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V letošním roce nás zaskočil Covid-19, o kterém jsme V letošním roce nás zaskočil Covid-19, o kterém jsme 
až do března letošního roku neměli ani potuchy.až do března letošního roku neměli ani potuchy.
Zabrzdil, ne-li úplně ochromil ekonomiku státu, vrhl Zabrzdil, ne-li úplně ochromil ekonomiku státu, vrhl 
nás do několika karantén a nemnozí z nás tímtonás do několika karantén a nemnozí z nás tímto
zákeřným virem byly nakaženi. Pohled na vir rozdě-zákeřným virem byly nakaženi. Pohled na vir rozdě-
lil celou společnost na dva tábory, pravda je, že oba lil celou společnost na dva tábory, pravda je, že oba 
tyto tábory měly a mají dodnes svou pravdu o nastalé tyto tábory měly a mají dodnes svou pravdu o nastalé 
situaci. Do budoucna se budeme muset s touto hrozbou situaci. Do budoucna se budeme muset s touto hrozbou 
naučit žít a dodržovat určitá pravidla.naučit žít a dodržovat určitá pravidla.

Další důležitým milníkem v životě naší židovské obce Další důležitým milníkem v životě naší židovské obce 
jsou letošní volby do představenstva ŽOT a dojsou letošní volby do představenstva ŽOT a do
dalších orgánů v rámci obce, či FŽO. Pokud čtete tyto dalších orgánů v rámci obce, či FŽO. Pokud čtete tyto 
stránky, tak už víte, jak dopadly, ale já zatímstránky, tak už víte, jak dopadly, ale já zatím
znám jenom jména kandidátů. Každopádně členská znám jenom jména kandidátů. Každopádně členská 
základna teplické obce stárne a mladí se k tradicizákladna teplické obce stárne a mladí se k tradici
svých předků nehlásí, ať už je to z jakéhokoliv důvodu. svých předků nehlásí, ať už je to z jakéhokoliv důvodu. 
Velký problém vidím především v tom, žeVelký problém vidím především v tom, že
netvoříme tradiční židovské rodiny, které by tradici netvoříme tradiční židovské rodiny, které by tradici 
předávali kontinuálně, ale jsme obcí s mnohapředávali kontinuálně, ale jsme obcí s mnoha
jednotlivci, kteří se v průběhu let asimilovali a nábo-jednotlivci, kteří se v průběhu let asimilovali a nábo-
ženské praxi odcizili. Obec hledáme v době, kdyženské praxi odcizili. Obec hledáme v době, kdy
potřebujeme pomoc, ať už je to pomoc sociální či jiná.potřebujeme pomoc, ať už je to pomoc sociální či jiná.

Velký problém je též v tom, že obec v minulosti nezís-Velký problém je též v tom, že obec v minulosti nezís-
kala žádné nemovitosti, které by byly výdělečnékala žádné nemovitosti, které by byly výdělečné
a pokryly by nezbytné náklady na rozvoj obce a údržbu a pokryly by nezbytné náklady na rozvoj obce a údržbu 
stávajících objektů. Většina věcí je odkázánastávajících objektů. Většina věcí je odkázána
na granty, které jsou určeny velmi účelově.  na granty, které jsou určeny velmi účelově.  
No uvidíme, co nám přinese další volební období a jak No uvidíme, co nám přinese další volební období a jak 
sens tím budeme umět popasovat. „Mazal tov všem.“sens tím budeme umět popasovat. „Mazal tov všem.“

Též hodně štěstí v Novém občanském roce 2021.Též hodně štěstí v Novém občanském roce 2021.  
  
Pro čtvrtletník Posel připravil: duchovní ŽOTPro čtvrtletník Posel připravil: duchovní ŽOT

Sloupek

PhDr. Martin Krajíček  lídr skupiny Schodiště
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JOM HANORAIM 5781
Na úvod dnešního článku o Vysokých svátcích, začnu krátkým příběhem od Irmy Singerové, který jsem našel v Nových 
židovských besídkách, které sepsal a sestavil rabín Richard Feder a v roce 1948 je vydala Rada židovských náboženských 
obcí.….., a pak vám vypovím, jakpak to bylo letos na Jom hanoraim na té naší svaté teplické kile. Vše pěkně po pořád-
ku, vážení čtenáři, nic se nemá uspěchat. Tak zde je příběh, který jsem vám slíbil, berte to jako malý dárek k Novému 
židovskému roku 5781:

Šňůra perel
Římská císařovna ztratila jednou šňůru vzácných perel veliké ceny. Z jejího rozkazu bylo ihned po celém Římě oznáme-
no, že bude hojně odměněn ten, kdo ztracené perly najde a do třiceti dnů je vrátí. U koho však po třiceti dnech budou 
nalezeny anebo kdo je teprve po této době vrátí, tomu bude hlava useknuta.

Tehdy právě dlel v Římě rabi Šmuel ben Sorasta a nalezl ztracené perly. Uschoval je pečlivě a střežil je třicet dnů. Je-
denatřicátého dne vzal perly, šel s nimi do císařského paláce a požádal stráž, aby vyřídila císařovně, že je tu jeden starý 
žid, který by rád císařovně řekl, kde její ztracené perly jsou. Císařovna poručila, aby vešel k ní. Rabi Šmuel ben Sorasta 
tedy vešel a pokloniv se hluboko před císařovnou, pravil: „Nalezl jsem šňůru perel, kterou jsi ztratila a zde ti ji vracím.“ 
Císařovna se ptala: „Kdy jsi našel tyto perly?“ Rabi odpověděl: „Před jedenatřiceti dny.“ Na to císařovna: „Byl jsi po 
celou dobu v Římě?“ „Ano“, odpověděl žid. „Proč jsi nevrátil perly v době, kterou jsem stanovila?“ ptala se císařovna 
přísně. „Kdybych byl přinesl perly ve lhůtě“, pravil Palestiňan, „kterou jsi určila, byla bys řekla, že tak činím ze strachu 
před trestem anebo kvůli slíbené odměně. Ale já tak nečiním z těchto
důvodů, nýbrž proto, že nám přikazuje naše svatá Tóra, abychom každou nalezenou věc vrátili jejímu majiteli, a my 
plníme předpisy Tóry dobrovolně a nežádáme odměny, plníme je, i když nám hrozí trest smrti.“

Císařovna hleděla dlouho s údivem na rabi Šmuela a pravila pak: „Máte krásné zákony a líbí se mi, že je skutečně zacho-
váváte. Nenabízím ti proto žádnou odměnu, ale budeš-li někdy něco potřebovati, jsem ti vždycky k službám.“ Potom 
propustila rabiho s velkými poctami.

Teď se vraťme k prvnímu dni Roš hašana. Erev Roš hašana letos připadl na Erev šabat 18. 09. 2020, z nařízení vlády 
ČR jsme museli nasadit roušky a dodržovat rozestupy mezi sebou, tento fakt neodradil většinu našich členů a teplický 
minjan se sešel v plném počtu. Chazan FŽO Danny Vaněk začal nejprve odpolední bohoslužbou mincha, po které násle-
doval erev šabat na první den Roš hašana 5781. Šabatová světla v synagoze zapálila naše dlouholetá členka Judita Au-
gustová. Z důvodu nařízení vlády ČR se nekonal kiduš na Roš hašana a vážení členové teplické obce se po bohoslužbě 
rozešli do svých domovů, na obci zůstal jen chazan Daniel Vaněk se svými syny Adamem a Rafaelem, a duchovní ŽOT 
Tomáš Pulc, který se tradičně o ně staral po celou dobu jejich pobytu na teplické obci.

V rámci erev Roš hašana se vzpomnělo na jahrzait Tibora Farkaše, který nečekaně zesnul před jedenácti lety právě na 
Roš hašana (a jedenáct nás bylo v tu chvíli i v minjanu, když dorazil na teplickou židovskou obec Jehuda Arie ben Avra-
ham z Prahy). Kadiš za Reuvena ben Jicchak Jehudu a Benjamina Zeeva Lichtensteina, který měl jahrzait den před Roš 
hašana, řekl duchovní ŽOT Tomáš Pulc.

Druhý den proběhla ranní bohoslužba šachrit už jen s polovičním minjanem a bez většího zájmu členské základny, tak 
tomu bylo i v minulých letech a stejné to bylo v případě dalších bohoslužeb v rámci druhého dne Roš hašana, kdy bylo 
možné slyšet troubení na šofar. Troubení na šofar opět obstaral baal tokea Danny Vaněk. Jednou z nejkrásnějších mod-
liteb na Roš hašana, Avínu malkejnu měli možnost slyšet jen nejvěrnější z věrných. Snad se to jednou zlomí a účast na 
svátečních modlitbách bude více navštěvována našimi členy, případně i lázeňskými hosty z Izraele, kteří se
v budoucnu do našeho krásného města opět navrátí v ještě hojnějším počtu, než tomu bylo v minulosti před vypuknu-
tím covidové pandémie, a teď bychom měli odpovědět všichni jednohlasné „Amen.“

Rád bych poděkoval všem, kdo nelenili a přišli se společně pomodlit a přivítat nový židovský rok 5781. 
Pro čtvrtletník Posel připravil: Tovje – Šana tova umetuka všem!
Posel Židovské obce Teplice  
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V neděli 09. 09. 2020 se v 18:30 hod. v předvečer Dne smíření sešla naše židovská obec v modlitebně
ŽOT k Jom kipurové bohoslužbě.

