nastal čas na večerní bohoslužbu Maariv, kterou opět vedl chazan FŽO Danny Vaněk. Na závěr pronesl v 
zastoupení duchovní ŽOT Tomáš Pulc, kadiš za našeho nedávno zesnulého člena ŽOT Kurta Wienera. „Kéž je jeho duše 
pojata do svazku živých.“

Je naší smutnou povinností oznámit, že 28. tevetu 5778 zemřel náš dlouholetý člen 
Kurt Wiener ve věku 80 let. 

Čest jeho památce.
„Tehi nišmato crura bicrura hachajim“

Po večerní bohoslužbě Maariv čekalo na všechny malé 
pohoštění v klubu ŽO, kde se rozproudila debata o aktu-
álních tématech a o presidentských volbách, které vrchní 
zemský rabín Karol Efraim Sidon rád přítomným zodpo-
věděl. Je škoda, že zájem ze strany naší členské základny 
je o tento svátek malý. Ano i Roš chodeš je svátek a ne 
ledajaký svátek. Je to vidět již na ranní liturgii tohoto dne, 
kdy říkáme halel a zvláštní musaf, který se říká na Roš 
chodeš. Vsuvky jsou ve šmone esre a v Birkat hamazon, 
požehnání po jídle. Při vypočítávání svátků v rámci židov-
ského liturgického roku vnímáme rozdílnou formulaci 
práce. O šabatu a na Jom kipur se nesmí dělat žádná prá-
ce, o ostatních poutních svátcích Pesach, Šavuot ,Sukot a 
na Roš hašana „žádná výdělečná činnost“, tzn., že domácí 
práce pro samotný svátek jsou povoleny. Tj. příprava jídla 
na svátek je povolena, pokud tento svátek nepřipadne na 
šabat. Na Roš chodeš je vše povoleno tak, jako na svátek 
Chanuka a Purim. Roš chodeš je svátkem vyhlašování no-
vého měsíce. Při všech svátcích Hospodin přesně stanovil 
vztah k nějaké události, jako by nám chtěl říct, že zákony 
nejsou něco historicky minulého, ale jsou platné a závaz-
né ve všech generacích. 

