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Sloupek

Vážené čtenářky,vážení čtenáři.  
Dostává se vám do rukou první číslo 
čtvrtletníku “Posel Židovské obce Tepli-
ce” v roce 2017. První číslo jedenáctého 
ročníku opět ukazuje na historii,  
přítomnost života obce a též informuje 
o aktuálních problémech, se kterými se 
naše obec potýká. Byli jsme Vámi požá-
dáni, abychom jej opětovně vydávali v 
“papírové” podobě a tak bude v menším 
nákladu černobíle opět vydáván.

V lednu jsme si připomněli  Den památky 
obětem holocaustu a předcházení zločinům 
proti lidskosti. V březnu jsme tradičně 
oslavili svátek Purim a  plná modlitebna  
ŽO “ zadupávala” zloducha Hamana při 
čtení Megily Ester.  Škoda, že se nepodařilo 
ve dvacátých a třicátých letech 20.století 
eliminovat zloducha Hitlera, abychom  
nemuseli vzpomínat všech , kteří hrůzy  
holocaustu nepřežili. Všichni zloduši by 
měli být ihned v počátcích jejich aktivit 
vymazáni a je jedno, v jaké době.  Svět se 
potýká s problémy a doufejme, že se již 
žádní  Hamanové a Hitlerové neobjeví, 
aby si další generace nemusely připomínat 
jejich hrůzné činy…..

MILI

Purim

Rabín Adolf Kurrein
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Kumzitz je večerní posezení s chasidskými melodiemi, říkáte si, to je pěkné, ale kam zajít a zažít na vlastní kůži takové večerní pose-
zení. Tentokráte si skupina přemyšlanských chasidů z Haify pronajala na Roš chodeš kislev Jubilejní synagogu v Jerusalémské ulici v 
Praze. Pro všechny přítomné zde bylo připravené bohaté a chutné občerstvení z košer hotelu King David. Člověk se většinou takovouto 
akci dozví na poslední chvíli a je dobré rychlé se rozhodnout a nepromarnit tak možnost dostat se na tuto vyjímečnou akci. Škoda, že se 
kumzitzu nezúčastnil i přemyšlanský rebbe, který byl v Praze se svými chasidy již poněkolikáte.  Je to opravdu zážitek, být na pár chvil 
vtažen do magické atmosféry chasidského světa, zatančit si v kole s těmito velmi přátelskými lidmi a zaposlouchat se do melodií, jež 
nám jsou známé spíše z internetového vyhledávače You tube. Pro mne kumzitz končil hodinu před půlnocí, kdy jsem se musel vydat na 
poslední spoj z Prahy do Ústí nad Labem a potom do Teplic. Chasidské písně a jejich překrásné melodie mě doprovázeli ještě dlouho 
po té, co jsem uháněl zaprášeným poloprázdným vlakem k domovu. 
Pokud by vás někdo na kumzitz pozval, nenechte si tuto příležitost ujít, jen si uvědomte, že vstupujete do duchovního světa s východo-
evropskými židovskýmí tradicemi a že muži tančí a zpívají chasidské písně, kdežto ženy se toho účastní v povzdálí, pokud vůbec jsou 
zde přítomny, ale holt takový je svět ortodoxních židů a jejich staletých tradic. 
Nejslavnější z přemyšlanských rebe, byl rabi Meir z Přemyšlan (1780 – 1850), rabi Meir proslul svým humorem a zanícenou modlit-
bou, žil ve velké chudobě, a přesto se věnoval zmírňování chudoby druhých.
Na závěr by se hodilo odvyprávět jeden z chasidských příběhů o rebe Meirovi z Přemyšlan.
Rebe Meir z Přemyšlan a rebe Jisrael z Ružinu byli nejlepšími přáteli, a přece byli tak rozdílní. Rebe Meir žil ve velké chudobě. Všechny 
peníze, co obdržel od svých chasidů, rozdal chudým. Rebe Jisrael žil v okázalé nádheře a v bohatství.
Jednoho dne se rebe Meir potkal s rebe Jisraelem na cestě. Rebe Meir seděl na prostém voze taženém jedním vychrtlým koněm. Rebe 
Jisrael seděl v krásném a drahém kočáře, taženým čtyřmi statnými hřebci. Rebe Jisrael přistoupil ke koni rebe Meira a s předstíraným 
zájmem si koně prohlížel. Na to se obrátil ke svému příteli rebe Meirovi a s těžko předstíraným humorem mu řekl: „Já vždy cestuji se 
čtyřmi silnými hřebci. Kdyby můj kočár uvízl v bahně, dokázali by ho moji hřebci rychle vytáhnout,  jak ale vidím, tvůj kůň jen stěží 
uveze tebe a tvůj povoz po suché a prašné cestě. Při svých cestách určitě narazíš na rozmočenou a blátivou cestu. Proč takhle riskuješ?“
Rebe Meir přistoupil ke svému příteli rebe Jisraeli, který stále stál u jeho koně. Rebe Meir objal šíji svého milovaného koně a řekl 
laskavým hlasem: „Myslím , že riskuješ ty. Protože je pravda, že můj kůň v žádném případě nevytáhne povoz z bahna, pokud v něm 
uvízne, ale především si dává dobrý pozor aby se bahnu vyhnul. Ty, můj příteli, jsi si naprosto jistý, že se z bahna dostaneš, a tak se 
nekoukáš kam jede tvůj kočár.“  