Úvodem ke Dni smíření – Jom kipuru jsem zvolil citaci z knihy Pirke de-rabi Eliezer, kapitola 46 v překladu rabína 
Karola Efraim Sidona, která se mi zdála pro tuto záležitost nejvhodnější. Rabi Zecharja říká: Čtouce v Tóře, nalezli v 
ní napsáno (3M 16,29): Desátého dne měsíce vám budiž věčným zákonem trýznit své duše. Rozhlásili proto šofarem 
po celém táboře, aby se lid postil od muže po ženu, od velkého po malého, a nebýt Dne smíření, nemohl by svět obs-
tát, protože Den smíření usmiřuje v tomto světě a pro svět příchozí, poněvadž je řečeno (3M 16,31): Šabat je pro vás 
šabatonem, šabat v tomto světě, šabaton ve světě příchozím. A i kdyby všechny svátky přešly, Den smíření nepřejde, 
protože Den smíření usmiřuje jak za lehké, tak za těžké hříchy, poněvadž je řečeno (3M 16,30), že tento den za vás 
usmiřuje, abyste byly očištěni ode všech vašich hříchů, a není psáno od vašich hříchů, nýbrž ode všech vašich hříchů.

Před bohoslužbou mincha přichystal duchovní ŽOT Tomáš Pulc jizkor lampičky na památku našich zemřelých, aby si je 
příchozí mohli zapálit. Tento den se rozzáří velkým světlem prostor před modlitebnou v prvním patře. Jizkor lampičky 
pak hoří až do druhého dne, kdy v dopoledních hodinách se koná mazkir, krátká modlitba za duše našich drahých, ale 
o tom si řekneme více až o pár řádek dále.

Na začátku našeho shromáždění byly vyjmuty dva Svitky Tóry z Aron ha-kodeš neboli ze svaté skříně chazanem Danny 
Vaňkem a předány do rukou vážených členů Chevra kadiša, kteří s nimi obešli všechny věřící, kteří se dnes dostavili 
k této příležitosti do modlitebny. Poté si oba aktéři stoupli jeden po levé a druhý po pravé straně bimy, na vyvýšeném 
místě, před Svatostánkem, aby jako svědci, byli přítomni vyvázání se ze slibů, které jsme dali Hospodinu našemu Bohu, 
Bohu našich praotců Avrahama, Jicchaka a Ja´akova, a kterým jsme nemohli dostát. Poté zazněla z úst chazana první 
slova Kol nidrej (Všechny sliby), která otevírá celou jom kipurovou liturgii. Po ní zazněly šabatové žalmy s večerní 
modlitbou, která je obohacena o viduj tzv. vyznání hříchu. Modlitby jsou o poznání delší než ty šabatové či sváteční, to 
proto, aby si lidé uvědomili důležitost tohoto dne a trápili své duše.

Den smíření

Ranní bohoslužba šachrit proběhla ve svižném tempu bez 
přítomnosti minjanu, po čtení haftary jsme se pomodlili za uz-
dravení rabína Efrajima Chajima ben Šimon Alexandra, který byl 
převezen s oboustranným zápalem plic na oddělení JIP-ky v Motole 
k Lukáši Pollertovi. Pomodlili jsme se, aby prorazil brány mrazu, 
prošel trnavským hřbitovem jako nevyhnutelným příběhem tak 
jako ti, kteří přežijí a maminka jim zpívá druhý hlas. Vraťme se od 
povídek rabína K. E. Sidona (vydáno v roce 2013 v nakladatelství 
Akropolis) do jomkipurové reality a připomeňme si, že jen na maz-
kir přišlo o něco více našich členů, ale i ti po mazkiru, který vedl 
duchovní ŽOT Tomáš Pulc, odešli. Modlitba musaf se konala už jen 
v kruhu nejvěrnějších strážců židovských tradic. Tento stav zůstal 
zachován i na bohoslužby mincha, Neila a ma´ariv s havdalou.

Je škoda, že naši členové na určité věci v rámci židovské tradice 
rezignovali, neboť to není jenom jejich rezignace, ale je to rezignace 
i dalších generací. V letošním roce se konají jedny z nejdůležitějších 
voleb do představenstva ŽOT a dalších orgánů židovské správy ŽOT 
a FŽO. Chápu, že situace s Covidem – 19 není nejlepší, ale v těchto 
dnech se bude rozhodovat o budoucnosti naší kehily, o bytí či ne-
bytí. Vše je v našich rukách a je potřeba se nad sebou zamyslet, 
co my sami můžeme udělat pro budoucnost židovské komunity v 
Teplicích. Omlouvám se za malé odbočení od tématu a děkuji všem 
za práci, kterou vykonali v minulém roce 5780 pro naši komunitu. 
 
„Gmar chatima tova všem! Nechť jsou všechny děti Jisraele 
zapsány k dlouhému a šťastnému životu.“

Pro čtvrtletník Posel připravil: duchovní ŽOT
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Oslava svátku sukot v Lipovce

Sukot jsou završením tří poutních svátků, kromě pesachu a šavuot,jinak zvaného též jako Matan Tóra. Letošní oslava svátku sukot 
na židovské obci v Lipové ulici se konala opět jako v loňském roce na druhý den chol hamoed, tj. 06. 10. 2020 v podvečerních 
hodinách, kdy je ještě možné říct odpolední bohoslužbu Mincha a spojit ji s večerní bohoslužbou Ma´ariv. Celé shromáždění se 
neslo v rámci zpřísněných nařízení vlády vůči omezení šíření Covidu-19. V rámci vlá ních nařízení nám byla omezena možnost 
většího shromáždění (maximální povolený počet byl stanoven do 20 lidí), omezení bohoslužby do deseti lidí s rouškami na ústech 
atd. Zároveň se z tohoto důvodu nekonalo tradiční grilování, na které se většina členů těšila.

Lid, který tak dlouho trpěl v galutu, pod různými vládami, které vůči židům vydávaly jedno omezení za druhým, má vycvičen 
k těmto věcem šestý smysl. Nikdo z nás se nechtěl vzdát každoročního posezení v suce a radosti ze společného prožitku. Obě 
bohoslužby Mincha a Ma´ariv vedl chazan FŽO Danny Vaněk. Účast byla malá, bez minjanu, ale i tak jsme proto udělali maxi-
mum. Chazan FŽO Danny Vaněk se pomodlil modlitbu za ty, jenž onemocněli Covidem-19 a i za ty, jenž se dostali do karantény 
díky kontaktu s nakaženým. Pomodlili jsme se též za uzdravení vrchního zemského rabína Karola Efraima Sidona, kterého pro-
pustili před pár dny z nemocnice v Motole do domácího opatrování, neboť pan rabín Sidon se měl dnešního dne s námi radovat. 
Cesty B-ží, jsou nevyzpytatelné, neboť On je spravedlivý soudce.

Poté jsme krátce poseděli v suce, neboť blahodárný déšť nám nedovolil se déle zdržovat a nikdo nechtěl riskovat nachlazení. Vše 
je v rukou B-žích, a tak jsme se přesunuli do klubu ŽO, kde se rozjela v pravdě sváteční nálada, kterou podpořil svým hudeb-
ním vystoupením lídr skupiny Schodiště Martin Krajíček. Vše se neslo tak trochu v duchu rabi Nachmana, který měl v tento den 
jahrzait, a při této příležitosti zaznělo i pár slov rabi Nachmana z Braclavi. A to pohádka, či příběh Démantový princ, která vyšla v 
knize Slova rabiho Nachmana – Chasidské příběhy v nakladatelství Vyšehrad v roce 2002, které přečetl s velkým zaujetím Martin 
Krajíček. Je dost možné, že tuto knihu jsem zakoupil
v antikvariátu Judaica v Široké ulici, kterou provozoval dlouhá léta právě Martin se svou chotí Romanou Nejdlovou. Popravdě to 
bylo milé zpestření, které nikdo nečekal. Příběhy rabína Nachmana mají mnohovrstevnatý text se skrytým poselstvím, které velký 
rebe chtěl zprostředkovat svým chasidům.

Chazan FŽO Danny Vaněk, též promluvil o arba minim, které jsou neoddělitelně spojeny s osmidenním svátkem sukot. Arba 
minim jsou: palmová větev, tři větvičky myrty, dvě větvičky vrby potoční a etrogu. Etrog je zvláštní druh citrusového plodu, který 
má mít tvar dle našich moudrých jako lidské srdce, které se vejde tak akorát do dlaně abys ho v rámci hakafot neupustil z ruky. 
Neboť jakákoliv vada ho může znekošerovat v rámci liturgie, jen zdravé srdce bez vady a kazu stojí za požehnání. Taková čistá 
srdce vyhledává Hospodin B-h našich praotců Avrahama, Jicchaka a Ja´akova, B-h svatého Jisraele, který je i naším B-hem.  
 