Pro čtvrtletník Posel připravil: tomaszot
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Život ve staletích aneb malá exkurze do minulosti
Proměnu v přístupu k židovské otázce charakterizovala už v roce 1650 útlá knížečka „Denwürdige Beschreinbung einer 
unerhörten Morthart“. Dřevořez na titulní straně zobrazující Žida s dýkou v ruce a před ním stojící dítě nenechává niko-
ho na pochybách o jeho obsahu.
Portrét byl stylizovanou podobou Žida Noacha z Holešova, jenž měl za pomoci kadaňského Žida jménem Jäckel úkladně 
zavraždit pětileté křesťanské dítě, které si chodívalo hrát s Jäklovými dětmi. Před vlastním popisem události autor za-
řadil výklad převzatý z Hájkovy kroniky o zlých skutcích, spáchaných v minulosti českými Židy. Ten měl čtenáře zbavit 
pochyb o reálnosti kadaňské události. Noach, dopadený na útěku, přiznal během útrpného výslechu svou vinu a před 
vykonáním rozsudku smrti přijal křest. Zajímavá je však osoba, která jej ke konverzi měla přimět – Jan Kapistran. Au-
torovi patrně nevadilo, že tento františkán působil v českých zemích o dvě století dříve, v 17. století totiž vrcholily snahy 
o Kapistranovo svatořečení.
Skutečný záměr vydání tohoto pamfletu prozrazovala závěrečná báseň o nutnosti vypovědět Židy.  Abychom porozuměli 
celému účelově vyvolanému případu, je nutné znát tehdejší dobovou situaci. Privilegia vydaná habsburskými panovníky 
Židům za podporu ve válečné době okleštil v roce 1650 český zemský sněm a zároveň se pokusil zrušit právo Židů bydlet 
v místech, kde nežili před třicetiletou válkou. Vzápětí řada měst iniciovala vypovězení Židů. Kadaňští radní byli mezi 
prvními, kterým se jejich záměr podařil. K rychlému prosazení jejich úmyslu pravděpodobně přispělo i rozšíření fámy 
o rituální vraždě a také tento pamflet sepsaný městským písařem v Kadani Matthiasem Tyschlaarem. Výsledkem totiž 
nebyla jen poprava obviněných osob, ale kolektivní trest – vyhnání všech Židů z města.
Zmíněný tendenční spisek nebyl patrně jediným tiskem, který byl k této příležitosti vydán – historik Jan Beckovský v 
roce 1720 zachytil podobu dnes nedochovaného jednolistu, který obsahoval píseň a podrobný obrazový doprovod. Kří-
žovnický historik se tehdy po stopách události vydal do Kadaně. V místním kostele nalezl vystavené tělo onoho dítěte 
údajně v neporušeném stavu, které tam uctívali jako svaté. Z Beckovského podání je patrný posun vnímání rituální 
vraždy v barokní době – vyzdvihování martyrologického charakteru celé záležitosti. Oproti tomu v předbělohorských 
tiscích s touto tématikou se o oběti čtenář dozvěděl jen minimum údajů a hlavní důraz kladli tehdejší autoři na motiv 
spravedlivého rozsudku. 
Poselkyně starých příběhů českých, díl druhý (od roku 1626 – 1715) sepsaná Janem Beckovským, knězem řádu křížovní-
ků s červenou hvězdou, po druhé vydaném v upraveném vydání Dr. Antonínem Rezkem, docentem rakouského dějepisu 
na Universitě pražské, v Praze roku 1880 nás informuje o některých věcech detailněji, a to například, že křesťanskému 
pacholátku bylo zasazeno osm ran velkým nožem. Dále nás podrobně informuje, že dne 22. března měsíce nejprve pravá 
ruka uťata byla, díl jazyka uřezán, oba prsy rozpálenými kleštěmi trhány, potom od noh až k hlavě kolem lámán, do kola 
vpleten a na veřejnou cestu neb silnici s tím kolem postaven byl. V čas pak toho kolem lámání katolickou víru přijal a od 
děkana téhož města také na tom popravním místě pokřtěn byl. Po sedmi dnech, když to nevinně zamordované křesťan-
ské pacholátko z hrobu vyzdviženo bylo a do kostela přeneseno býti mělo, blíž toho hrobu na hřbitově jedno pacholátko 
v bílé košilce se ukázalo, v jasnost se proměnilo a z očí lidem brzo se ztratilo.
Vypovězení Židé z královského města Kadaně se začali usazovat v poddanských vsích a městečkách na panstvích Maš-
ťov, Široké Třebčice, Údlice a na mnoha dalších v blízkém i vzdáleném okolí. Město Kadaň židům uzavřelo své brány na 
dlouhých dvě stě let, ale to už je zase jiný příběh. 
V některém dalším čísle čtvrtletníku Posel bych rád čtenáře seznámil s novým pohledem na tutéž událost tentokráte z 
pera kadaňského historika PhDr. Petra Hlaváčka Ph. D., který vydal za přispění města Kadaně v roce 2008 malou a útlou 
knížku s názvem „Z dějin židovské komunity v Kadani“.

Úvodní citace byly použity z knihy: Židé a česká společnost v zrcadle literatury. Lenka Veselá – Prudková, str.102 – 104, 
vydáno v roce 2003 v edici Knižnice dějin a součastnosti

Pro čtvrtletník Posel připravil: tomaszot

foto: Židovští uprchlíci z Haliče v Kadani před Žateckou bránou kolem roku 1916
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Židé na Podbořansku na přelomu 17. a 18. století
Panství Krásný Dvůr

Na panství Krásný Dvůr přijímala vrchnost (Černínové) židovské imigranty již od dob třicetileté války. Židé 
byli usazováni v hospodářsky významných lokalitách, jimiž byly poddanská městečka Blšany a Vroutek a 
také vsi Milčeves, Malá Černoc a Siřem. Někteří se stávali nájemci vinopalen, jiní smluvně vázanými odběra-
teli produktů z hospodářských dvorů či obchodníky s nejrůznějším zbožím. Ač patřilo krásnodvorské panství 
ve dvacátých letech 18. století na Podbořansku k největším, židovské komunity tu sestávaly maximálně ze tří 
rodin v jedné lokalitě, a nadále se nijak výrazně nerozšiřovaly. Židé, kteří se zde narodili a nebyli v dospělosti 
přijati pod ochranu vrchnosti, museli hledat uplatnění na jiných panstvích či pracovat u příbuzných. Zacho-
vávání a nezvyšování početního stavu komunit se mohli snažit ovlivňovat u vrchnostenské správy i místní 
Židé. V pozadí tak mohla stát jejich obava z dělení obchodního teritoria a z možného zmenšení příjmů. V 
celozemském měřítku se vlastní židovská ochranářská politika projevovala ve statutech zemského židovstva 
z roku 1693 v ustanovení, že v místě, kde byl přijat nový Žid, se nesmí po dobu 3 let žádný jiný usadit.