Oslava svátku se protáhla až do pozdního 
večera. Většina přivítala volný prostor v klubu, 
který se proměnil na improvizovaný taneční 
parket. Na poslední píseň Rabi Nachman byli 
na improvizovaném parketu všichni a radost 
dospěla takříkajíc k svému pomyslnému vr-
cholu. Jaká bude příští oslava svátku Sukot 
nevíme, ale na letošní hned tak nezapomen-
eme. A to je dobře.

Rád bych poděkoval všem, kteří se nebáli 
a přišli společně oslavit svátek Sukot. Rád 
bych chtěl poděkovat též všem dárcům, kteří 
přispěli něčím na kiduš (tj. posvěcení) v suce 
a v neposlední řadě bych chtěl poděkovat též 
botanické zahradě v Teplicích za palmové listy 
na schach. Toda raba všem.
„Moadim ve-simcha.“

Pro čtvrtletník Posel připravil: Tovje
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Znovu objevená fotografie 
 aneb jahrzait rabína Gustava Sichera

Při jedné z mých nemnohých návštěv jsem na Židovské obci v Ústí nad Labem objevil tuto v celku unikátní a málo 
známou fotografii rabína Gustava Sichera, který stojí se svitkem Tóry před Aron Ha- kodeš spolu s chazanem, a který 
má též v náručí druhý svitek Tóry. Dlouho jsem této fotografii nevěnoval pozornost, až letos, kdy jsme si na první den 
chol ha-moed svátku Sukot připomněli dedesáté výročí jahrzatu Benjamína Zeev ha-Levi ben Ja´akova, jak znělo he-
brejské jméno rabína Gustava Sichera. Při podrobnějším prohlédnutí jsem zjistil, že fotografie byla pořízená v druhé 
polovině padesátých let při jedné z návštěv pana rabína v Teplicích, a že vedle stojící muž není nikdo jiný než teplický 
chazan Samuel Gross. Samuela Grosse, který měl letos též čtyřicáté výročí jahrzaitu 12. ijaru, které jsme si připomenuli 
krátkým článkem v předminulém čísle čtvrtletníku Posel č. 2, a díky tomu můžeme teď otisknout tuto fotografii v tomto 
čísle čtvrtletníku Posel, při této pro oba tak významné události.

Letošní jahrzait rabína Gustava Sichera se konal ve 14. hodin na Novém židovském hřbitově v Praze na Olšanech, 
u jeho hrobu. Jahrzait svolal Roš Chevra Kadiša Praha Chaim Kočí, který se spolu s vrchním zemským rabínem Kar-
olem Efraimem Sidonem z důvodu covidové karantény nemohl osobně zúčastnit. U hrobu rabína se ve stanovenou 
hodinu a na čas sešla část pražského minjanu, který doplnili tentokráte dva členové Chevra kadiša z Teplic, aby se mohli 
odříkat příslušné žalmy a říct kadiš sirotků. Čtení žalmů zahájil pražský rabín David Peter, po něm četli i ostatní, kteří se 
dostavili k uctění památky zemřelého. Závěrečný kadiš měl tu čest odříkat člen představenstva Chevra kadiša a teplický 
duchovní Tomáš Pulc.

Jahrzait rabína Gustava Sichera byl sice krátkým, ale velmi důstojným připomenutím tohoto pro Čechy významného 
rabína, který svou rabínskou kariéru započal již v roce 1906 v Náchodě ještě za vlády Františka Josefa l., z Boží vůle 
císaře rakousko-uherského a krále českého etc.

Myslím, že by bylo na toto místě od věci připomenout si pár větami životní pouť rabína Gustava Sichera.

Rabín Gustav Sicher se narodil 21. srpna 1880 v Klatovech, kde složil i maturitní zkoušky na klatovském gymnáziu, po 
maturitě se přihlásil na rabínský seminář ve Vídni a následně na pražské Karlově universitě, kde roku 1905 promoval 
na doktora filosofie. Od 1. dubna 1906 do roku 1928 byl rabínem Židovské obce ve východočeském Náchodě, jak už jsme 
zmínili výše, kde se věnoval mj. tématům sociálních aktivit a sionistického hnutí. Kromě toho působil v letech 1924 až 
1928 jako rabín v nedalekém Dvoře Králové. V roce 1928 byl jmenován rabínem na Královských Vinohradech, které  
v tu dobu tvořily největší židovskou komunitu. Jako člen Sdružení českých rabínů působil ve výboru pro duchovní péči 
v radě židovských náboženských obcí. Kromě toho se zabýval sionistickými tématy v hnutí Mizrachi.

Po Mnichově 1938 emigroval Gustav Sicher v prosinci 1939 
i s rodinou do Palestiny. Zde působil jako rabín v jeruza-
lémské čtvrti Rechavja pro komunitu českých a slovenských 
přistěhovalců. V téže době také převzal duchovní péči o ne-
mocné a umírající v jeruzalémské nemocnici Hadasa.
Po druhé světové válce se vrátil do Prahy, kde byl roku 
1947 jmenován vrchním zemským a pražským rabínem.  
S neutuchající obětavostí plnil své povinnosti a značně 
přispěl spolu s rabínem Richardem Federem z Kolína, rabí-
nem Bernardem Farkašem z Děčína a rabínem Emilem 
Davidovičem z Varnsdorfu k obnově židovstva v poválečném 
Československu.

Čest jeho památce, čest památce oběma významným osob-
nostem našich moderních židovských dějin.

„Kéž jsou jejich duše pojaty do svazku věčného života.“ 

Pro čtvrtletník Posel připravil: Tovje
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Levaja Doris Peškové, která se konala v úterý 10.11.2020 na židovském hřbitově v Karlových Varech, se nesla v rámci zpřísněných 
vládních nařízení o zákazu shromažďování většího počtu lidí na jedné akci, byť by to byl pohřeb. Pohřeb Doris Peškové dal po dlouhé 
době dohromady dvě obce, aby se mohly naposledy rozloučit se svou nejstarší členkou.

Doris, hebrejským jménem Dvora, byla opravdu pilnou včelkou, přelétala z obce na obec až na konci života zapustila kořeny v 
Domově se sociální péči na pražském Hagiboru. Zde se stala prorokyní a soudkyní, jejíž hlas se ozýval chodbami a zanikal pouze 
mezi zdmi jejího pokoje. Nebyl to život, který si na staří přála prožít, ale i zde našla smysl života. Jak vždy říkal Václav Peter, paní 
Dora, to byl můj šámes v předvečer šabatu. To ona zapalovala šábesová světla, která zářila celým Hagiborem.

Obřad vedl předseda pohřebního bratrstva Chaim Kočí. V ohelu, v domě smutku, proběhla rozlučka rodiny zesnulé, poté byla vyne-
sena rakev uložená na marách, kde se už připojili i ostatní truchlící, kteří přišli vzdát čest zesnulé. Na poslední cestě k vyhloubenému 
hrobu byl čten žalm 91, Jošev be-sejter. Žalm 91 četli členové Chevra Kadiša Chaim Kočí ze ŽOKV a Tomáš Pulc ze ŽOT. Další žalmy 
po uložení zesnulé přečetl předseda Chevra Kadiša, za všechny přítomné se krátce rozloučil předseda
ŽOKV Pavel Rubín. Na závěr byl pronesen Kadiš jatom, který pronesl nad zahrnutým hrobem Tomáš Pulc.

Po obřadu se smuteční hosté pomalu rozešli do svých domovů. V karlovarské synagoze při odpolední bohoslužbě zaznělo El male 
rachamim na počest Dvory bat Wilhelm. To byla závěrečná tečka za celým pohřebním obřadem. „Kéž je její duše pojata do věčného 
života.“

V příštím čísle čtvrtletníku Posel, si připomeneme příběh Doris Peškové, který, jsme chystali k jejím stým narozeninám (15.01.2021).

Pro čtvrtletník Posel připravil: Tovje

 Je naší smutnou povinností vám oznámit,
že 22. chešvanu 5781 (tj. v neděli 08.11.2020) zemřela naše bývalá členka 

 
Doris Pešková roz. Steinová 

v požehnaném věku 99 let hebr. jménem Dvora bat Wilhelm 
 

„Kéž její duše pojata do svazku věčného života.“ 

Levaja v Karls´badu

Posel Židovské obce Teplice  
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Dnešní krátké zamyšlení začnu jednou prastarou moudrostí, která se traduje v několika obměnách. Nu, zde je náš příběh: V 
jedné zemi, ve své době, byla proti židům zavedena diskriminační nařízení. V té době žil jeden židovský hostinský, který chtěl 
skrýt svou totožnost, ale přesto zůstat věrný Hospodinu. Proto se rozhodl prodávat ve svém hostinci vepřové maso i košer ma-
sitá jídla. Jak si ten hostinský počínal? Nu jednoduše.

Když nějaký host vstoupil do jeho hostince a usadil se u stolu, aniž by si před jídlem umyl ruce, aniž by požehnal za pokrm, bylo 
mu jasné, že jde o nežidovského hosta. Předložil mu tedy na talíři kus pečeného vepřového masa.

Jednou však přišel host ke stolu, aniž by si umyl ruce, objednal si chutnou krmi. Hostinský tedy šel do kuchyně a přinesl mu 
kus pečeně, když došlo na placení, strašně se divil, že tolik podražil. Hostinský mu vysvětlil, že cena je v pořádku, neboť za kus 
pečeného vepřového masa se přesně tolik účtuje. Neb vepřové maso je dražší než drůbeží pečeně. „Jak to vepřové! Já jsem žid!

Hostinský podrážděně odpověděl. „Jak to mám vědět, přijdeš, objednáš si, aniž by jsi si umyl ruce, a ani nevzdáš chválu našemu 
Pánu. Považoval jsem tě za góje. K čertu s tebou! Zaplať!“

Tak je to i dnes s námi. Tvrdíme, že jsme potomci našeho praotce Jisraele, ale bojíme se to na veřejnosti dát najevo, tak radši 
žijeme v hříchu před sebou i před Hospodinem. Zkusme se zamyslet nad sebou a nad svým chováním vůči našemu Stvořiteli.

Pro čtvrtletník Posel připravil: duchovní ŽOT

Přednáška Kateřiny Čapkové v Lipovce
Přednáška Kateřiny Čapkové, věnovaná k 75. výročí znovuobnovení činnosti Židovské obce v Teplicích navazuje na vernisáž 
stejnojmenné výstavy, která se konala ve čtvrtek 20. 08. 2020 na Roš chodeš elul v klubu ŽO.

Přednáška, která se konala měsíc po vernisáži výstavy ve čtvrtek 24. 09. 2020, se nesla v duchu zpřísňujících se vládních ome-
zení, které zapříčinilo šíření Covidu-19. Roušky a rozestupy mezi posluchači to byly nutná opatření, které jsme jako pořádající 
organizace museli přijmout. V sále klubu ŽO se sešlo cca 20 posluchačů, kteří si vyslechli velmi poutavou přednášku o pozadí, ve 
kterém byly židovské obce v českém pohraničí v roce 1945 znovu obnovovány. Kateřina Čapková se též věnovala složité situaci v 
rámci národnostním mezi Čechy, Němci a Židy. Neboť poválečné uspořádání již nebylo tolerantní k národnostním menšinám, a 
vše co nebylo České, bylo podezřelé až nepřátelské, znovu se na světlo draly staré antisemitské stereotypy spojené se současnou 
vládní rétorikou. Hon na židy se změnil na hon na sionisty. Tato neblahá dědictví lze vypozorovat v české společnosti i dnes po 
75 letech.

Je tu i další dědictví, které nastínil JUDr. Harry Löwy, první poválečný předseda ŽNO v Teplicích ve svém projevu na prvním 
shromáždění obce, které se konalo 5. září 1945 v kavárně hotelu Monopol. „Nestačí, abychom pouze žili podle toho, co nám zákon 
předepisuje, nestačí, abychom jen česky mluvili, musíme v prvé řadě taky česky myslet a být ve svém chování vždy korektní, 
slušní a hlavně nenápadní. Musíme se snažit vyjít svým nežidovským spoluobčanům v každém ohledu vstříc.“ …..i toto dědictví 
provází židovské komunity a formuje nás i dnes. Jen malá hrstka Židů v Čechách a na Moravě se veřejně hlásí k tradičnímu ju-
daismu.

Rok 1945 byl přelomový pro formování celé společnosti, ovlivnil poválečné myšlení ve všech aspektech života. „Svět už nebyl 
nikdy takový, jak ho znali naši rodiče, prarodiče. Žádný přelomový rok neměl na nás takový vliv jako rok 1945.

Na závěr přednášky se dostalo na otázky, které se snažila zodpovědět jak přednášející Kateřina Čapková, tak i duchovní ŽOT 
Tomáš Pulc, který připomenul některé věci, které se týkaly samotné znovuobnovené židovské obce. Jednu vzpomínku připomenul 
i syn jednoho ze zakládajících členů obce Michael Lichtenstein.

Rád bych na závěr poděkoval NFOH, který obě akce zaštítil finančně a bez jeho pomoci bychom nemohli uskutečnit celou 
připomínku věnovanou k 75. výročí znovuobnovení činnosti na naší obci a provést v takovém rozsahu. Děkuji též přednášející 
Kateřině Čapkové a též všem, kteří se zajímají o historii naší židovské komunity. Děkuji též paní Stellmacherové, která přijela na 
naši přednášku s dcerou až z Drážďan.

Pro čtvrtletník Posel připravil: toms69

Malé zamyšlení nad námi samými

Posel Židovské obce Teplice  
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Židovské rodiny v Jirkově jsou doloženy od poloviny 16. století, jednalo se však jen o malou a nepočetnou komunitu, pravděpodobně 
šlo o část Židů vypovězených ze sousedního Chomutova, kteří zde nalezli dočasný pobyt v rámci velkého židovského osídlení na 
Červenohrádeckém panství, které se v druhé polovině 16. století začalo podél říčního toku Chomutovky vytvářet. Jednalo se o obce 
Údlice se sídlem krajského rabinátu v Žateckém kraji, Nezabylice, Hořenec a Bílence.

Příběh židovské komunity v Jirkově 
Věnováno slečně Or Tiferet z Görkau

Od 17. století vznikla v Jirkově se svolením vrchnosti pod panským piv-
ovarem u říčního toku Bělé (dnes řeka Bílina) ve východní části města za 
městskými hradbami židovská osada, o něco později je zde již doložena 
existence židovské náboženské obce. Malé židovské ghetto stávalo od 
počátku v místech dnešní ulice 5. května, před polovinou 19. století zde 
stály čtyři patrové židovské domy a synagoga. Dva původně židovské 
domky jsou dodnes po různých přestavbách a úpravách dochovány, 
zbývající dva sousední byly strženy před 2. světovou válkou. Synagoga s 
židovskými domy stála vždy mimo hrazené město, a i dnes je vidět jako 
by k městu Jirkov ani nepatřila.

V roce 1724 jsou v Jirkově doloženy 4 rodiny, krátce před občanským 
zrovnoprávněním v roce 1845 zde bylo 11 rodin, v roce 1880 se k 
židovské víře hlásilo 55 obyvatel. Nejvíce Židů žilo v Jirkově v roce 1900 
což bylo 76 osob. 

Okolo roku 1930 uvádí zdejší židovská náboženská obec v okruhu své působnosti (Jirkov, Vysoká Pec, Drmaly a Ervěnice) 15 rodin, v 
této době ještě probíhalo vyučování náboženství židovských dětí. V Ervěnicích např. provozovali svou keramickou dílnu v roce 1920–
1933 bratři Kohnové. Modlitebna je v Jirkově doložena už v 17. století. Z nařízení vrchnosti hraběnky Marie Gabriely Rottenhan von 
Buquoy byl Židům přidělen 18. 06. 1844 pozemek 8 x 6 sáhů pro stavbu synagogy. Nová klasicistní synagoga byla vystavěna v letech 
1846-1847 podle plánů stavitele Dietricha, synagogální prostor byl budován již v duchu emancipačním pro potřeby již nastupujícího 
vídeňského reformního ritu. Reformní ritus, již nekladl jako středobod synagogy bimu, která od pradávna stála uprostřed tak aby 
duch zákona byl mezi lidem, ale kladl je na vyvýšené podium před Aron ha-kodeš, Svatou schránou, kde byly uloženy pergamenové 
Svitky Tóry a odkud byla po staletí vštěpována rozptýlenému židovskému národu jeho nauka.

Již nebylo potřeba velkých talmudistů, ale lidí s řečnickými dovednostmi, kteří se krásnými kázáními dokázali vlichotit do přízně 
obce. Vše staré, co bylo spojeno s ghettem, muselo ustoupit novým způsobům chápání nově nabitých svobod. Tak tomu bylo i zde 
pod Krušnými horami v Jirkově. Slavnostní zasvěcení v podobě vnesení Svitku Tóry provedl dne 27. 08. 1853 krajský rabín David 
Pick z Teplic. Synagoga je orientována na východ s třemi úzkými okny uprostřed bočních průčelí. Stěny interiéru byly zdobeny orna-
mentálními malbami, pravděpodobně dodatečně. Je dobré též zmínit, že se na šlechetnou dárkyni nezapomnělo a za hraběnku Marii 
Gabrielu Rottenham von Buquoy  byla o každém šabatu vždy při ranní bohoslužbě konána modlitba. Tento zvyk se dodržoval až do 
roku 1893, kdy jirkovská židovská náboženská obec byla z důvodu odlivu věřících do větších měst zrušena a fungovala již jen pod 
patronací židovské obce v Chomutově. V Jirkově je doložena působnost rabína Markuse Schulhofa, který předtím úspěšně působil v 
letech 1891-1903 ve funkci městského rabína v Kadani. 