Černínové a jejich úředníci nepřicházeli do styku jen s židovskou minoritou žijící na jejich statcích, nýbrž i s 
Židy z cizích panství a městských ghett, a to především z Prahy. Ti smluvně či příležitostně nakupovali pro-
dukty z hospodářských dvorů, často z několika černínských panství najednou a dodávali nejrůznější speciální 
a luxusní zboží z cizozemských trhů. Výjimečné nebylo ani zprostředkování nákupu statků a panství. Ob-
chodní vztahy Černínů k Židům, většinou z pražského židovského města, vyvolávají otázku, jaká byla pozice 
vyhrazena Židům usazeným na černínském teritoriu a jakým způsobem se utvářely vztahy mezi nimi a židov-
skými obchodníky přicházejícími odjinud.

Ze sociálně diferencované venkovské židovské pospolitosti se vydělovali ti, kteří dosáhli některé z funkcí v 
zemské židovské samosprávě. Na Podbořansku se podařilo na přelomu 17. a 18. století jen několika málo 
Židům obsadit místo v zemské samosprávě a svým významem překročit hranice regionu. Shodou okolností 
pocházeli dva prozatím zjištění zástupci z černínského panství Krásný Dvůr. Adam Koníř z Milčevsi zastával 
na počátku 18. století místo výběrčího daní za Žatecký kraj. Také Lazar ben Izák z Blšan započal svou kariéru 
v zemské židovské samosprávě jako výběrčí daní. Lazarův otec Izák Bachrach se narodil v černínských Blša-
nech, ale děd Marek Lazar přišel do městečka během třicetileté války z Prahy. V roce celozemské konspirace 
Židů (1724) byl Lazar již přes dvacet let ženatý a s hojným potomstvem a příbuzenstvem žil v blšanském 
vrchnostenském domě stejně jako před ním jeho otec a děd. Dům ležící nedaleko návsi měl hlubší význam 
i pro okolní židovské rodiny, neboť jedna z místností domu sloužila jako modlitebna. Lazar Izák se na první 
pohled nelišil zdrojem obživy od okolních Židů, obchodoval s kůžemi, plátnem, vlnou, železem a různým 
jiným zbožím. Tím, co jej vyzdvihovalo nad okolní židovské obyvatele, byla funkce výběrčího daní pro Žatec-
ký kraj. Kandidát na tuto funkci musel disponovat dostatečnými finančními prostředky na zaplacení vysoké 
kauce, která sloužila jako pojistka pro případ, že by nedokázal shromáždit do stanoveného termínu přede-
psanou sumu. Lazar Izák se stal výběrčím daní již v roce 1709, v této funkci jej nacházíme i v některých dal-
ších letech. Nemůžeme však prozatím s jistotou říci, zda jim byl až do počátku roku 1729, kdy je coby výběrčí 
zmiňován naposledy.

Téhož roku postoupil v hierarchii zemského židovstva výše, a to na místo zemského deputátora za Chru-
dimský kraj. Jmenování samo tolik překvapivé není, zarážející je však oblast, již měl zastupovat. I přestože 
neznáme pozadí a okolnosti, za nichž byl do funkce zemského deputátora jmenován, ale pouze výsledek, je 
nesporné, že Lazar Izák postoupil mezi nejvyšší zástupce ve světské oblasti židovské zemské samosprávy. 
Ještě v roce 1752, již ve vysokém věku, žádal královskou reprezentaci a komoru stále jako deputátor za Chru-
dimský kraj o totéž místo, avšak v Rakovnickém kraji. Lazarova hospodářská potence se výrazně odrazila i v 
prostředí Podbořanska a okolí. Leccos již prozrazují jeho žádosti o povolení stavby vinopalny na vlastní ná-
klady snad přímo v Blšanech z roku 1719 a pozdější žádost o pronájem vinopalny v Libořicích (1733), o jejich 
realizaci zatím nic bližšího nevíme. Část finančních prostředků vkládal Lazar do nákupu nemovitostí, avšak 
nikoli na černínském panství, ale ve vsi Liběšice na panství Líčkov. V průběhu let 1719 – 1729 tam koupil 
celkem tři domy, přičemž minimálně v jednom z nich si zřídil sklad a obchod. Lazar Izák byl svou politickou 
kariérou mezi Židy obývajícími podbořanský region zcela výjimečný, nikdo jiný se na přelomu 17. a 18. sto-
letí ani v následujících desetiletích nedokázal udržet po tak dlouhou dobu mezi předními zástupci v židovské 
zemské samosprávě.
 