Po roce 1910 nastává odliv zdejších Židů do Chomutova a jiných větších měst, a stále více se do popředí vkrádá dlouhodobá asimilace. 
Poslední předválečný údaj uvádí v roce 1930 celkem 37 občanů hlásících se k judaismu.

Rabín M. Schulhof zemřel dne 17. 05. 1909 ve věku 65 let a byl pohřben na 
chomutovském židovském hřbitově spolu se svou chotí Franziskou. Pokud 
se nám podaří zjistit více o životě rabína Markuse Schulhofa, budeme vás in-
formovat. Své zemřelé pohřbívali Židé nejdříve v Údlicích a od roku 1891 na 
novém chomutovském hřbitově. Dnes můžete ojediněle nalézt náhrobní stély 
i na jiných židovských hřbitovech v severozápadních Čechách, které odkazují, 
že ten či ta pocházeli z Jirkova (aus Görkau). V současné době město Jirkov 
odkoupilo objekt bývalé synagogy od posledního majitele, který v objektu a 
na přilehlém pozemku provozoval výkup barevných kovů a sběrného materiá-
lu. Objekt bývalé synagogy byl v loňském roce zbaven harampádí a přilehlé 
pozemky vyčištěny. V letošním roce začali dělníci s odstraňováním různých 
přístaveb a příček, které tam vznikly nekontrolovatelně za minulého režimu, 
kterému na objektu vůbec nezáleželo. Nový majitel, tj. město Jirkov, plánuje 
objekt využít ke kulturně společenským účelům. Dnes je jirkovská synagoga 
nejstarší židovskou stavební památkou v severozápadních Čechách, která se 
dochovala bez přestaveb do dnešních dnů. Což si málokdo dnes uvědomuje.
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Zdá se, že bychom zde mohli udělat za vším tečku, ale rád bych vás, vážení čtenáři našeho čtvrtletníku Posel, pozval ještě na malou 
exkurzi do minulosti.

Život na Červenohrádeckém panství však nebyl vždycky lehký, vrchnost byla vůči svým poddaným velmi přísná až krutá. Před 
Červenohrádeckým zámkem na jižní straně je malá čtvercová zahrádka, která v minulosti sloužila jako místo na kterém, byli 
vzbouření poddaní souzeni.
Zde se konali soudy jak s křesťanskými poddanými, tak s židovskými. Zde stál dřevěný osel, který byl určen pro křesťanské oby-
vatelstvo a pro židovské obyvatele na panství bylo zřízeno dřevěné prase, na které byl odsouzený posazen. Obě dřevěná zvířecí 
monstra měla vysoké nohy, aby se odsouzený nemohl dotýkat nohama země, neboť se na ně kladla závaží. Hřbety těchto mučících 
nástrojů byly silně zkosené, aby to odsouzenému způsobovalo co největší utrpení. Dalším faktorem bylo co největší zostuzení od-
souzeného, neboť se exekuce konala vždy v úředních dnech, kdy přicházel na zámek co největší počet poddaných. Pravděpodobně 
se o exekuci vědělo předem, aby si žádný z poddaných nenechal ujít tuhle podívanou. Za jaký přečin se trest sezení na dřevěném 
praseti, či oslu dával, není známo.

06. 09. 1726 byla zaslána do kanceláře Českého místodržitelství suplika podepsaná čtyřmi deputovanými zemskými Židy. V suplice 
se kupodivu neobjevuje žádný odkaz na právní nařízení, které by se týkalo trestání Židů. Zprvu deputovaní uvádějí, že v celém 
Českém království se nikdy Židé netrestali takovým způsobem jako na Červeném Hrádku. Nejen, že by Židé byli vystaveni potupě 
a posměchu, ale mohlo by pak lehce dojít k urážkám Židů ze strany shromážděného lidu a vyvolání nepokojů mezi křesťany a Židy. 
Deputovaní vyjádřili též obavu z násilných výtržností spojených s rabováním, vandalismem a fyzickým napadáním Židů, které 
mohly být vyvolány na místech veřejných exekucí.
Místodržitelství beze zbytku přijalo tyto obavy a nařídilo krajským hejtmanům Žateckého kraj Johanu z Klebersbergu a Franzi I. 
Neslingeru z Schelchengrabenu celou záležitost vyšetřit a dřevěné prase nechat odstranit. Začátkem prosince 1726 červenohrádecký 
hejtman Franz Ferdinand Leiter hlásil krajskému úřadu, že dřevěný nástroj je odstraněn.

Toť malý náhled do historie Židů v Jirkově a do trestního práva na Červenohrádeckém panství v minulosti. Celý článek litoměřické 
archivářky Hany Legnerové najdete ve sborníku Židé v Čechách č. 5, který vydalo Židovské muzeum v Praze 2015

Pro čtvrtletník Posel připravil: toms69 dle dostupných materiálů
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Seligmann Kantor 
Osudem zkoušený matematik ze Sobědruh

Prof. RNDr. Martina Bečvářová Ph.D.

Kantorovo dětství

Kantorovo středoškolské studium v Litoměřicích

V září roku 1872 Seligmann Kantor, kterému nebylo ještě patnáct let, byl zapsán jako řádný student šestého ročníku 
městské vyšší reálné školy v Litoměřicích, kam se ze Sobědruh musel přestěhovat. Přišel do třídy, kde byl jediným stu-
dentem židovského vyznání. Jeho třídním učitelem byl přísný a náročný Theodor Lauda, který zde vyučoval matema-
tiku a deskriptivní geometrii. Podle výroční školní zprávy Seligmann Kantor nepobíral žádné stipendium ani pod-
poru určenou chudým žákům, ačkoliv pocházel z dosti skromných poměrů. Od prvních dnů vynikal takřka ve všech 
předmětech. Na konci roku byl podle prospěchu prvním žákem ve třídě a jedním z osmi, kteří měli vyznamenání. 

Ve školním roce 1873/1874 Seligmann Kantor pokračoval ve studiu v maturitním ročníku. Třídním učitelem byl i nadále Theodor 
Lauda, který měl pravděpodobně na Kantora značný vliv, stejně jako Ludwig Schlesinger (1838–1899), ředitel reálky, uznávaný 
historik a politik, který ho učil německý jazyk. Podle výroční školní zprávy Kantor opět nepobíral žádné stipendium či podporu. 
 V létě roku 1874 se Kantor podrobil náročné maturitní zkoušce. Složil ji s vyznamenáním a jako nejlepší na celé škole.

Seligmann Kantor se narodil dne 6. prosince 1857 v Judengasse čp. 30 v nevelké 
severočeské obci Soborten (dnes Sobědruhy) s cca dvou set letou historií židovského 
osídlení.
Seligmannovým otcem byl Moritz Kantor, obchodník pocházející z rodiny, která po 
několik generací žila v Sobědruhách v židovském ghettu a živila se podomním prodejem. 
Moritz se narodil dne 4. března 1823 v Sobědruhách v domě čp. 30 jako druhorozený syn 
obchodníka Isaka Kantora (1788–1867) a jeho ženy Sary Kantorové, rozené Gansové.

Doplňme pro zajímavost ještě, že Isak Kantor byl třikrát ženatý. V prvním manželství 
uzavřeném v roce 1808 s Annou Kolischovou neměl žádné děti. Ve druhém manželství 
uzavřeném v roce 1814 se Sarou Gansovou se narodilo pět dětí (dva synové a tři dcery). 
Ve třetím manželství uzavřeném v roce 1857 s Amalii Tausigovou (asi 1835–?) spatřily 
světlo světa čtyři děti (jeden syn a tři dcery). Věkový rozdíl nevlastních sourozenců byl 
úctyhodných 50 let. Je velmi pravděpodobné, že Moritzův starší bratr Markus (nar. 
1816) zemřel v dětském věku, resp. v mládí, nebo se oženil a odstěhoval mimo rodné 
město.

Moritz proto převzal po smrti svého otce rodinný obchod. Musel se však asi starat nejen 
o svoji vlastní rodinu (manželka Charlotte a dvě děti Seligmann a Amalia), ale také o 
nevlastní nedospělé a nezaopatřené sourozence (kterým bylo teprve 10, 8, 6 let, resp. 
1 rok) a též o jejich matku Amalii. Seligmannovou matkou byla Charlotte Kantorová 
(1830–1906), rozená Wienerová, které pocházela z Eidlitz (Údlice). Narodila se dne 19. 
listopadu 1830 v Údlicích v domě čp. 38 jako dcera Seligmanna Wienera (1797–?) a 
Kathariny Wienerové, rozené Löwy. Měla nejméně 5 sourozenců. Rodina po několik 
generací žila v Údlicích, hlásila se k židovské víře a provozovala obchod. Seligmannovo 
narození bylo zapsáno do židovské matriky narozených dne 15. prosince 1857 na základě 
ohlašovacího listu purkmistrovského úřadu v Krupce, který byl sepsán dne 10. prosince 
1857. Svědectví o jeho narození potvrdili Josef Strasser (Schullehrer und Vorbeter, tj. 
učitel a vedoucí modlitebny v synagoze) ze Sobědruh a Lippmann Deller  (Vorbeter,

 tj. vedoucí modlitebny) z Milešova. Seligmann získal své jméno po dědečkovi z matčiny strany. Poznamenejme, že Seligmannovi 
rodiče uzavřeli sňatek dne 16. května 1854 v Sobědruhách před teplickým rabínem Davidem Pickem. Za svědky jim šli jejich přátelé 
Lippmann Deller a Israel Blumberg (Speisewirth, tj. provozovatel jídelny) z Teplic. V manželství se dne 11. června 1855 narodilo 
první dítě, a to dcera Amalia Kantorová, o jejímž osudu se nepodařilo nic dalšího zjistit. Svědectví o jejím narození potvrdili Benet 
Fischer z Judengasse čp. 4 (Schames, tj. šámes) a Isaias Walter z Teplic čp. 25 (Gemeindediener, tj. šámes). V matrice narozených 
je jako povolání otce uvedeno Lederhandler (tj. obchodník s kůžemi). Amalia pravděpodobně získala jméno po nevlastní babičce z 
otcovy strany. Rodina se hlásila k německé národnosti a židovské víře, do života sobědružské židovské obce se však nijak významně 
nezapsala. Patřila spíše k méně majetným až chudým členům tamní komunity.

Kantorovo vysokoškolské studium ve Vídni

V říjnu roku 1874 se Seligmann Kantor zapsal jako řádný student všeobecného oddělení na uznávané vídeňské technice, která 
byla chápána jako první škola technického zaměření v monarchii. Kantor snad hledal školu, která by mu v rámci monarchie 
poskytla nejlepší matematické vzdělání. 

Od prvního ročníku byl Seligmann Kantor jako nemajetný student zcela zproštěn od placení školného. Na vídeňské 
technice, jak bylo tehdy zvykem, studoval šest semestrů. Zapisoval si nejrůznější přednášky, cvičení a labora-
torní cvičení z matematiky, fyziky a deskriptivní geometrie. Téměř se však nezajímal o technické předměty. 
 
Mezi jeho učiteli nalezneme přední osobnosti vídeňské techniky, a to profesora matematiky Josefa Kolbeho (1825–1897), profe-
sora deskriptivní geometrie Rudolfa Staudigla (1838–1891), profesory fyziky Viktora Pierra (1819–1886), Leandera Ditscheinera 
(1839–1905) a Edmunda Reitlingera (1830–1882), profesora stavební mechaniky a statiky Georga Rebhanna von Aspernbrucka
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Na počátku ledna roku 1879 Kantor odjel na svůj první zahraniční pobyt do Říma, kde se dostal do kontaktu s moderní 
matematikou (zejména s geometrií, kombinatorikou a teorií konfigurací). Spřátelil se s proslulým a světově uznávaným ital-
ským matematikem Luigim Cremonou (1830–1903). Udržoval s ním po velkou část života poměrně čilou odbornou i os-
obní korespondenci, z níž se dochovalo 25 dopisů z let 1878 až 1892 (psaných německy, italsky či francouzsky). Dále se docho-
valy dva německo-italsky psané dopisy jeho otce Moritze z roku 1879 adresované Cremonovi. Tato kolekce je jedním ze zdrojů 
našich informací o Kantorově životě, pedagogické i odborné činnosti. Jak z této korespondence vyplývá, Kantor odjel do Říma 
na doporučení Emila Weyra (1848–1894), vídeňského profesora matematiky, který byl s Cremonou v těsném odborném i os-
obním kontaktu od roku 1870. Kantorův semestrální pobyt v Itálii financovalo vídeňské Ministerstvo kultu a vyučování. 

Hlavním Kantorovým cílem bylo prohloubit si geometrické znalosti a rozšířit vhled do nových směrů tehdy moderní italské geo-
metrické školy. Navštěvoval proto Cremonovy přednášky, účastnil se odborných setkání v Cremonově domácnosti, v Accademii 
dei Lincei i diskusí s různými italskými matematiky [víme, že se setkal např. s Giuseppem Battaglinim (1826–1898), Francescem 
Brioschim (1821–1897), Felixem Casoratim (1835–1890)]. Na konci jara roku 1879 Itálii opustil, neboť musel ve Vídni podat zprávu 
o výsledcích svého pobytu. Jaro roku 1879 Kantor trávil na studijním pobytu na univerzitě ve Štrasburku. Zdá se, že jeho pobyt ve 
Štrasburgu byl opět financován vídeňským Ministerstvem kultu a vyučování. Z dochované korespondence však není jasné, zda se 
jednalo o druhé stipendium nebo zda Kantor rozdělil se souhlasem ministerstva získané prostředky na dva kratší pobyty. Kantor 
pravděpodobně navštěvoval přednášky Carla Theodora Reye (1838–1919). O svých zkušenostech ze Štrasburku napsal v dubnu 
roku 1879 Cremonovi. O studiu a kontaktech s místními matematiky se však nezmiňoval, vzpomínal spíše na Cremonovy italské 
přednášky, na jeho pomoc a podporu, a především na jejich osobní setkávání a přátelství.

Roku 1879 cestoval mezi Itálií, Teplicemi a Štrasburkem. Z korespondence s Cremonou je jasné, že v zimě roku 1880 Kantor znovu 
navštívil Řím a pobýval zde nejméně dva měsíce na studijním pobytu. Zdokonaloval se v italském jazyce, konzultoval s Cremonou 
své matematické nápady, dokončoval rukopisy článků pro rakouské a italské časopisy, navštěvoval Cremonovy přednášky, dokonce 
ho požádal o vypracování dobrozdání pro Ministerstvo kultu a vyučování, které mělo být součástí Kantorovy zprávy o přínosu jeho 
studijního pobytu. Na jaře 1880 byl opět na studijním pobytu, tentokrát v Paříži.

Kantorovy zahraniční pobyty a setkání se světovou matematikou

Kantorovo působení na Německé technice v Praze

(1824–1892) a profesora geodézie a astronomie Josefa Phillipa Herra (1819–1884). Na počátku léta roku 1877 Seligmann Kan-
tor studium na vídeňské technice ukončil. Zdá se velmi pravděpodobné, že se připravoval na dráhu odborného matematika. 
 
Po ukončení studia (v letech 1877 až 1878) střídavě pobýval ve Vídni a Sobědruhách a zabýval se samostudiem. Ve zprávách ze 
zasedání Akademie věd ve Vídni publikoval první matematické výsledky a hledal možnosti svého dalšího odborného uplatnění.

Pravděpodobně na konci roku 1880 Seligmann Kantor začal pra-
covat na habilitační práci, kterou na jaře roku 1881 předložil na 
Německé technice v Praze. O průběhu jeho habilitačního řízení se 
nedochovala v Archivu ČVUT v Praze žádná zpráva. Na počátku 
zimního semestru školního roku 1881/1882 byl Kantor ustano-
ven soukromým docentem pro geometrii, přesněji Privatdozent 
für geometrische Theorie der Curven und Oberflächen, tj. zís-
kal habilitaci ve velmi úzkém a pro techniku nepříliš důležitém 
oboru. V necelých 24 letech zahájil svoji akademickou kariéru. 
Ihned vypsal tříhodinovou speciální výběrovou přednášku naz-
vanou Geometrische Theorie der Curven und Oberflächen. 
 
V letech 1880/1881 až 1881/1882 povinné kurzovní přednášky z 
matematiky konali řádní profesoři Johann Lieblein (1834–1881) a 
Karl Anton Grünwald (1838–1920), přednášky z deskriptivní ge-
ometrie měl na starosti řádný profesor Karl Josef Küpper (1828–
1900). Od roku 1882/1883 až do roku 1888/1889 povinné 
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Na podzim roku 1882 Seligmann Kantor zahájil habilitační řízení na Německé univerzitě v Praze, kde se chtěl 
stát soukromým docentem a později snad zaujmout profesorské místo. Profesorský sbor Filozofické fakul-
ty Německé univerzity v Praze dne 19. října 1882 ustanovil habilitační komisi ve složení profesor matematiky Hein-
rich Jacob Karl Durège (1821–1893) a profesoři fyziky Carl Ferdinand Lippich (1838–1913) a Ernst Mach (1838–
1916).  V průběhu října a listopadu komise prošla Kantorovy materiály a doporučila obvyklý postup habilitačního řízení. 
 
Dne 17. listopadu 1882 však profesor astronomie Karl Hornstein (1824–1882) sepsal separátní vótum, v němž vyjádřil ne-
souhlas se závěry habilitační komise. Zdůraznil, že habilitace nemůže být přiznána z čistě formálních důvodů, neboť Kantor 
neměl řádnou maturitní zkoušku složenou na klasickém gymnáziu, proto nestudoval na univerzitě, ale „pouze“ na technice, a 
tudíž neměl a ani nemohl mít doktorát z rakouské či uherské univerzity, který byl chápán jako předstupeň habilitačního řízení. 
Nezpochybňoval však ani Kantorovy odborné a pedagogické kvality ani jeho matematické výsledky. Separátní vótum bylo za-
znamenáno do protokolu ze zasedání profesorského sboru ze dne 26. listopadu 1882 a jeho originál byl založen do spisu, ale 
Kantorovo habilitační řízení zastaveno nebylo, neboť profesorský sbor při hlasování většinou hlasů doporučil jeho pokračování. 