Hana Legnerová
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V loňském roce  v noci z 28. na 29.10.2017 se přehnal orkán Herwart s prudkými dešti nejen nad Teplicemi, ale celým 
Podkrušnohořím. Orkán Herwart se se svou ničivou silou nevyhnul ani Novému židovskému hřbitovu v Teplicích, 
kde povalil několik velkých žulových náhrobních desek. Nad hrobem Ferdinanda a Elsy Rindskopf se ze základů 
vylomil celý žulový blok, který se zřítil k zemi. Poškozená je hlavně středová nápisová deska, která se roztříštila na 
velké množství malých úlomků. Restaurování náhrobní desky bude vyžadovat citlivé slepení jednotlivých dílů, za 
předpokladu, že se všechny úlomky dají dohledat. Další náhrobky byly svrženy ze svých podstavců, které se v průbě-
hu času nebezpečně vyvrátily. Jejich pád se dal předpovídat. Takto nebezpečně nakloněných náhrobních stél se na 
našem hřbitově nalézá velké množství a Židovská obec v Teplicích není schopná situaci bez finanční pomoci jakkoliv 
řešit. Při pádu velkých náhrobních kamenů pak hrozí dominový efekt. Což se v minulosti nejednou stalo. Další velká 
vichřice se nad Teplicemi prohnala 19.01.2018, i ona shodila několik nakloněných náhrobních kamenů ze svých pod-
stavců. Škody, která tato vichřice napáchala na Novém židovském hřbitově, nebyly tak velké jako při řádění orkánu 
Herwart v loňském roce. 

Ferdinand Rindskopf patřil mezi významné prvorepublikové teplické průmyslníky a mecenáše, kteří se zasloužili o 
rozvoj našeho města. Žulový náhrobek Ferdinanda a Elsy Rindskopf pocházel z kamenické dílny Ing. Arch. Josefa 
Seicheho. Celý náhrobek byl koncipován do tří bloků se středovou předsazenou nápisovou deskou. Jednotlivé bloky 
byly do sebe zaklenuty kovovými čepy. Epitaf byl velmi strohý, obsahoval jména zesnulých s datacemi jejich narození 
a úmrtí, tak jak to bylo v té době obvyklé i u velmi zámožných obyvatel. Už samotné umístění nápisové desky do stře-
du náhrobku mezi krajní křídla činila náhrobek velmi působivý a esteticky zajímavý. 

Zanechme už lkaní a nářků nad náhrobky, které byly povaleny při tom hrozném orkánu a podívejme se na Teplický 
židovský hřbitov z druhé strany, co se na něm v letošním roce podařilo udělat. Díky sponzorskému daru NFOH se 
nám podařilo postavit v nejstarší části nového židovského hřbitova dvacet náhrobních stél z období 1863 – 1874. 
Náhrobní stély byly citlivě vyzvednuty za pomoci jeřábu a postaveny na předem podbetonované sokly. Některé ná-
hrobní kameny bylo potřeba slepit, neboť se při pádu rozlomily na dvě části, u některých pak byly dolepeny epita-
fové mramorové desky, které se nalezly pod spadlými náhrobky v neporušeném stavu. V první fázi se přikročilo ke 
stavbě velkých monumentů, do budoucna se počítá se stavbou menších pískovcových náhrobních stél, které se na 
ploše hřbitova nachází. Je však důležité věnovat větší pozornost při přípravných pracích a znovu vybudovat stabilní 
základové desky pod sokly náhrobků, u většiny náhrobních kamenů totiž úplně chybí a náhrobky byly stavěny bez 
zajištění, zahloubeny jen mělce do země. Pro nás to znamená zvýšení nákladů při stavebních pracích, s čímž se musí 
do budoucna počítat. Záchrana starých pískovcových náhrobků je důležitá z kulturně historického a též z kulturně 
uměleckého hlediska, neboť představuje velmi cennou kolekci v rámci funerální drobné architektury. Díky těmto ná-
hrobním kamenům se dostal Nový židovský hřbitov v Teplicích na seznam Kulturních památek ČR a je naší morální 
povinností se o své kulturní dědictví postarat.