Dne 14. prosince 1882 se Kantor podrobil tzv. habilitačnímu kolokviu před habilitační komisí (prověření odborných znalostí) 
a habilitační přednášce před profesorským sborem Filozofické fakulty Německé univerzity v Praze (prověření pedagogických 
schopností a dovedností). V archivních materiálech se nepodařilo dohledat ani název habilitační práce, ani otázky habilitačního 
kolokvia a ani název habilitační přednášky. 

V prosinci roku 1882 byl Kantor navržen profesorským sborem na jmenování sou- kromým docentem matematiky s právem venia 
legendi na Německé univerzitě v Praze. Ke jmenování došlo na počátku roku 1883.
Od letního semestru 1882/1883 až do zimního semestru 1886/1887 Kantor vypisoval zajímavé, tematicky moderní a netradiční 
výběrové přednášky z matematiky. Věnoval se v nich poměrně širokému spektru matematiky. Přednášel např. o teorii funkcí, teorii 
diferenciálních rovnic, řešitelnosti rovnic, teorii invariantů, teorii substi tucí, teorii čísel a forem, základech vícerozměrné geomet-
rie, počtu pravděpodobnosti a teorii nejmenších čtverců. 

Na konci roku 1887 byl Kantor přinucen ukončit své pedagogické působení na Německé univerzitě v Praze. Ocitl se bez místa, bez 
prostředků a bez naděje na další život. Vzhledem k tomu, že neměl zkoušky učitelské způsobilosti, nemohl se stát středoškolským 
učitelem. S velkou nechutí odešel ke svým příbuzným do svého rodiště, kde se musel zapojit do provozování rodinného obchodu, 
tj. do činnosti, kterou nenáviděl. Začal pracovat jako účetní v rodinném podniku, příležitostně soukromě dál studoval, bádal a 
pokoušel se publikovat. Byl však prý obklopen nepochopením, neměl s kým sdílet své myšlenky, a především byl zcela odříznut od 
nejnovější literatury. Svůj život nenáviděl a považoval jej za utrpení. Kolem sebe viděl jen temnotu, závist, nepoctivost, vulgaritu, 
brutalitu, nevědomost a klam. Asi se stále více propadal do hlubokých depresí.

Kantorovo působení na Německé univerzitě v Praze

Kantorův život po roce 1887

kurzovní přednášky z matematiky konali řádní profesoři Moritz Allé (1837–1913) a Karl Anton Grünwald, v přednáškách z deskrip-
tivní geometrie pokračoval Karl Josef Küpper. S výukou matematiky a deskriptivní geometrie vypomáhali v tomto období soukromí 
docenti Emanuel Czuber (1851–1920), Anton Puchta (1851–1903) a Karl Bobek (1855–1899), kteří vypisovali výběrové přednášky, 
a asistenti Anton Puchta, Karl Bobek, Miloslav Pelíšek (1855–1940) a Emil Waelsch (1863–1927), kteří vedli cvičení ke kurzovním 
přednáškám, pomáhali s opravou domácích prací, zkoušek apod. Kantor byl jediným matematikem, který se snažil o kariéru na 
Německé technice v Praze a přitom na ní ani nestudoval, ani neprošel několika lety nepříliš dobře honorované asistentské pozice, 
ani nebyl v dlouhodobějším kontaktu s profesorským sborem Německé pražské techniky či univerzity. Domníval se, že k získání 
místa honorovaného docenta a později místa mimořádného či řádného profesora plně stačí jeho odborná kvalifikace, dostatek 
publikací a zkušenosti získané v zahraničí. Pravděpodobně nehodlal ztrácet čas pomalým postupem od místa asistenta k místu 
profesora. S pedagogickým sborem techniky se patrně nepohodl a na své působení na této škole rezignoval.

V letech 1887 až 1891 se Seligmann Kantor jako matematik zcela odmlčel. Pravděpodobně 
rozšiřoval a vylepšoval svoji monografii pro akademii věd v Neapoli. V letech 1891 až 1903 
vydal 2 monografie a 36 článků.

Seligmann Kantor zemřel dne 21. března 1903 v nemocnici v Teplicích, nikoliv v Itálii, 
jak se domnívali G. H. W. Kowalewski a další. Jako příčina úmrtí je uvedeno „hemiplegia 
contra myocar cardis“, tj. paralýza (vyvolaná patrně mozkovou mrtvicí, nádorem mozku 
nebo poraněním mozku) v kombinaci se srdečním infarktem. Kantor byl pochován na 
sobědružském židovském hřbitově dne 23. března 1903. Jeho pomník je zde dochován na 
svém místě.

Pro čtvrtletník Posel připravil: tomaszot – článek byl redakčně zkrácen, celý najdete na:
https://dml.cz/bitstream/handle/10338.dmlcz/147693/PokrokyMFA_64-2019-1_3.pdf
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Kachlová kamna z Eichwaldu od firmy Bloch

Většina z nás si jméno váženého člena 
představenstva sobědružské náboženské obce a 
dubského podnikatele Bernarda Blocha a jeho syna 
Artura Blocha spojuje s dubským porcelánem, tzv. 
cibulákem, málokdo však ví, že vyráběli i kachlová 
kamna.

Většina teplických vil a domů byla ve své době vy-
bavena právě kachlovými kamny z dubské porce-
lánky. Kachlová kamna tvořila svébytný interiérový 
doplněk, na který jejich majitelé byly řádně pyšní. 
V době plynofikace našich měst tyto skvosty rychle 
z našich domovů mizely. Ať už z důvodu přechodu 
na jiná paliva, tak třeba i z důvodu proporčních, by-
tová družstva za socialismu se
k spravovanému bytovému majetku chovala velmi 
drasticky a necitlivě.

Proč o tom píšu. Jedním z důvodů je to, že se mi 
podařilo v nedávné době koupit v antikvariátu ve 
Valentinské ulici v Praze, který nese vznešené jmé-
no: Továrny porculánového a kamnářského zboží 
Bloch a spol., Dubí v Krušných horách, katalog. Kde 
se na cca 60 stranách nachází vzorníky kachlů, či 
celá sestavená kachlová kamna. Škoda, že se v kata-
logu nepíše více o továrně a dnešní čtenář se o firmě 
více ze zakoupeného katalogu nedozví. Druhým 
důvodem je fascinace těmito krásnými kachlovými 
kamny.

V domě, který zakoupili moje rodiče v roce 1976 v 
jedné z šanovských čtvrtí, se hned dvoje kachlová 
kamna zachovala, v jedněch se dodnes topí a jsou 
plně funkční. Kachlová kamna byla ve své době 
oblíbena pro svou dlouhou výhřevnost, a to platí o 
nich i dnes.

Kachlová kamna z Eichwaldu od firmy Bloch

Pokud máte i vy doma stará kachlová kamna, buďte na ně řádně pyšní. Možná, že jsou vyrobena právě dubskou továrnou na por-
culánové a kamnářské zboží.

Pro čtvrtletník Posel připravil: tomš69
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Leopold Löbl založil svou obchodní firmu „Scripto“ v roce 1867 
v Krupské ulici, kdy získal na prodej papírenského zboží a 
kancelářských potřeb císařsko-královské koncesionářské povo-
lení. Svůj kamenný obchod založil již mimo židovské ghetto na 
jedné z nejrušnějších ulic v Teplicích, ve městě, které lázeňští 
hosté nazvaly Malou Paříží. Zde se zrodil sen, o kterém snili 
generace židovských obchodníků, mít vlastní firmu bez toho, 
aby byli nuceni hauzírovat dům od domu, vesnici od vesnice, a 
nabízet své zboží z nůše, ve které měli vše, co potřebovali. Zde 
založil v pravdě moderní obchod, který se stal vzorem úspěšnosti 
a prestiže, neboť Leopold Löbl své zboží nabízel nejenom 
úředníkům z vrchnostenského úřadu a magistrátu města, který 
sídlil jen pár kroků od obchodu, ale i lázeňským hostům, kteří 
pravidelně lázeňské město navštěvovali, též široké vrstvě obyva-
telstva, kde bylo možno zakoupit psací potřeby, tužky a sešity pro 
svá dítka do škol. Větší potřeba tohoto velmi žádaného obchod-
ního artiklu rostla každým rokem, s větším prodejem rostl i kapi-
tál, který se dál investoval.

O samotné osobnosti zakladatele papírnictví Leopolda Löbla 
toho zatím moc nevíme, jeho předci pravděpodobně pochá-
zeli z Údlic u Chomutova. Leopold Löbl se narodil v roce 1829, 
pravděpodobně již v Teplicích, neboť většinu údajů máme z 
pohřebních knih Chevra kadiša, nebo přímo z náhrobní desky na 
novém židovském hřbitově v Teplicích, kde hned u hlavní cesty 
se nachází hrob číslo 551, na kterém je na čelní mramorové

Obchodník Leopold Löbl a jeho potomci

desce, jenž je vložena do nádherné pískovcové stély napsáno hebrejským kvadrátním písmem: zde leží Aron Arie ben Chaim Löbl, 
který zemřel 9 kislevu 5664 tj. 8. prosince 1883, v pohřební knize je ještě uvedeno ve věku 54 let. Na zadní straně náhrobní stély 
je přímo do pískovce vytesáno jméno zemřelého krasopisně latinkou. Zadní strana stély, je částečně poškozená a není již dobře 
čitelná. Na obchodní činnost Leopolda Löbla se nám zachovala vlepená malá reklama, právě v jedné z pohřebních knih.

Pokračovatelem v rodinném podniku byl syn Ludwig Löbl (24. září 1853 až 29. prosince 1918), jeho manželkou byla Klára Löbl (24. 
února 1863 až 15. září 1925), jejichž hrob je na stejné straně u cesty. Ludwig Löbl, byl stejně zdatným obchodníkem, jako byl jeho 
otec. Po jeho obchodní činnosti se nám zachovalo více obchodních známek a dalších reklamních vlepů, které zaměstnanci obchodu 
vlepovali do prodávaného zboží, pro lepší orientaci zákazníkům. Nakoupit kancelářské potřeby u Löbla, byla ve své době záruka 
kvality.
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Nástupcem Ludwiga Löbla byl jeho syn Hugo Löbl (nar. 1875). Hugo Löbl, 
provozoval obchod v Krupské ulici č. 11 po celou první republiku, až do doby 
nástupu Hitlera k moci, který bytostně nenáviděl Židy. Ve třicátých letech 
otevřel další obchod v přízemních prostorách hotelu Dittrich. V roce 1938 
byl tento papírenský obchod Hugo Löbla a jeho potomků, pomalován nápisy 
„Jude“.
Fotografie pomalované firemní cedule s nápisem „Jude“ byla otištěna v listo-
padu 1938 ve Spojených státech Amerických v Daily Times. Lidé se báli pak 
zde nakupovat, neboť Hitlerova zfanatizovaná mládež každého potencionál-
ního zákazníka od židovských obchodů odháněla. Svůj konec si tak ani v 
nejhorším snu nemohl představovat. Zemřel jako starý muž mimo milované 
Teplice, hladem a celkovým vysílením v lodžském ghettu v roce 1941. Jeho ob-
chod byl arizován, a po válce jej získal do národní správy Antonín Schreiber, 
kterému byl též odebrán z národní správy a zlikvidován jako nadbytečný, 
neboť nová doba měla spočítáno a změřeno kolik metrů čtverečních plochy 
je potřeba na určitý počet obyvatel v dané lokalitě. Ano, zní to absurdně, ale 
bylo to tak. Nová doba směřovala k lepším zítřkům, aspoň dle stranické pro-
pagandy pod vedení Komunistické strany Československa.
Od roku 2011 se před obchodním domem Fontána v Krupské ulici nachází tzv. Stolperstein, jediná hmatatelná připomínka na 
posledního teplického obchodníka Hugo Löbla, který byl v roce 1941 zavražděn v lodžském ghettu. Nachází se v místech, kde stával 
dům vlastněný několika generacemi rodiny Löblů, a který známe již jen ze starých pohlednic, které po generace Löblovi příležitostně
vydávali a prodávali ve svém obchodě a z několika málo dochovaných starých fotografií, neboť i jejich dům musel být zbourán a 
srovnán se zemí. Dlouhá léta zde byla nevyužívaná parcela a až v nedávné době, zde byl postaven obchodní dům Fontána. Rodina 
Löblů nebyla jedinou rodinou z Teplic, kterou toto neštěstí postihlo. Byly to stovky rodin, které byly zavlečeny na práce do Polska, a 
když už nebyly k užitku, byly jako nepotřebný lidský odpad zlikvidovány v plynových komorách třetí říše. Čest jejich památce, nikdy 
na vás nezapomeneme.

Pokud by se nám podařilo něco nového objevit, či získat o rodině Löblů, rádi vás, naše čtenáře, budeme informovat. Pokud máte 
vy naši čtenáři jakoukoliv vzpomínku a chtěli byste se o ni podělit, rádi ji v některém čísle otiskneme. Stačí ji zaslat na e-mailovou 
adresu: www.kehila@volny.cz. 

Předem děkujeme za vaše příspěvky.

Psáno před Hošana raba.
Pro čtvrtletník Posel připravil: tomaszot
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paní Čapková Lenka, nar. 04.11. - 42 let
paní Urbanová Jana, nar. 10.11. - 83 let
paní Anna Bírková, nar. 2.12. - 58 let
pan Jiří Merta, nar. 04.12. - 27 let
paní Alice Sikytová, nar. 5.12. - 56 let

Služby poskytované v rámci tohoto sociálního programu 
lze rozdělit na dvě oblasti. Tou první je poskytování regis-
trované sociální služby Odborné sociální poradenství pro 
seniory, která je určena pro všechny zájemce z řad členů 
obce ale i veřejnosti ve věku od 65let. Služba poskytuje in-
formace a poradenství v oblastech sociálních dávek, zdra-
votnických pomůcek, zprostředkovává kontakty na po-
třebné instituce úřady a sociální služby, v případě potřeby 
nabízí také doprovody na tato jednání.  Je poskytována 
zdarma, jak v poradně přímo na obci tak v terénu – např. 
v domácnosti klienta. 

Tuto sociální službu se nám daří poskytovat díky finanční 
podpoře Krajského úřadu Ústeckého kraje, Statutárního 
města Teplice a Nadačního fondu obětem holocaustu.

Druhou oblastí je poskytování systematické pomoci pře-
živším holocaustu díky grantu Claims conference a to již 
sedmým rokem. V tomto roce jsme díky tomuto grantu 
poskytovali podporu při setrvání v domácním prostředí 
osmi klientům. Tato podpora zahrnuje osobní návštěvy 
naší sociální pracovnice v domácnostech klientů,  proplá-
cení sociálních služeb potřebných pro co nejdelší setrvání  
našich klientů v jejich domovech, masáží, rehabilitační 
péče, dopravy, úklidů a zdravotnických pomůcek a také 
jejich zprostředkování. V současné době zajišťujeme te-
rénní služby s ohledem na pokyny MPSV a KÚ Ústeckého 
kraje ke koronaviru Covid – 19. 

Více informací o sociálním programu a možnostech čer-
pání těchto služeb vám rády poskytnou:

Bc. Markéta Lichtensteinová DiS., TEL: 773 690 536
Mgr. Alena Tonová, TEL: 724 849 297

Představenstvo se na svých pravidelných zasedáních 
zabývalo běžnou agendou a  organizací  života  na obci. 

Zvláštní pozornost byla věnována: 

• Zajištění chodu obce v době koronaviru Covid 19, 
dodržování nařízení vlády ČR ke koronaviru   
a doporučení předsedy ŽO Teplice.

• Realizací akcí financovaných  z grantů  NFOH .  
• Realizací akcí financovaných obecními úřady.
• Přípravou voleb do orgánů ŽO a FŽO.
• Přípravou pro povinných materiálů pro FÚ a další stát-

ní orgány. 
• Vyhodnocením akcí Společenského klubu ve 3. čtvrtletí. 
• Získáváním nových klientů pro projekt Claims Confer-

ence  GG 22.
• Sociálními službami ŽO Teplice ( odborné sociální po-

radenství) a GG 22, s ohledem na doporučení MPSV  
a KÚ Ústeckého kraje

• Vyhodnocením pronájmů majetku ŽO.

Ad mea veesrim šana  
přeje celá teplická židovská obec

1 cibule,  
5 brambor,  
4 vejce,  
1/4 šálku polohrubé mouky, 
 podle chuti pepř, sůl a česnek  

Příprava: 

Zeleninu očistíme. Cibuli nasekáme najemno, česnek 
prolisujeme a brambory nastrouháme. Vše dáme do 
mísy. Tvarujeme malé placičky. V pánvi s rozpáleným 
tukem smažíme chanukové latkes dozlatova z obou stran.

Chanukové latkes

Narozeniny členů Teplické židovské obce

Židovská obec Teplice děkuje  sponzorům, kteří v 
roce 2020 svými finančními a věcnými dary pomohli 
ŽO Teplice zajistit pánované úkoly.
Jedná se zéjména:

• Krajský úřad Ústeckého kraje
• Statutární město Most
• Statutární město Teplice
• Město Kadaň
• Město Žatec
• Měšto Dubí
• Město Krupka
• Město Louny
• Obec Čeradice
• Nadační fond obětem holocaustu
• Nadace židovské obce Praha
• Technické služby Most
• Advokátní kancelář Žižka+ partners
• Drobní dárci pro sociální služby

Sociální program Židovské obce Teplice 
v roce 2020.

Poděkování

Zprávy z představenstva