Práce byla provedena teplickou firmou Zacharda pod dozorem duchovního ŽOT Tomáše Pulce. 
tomaszot

Zpráva o velké vichřici
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Zprávy z představenstva

Představenstvo se na svých pravidelných zasedáních zabývalo 
běžnou agendou a organizaci  života  na obci.
Zvláštní pozornost byla věnována:

- Zajištění kontinuity činností v sociální práci na ŽO,  v 
souvislosti s odchodem sociální pracovnice ŽO Teplice Bc. 
Markéty Lichtensteinové na mateřskou dovolenou. 
- Zajištění nájemní smlouvy s novým nájemcem rekreačního 
objektu Severka a  dalším osudem tohoto objektu.
- Realizací nových grantových projektů  v roce 2018 ( vydává-
ní čtvrtletníku Posel, web) aj.
- Zajištění spolupráce s jednotlivými samosprávami regionu v 
roce 2018 ( Most ,Chomutov, Kadaň  ,Louny, Žatec, Krupka, 
Dubí).
-  Aktivitám k připomenutí 80. let od „ Křišťálové Noci“ .
- Zajištění realizace projektů finančně podpořených NFOH.
-  Kontrolám prováděných na ŽO ( Ministerstvo kultury,   
Ústecký kraj, Finanční úřad). 

paní Rolko-Nová Lucie, nar. 05.01. - 53 roků 
pan Váňa Jan, nar. 14.01. - 42 roků
paní Anna Mertová, nar. 17.1. - 50 let
pan Tomáš Štěpnička, nar. 30.1. - 64 roků
paní Mertová Ivana, nar. 12.02. - 26let
pan Lichtenstein Michael, nar. 23.02. - 67 let
Paní Vendulka Látalová, nar. 7.3. - 46 let
Paní Věra Veselá, nar. 7.3. - 70 let
Pan Tomáš Kredl, nar. 11.3. - 36 let
Paní Hedvika Maxová, nar. 20.3. - 77 let

Ad mea veesrim šana přeje celá teplická židovská obec

Originál židovské macesové knedlíčky 
Jde o starý tradiční recept židovské kuchyně na velmi chutné 
macesové knedlíčky, které se dávají například do zlaté slepičí 
polévky. 
________________________________________

Ingredience podle potřeby
•1 l domáci slepičí vývar na vaření knedlíčků směs
• 3 špetky čerstvě mletý černý pepř 
• 150 g drcený maces 
• 3 ks vejce 
• 3 lžíce husí sádlo 
• 120 ml pravý slepičí vývar 
• 3 špetky mletý zázvor 
• 3 špetky mletý muškátový květ  

Postup přípravy
Macesy nalámeme na menší kousky, nadrtíme pomocí va-
lečku na těsto a vložíme do mísy. V jiné misce rozšleháme 
vejce s husím sádlem a promícháme s drcenými macesy, které 
osolíme a okořeníme uvedeným kořením. Směs nesmí být ani 
příliš hustá - uvařené knedlíčky by byly tvrdé a nesmí být ani 
řídká, protože knedlíčky by se během vaření rozpadly. Směs 
dohustíme přidáním macesů, naředíme slepičím vývarem do 
konzistence, aby se daly tvarovat knedlíčky.

Macesovou směs necháme 1 hodinu odstát a potom vlhkými 
rukama tvarujeme knedlíčky o něco větší než vlašský ořech, 
vařením značně zvětší svůj objem. Knedlíčky vaříme mírným 
varem přikryté v slepičím vývaru asi 10 minut. Během vaření 
neodkrýváme a nenakukujeme do hrnce.

Hotové macesové knedlíčky vkládáme přímo do horké po-
lévky, případně je servírujeme zvlášť na podnose a každý si 
nabere sám podle chuti. Knedlíčky můžeme vařit i v osolené 
vodě, potom je děláme větší a podáváme je jako přílohu k 
jídlům připraveným na šťávě. Správně uvařené knedlíčky mají 
být lehké, nadýchané a rozplývající se na jazyku. Začáteční-
kům doporučuji nejprve uvařit ve vývaru jeden knedlíček na 
zkoušku.

Narozeniny členů Teplické židovské obce

Mazal Tov 
Markétě a Anně

Na šabat Šíra 10 švatu 5778 se narodila naší člence a 
sociální pracovnici 

Markétě Lichtensteinové dcera Anna.
„Mazal tov“ šťastné mamince přeje naše celá kehila.