Tovje 
 

Víte co je KUMZITZ?

Spřátelená židovská obec v Dražďanech si podle židovského kalendáře 8.chešvanu 5777, což letos připadlo na 8.listopadu 
2016, připomněla 15. výročí znovu vystavěné Nové synagogy. V krátkosti bych zde rád nastínil historii tohoto místa na břehu 
řeky Labe, jež nás jako pupeční šnůra neoddělitelně spojuje i rozděluje už po tisíciletí. Roku 1833 postavil drážďanský dvorní 
architekt Gottfried Semper na konci Brühlovy terasy velkolepě pojatou budovu synagogy pro místní židovskou komunitu, 
která se stále více a více rozšiřovala a rozrůstala. Semperova synagoga byla v roce 1938 během Křišťálové noci vypálená a zlik-
vidována.  Židovská obec v Drážďanech se tak na dlouhou dobu musela obejít bez svého svatostánku, synagoga byla postave-
na  v letech 2000-2002 na původním místě podle návrhu architektonické kanceláře Hoefer, Lorch a Hirsch. Hranatá stavba 
nové synagogy je stupňovitě pootočená na východ ve směru modliteb, nad vstupními dveřmi do synagogálního prostoru se 
nalézá zlatá Davidova hvězda, jediný původní dochovaný architektonický prvek ze Semperovy synagogy.
Na úvod promluvila paní Nora Goldenbogen o tom, co všechno předcházelo  výstavbě nové židovské synagogy a židovského 
centra, neopomněla též zhodnotit současnou situaci nejenom v Sasku, kde se opět probouzí strašlivá hrůzostrašná temnota 
národně sociálních a jiných extremistických stran a jejich vůdců. Po emotivní řeči dlouholeté předsedkyně židovské obce  
v Drážďanech přivítal všechny v sále drážďanský rabín Alexander Nachama, poté se u přichystaného řečnického pultíku vy-
střídalo se svou pečlivě připravenou řečí ještě několik pozvaných hostů, nežli začal všemi očekávaný koncert Synagogálního 
pěveckého sboru při drážďanské židovské obci. Na začátku večerního programu zazněly liturgické písně Ma tovu ohalecha, 
kde se zpívá: 
„Jak dobré jsou stany tvé, Ja´akove, příbytky tvé, Israeli! A já pro nezměrné milosti Tvé přicházím do domu Tvého, klaním 
se ve Tvém Svatém Chrámu, v bázni před Tebou. Hospodine, já miluji pobyt v domě Tvém a místo, kde sídlí velebnost Tvá.“  
(viz. Sidur Zichron David Jisrael)
Sim šalom aneb verše z amidy a další Žalmy a liturgické písně známé věřícím z bohoslužby pro všední dny a šabat. Spolu  
s ženským synagogálním sborem si zazpíval i mladý charizmatický rabín Alexander Nachama, jemuž koluje v žilách kantor-
ská tradice jeho předků. Pro všechny,  kdo v tento den nelenili a přišli si připomenout 15. výročí, to byl hezký a nezapome-
nutelný kulturní zážitek. Rád bych závěrem popřál Drážďanské židovské obci mnoho dalších a úspěšných akcí. Především ji 
přeji života schopnou židovskou obec, jenž stojí na pevných základech.
Za Židovskou obec v Teplicích se oslav zúčastnil místpředseda ŽOT Michael Lichtenstein, duchovní ŽOT Tomáš Pulc a foto-
graf a člen ŽOT Luboš Kraus. 
Druhý den v dopoledních hodinách se konala Pietní akce v Drážďanech u Památníku obětem Holocaustu, ale to už jsme byli 
v Teplicích a řešili všednodenní záležitosti na naší Židovské obci.
 
Duchovní ŽOT 
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Chanuka v Teplicích
Letošní Chanuková oslava na Židovské obci v Teplicích se konala 28.12.2016 ve velkém stylu.  Modlitebna zaplněná do posledního 
místa čekala na příjezd Vrchního zemského rabína Karola Efraima Sidona a chazana FŽO Dannyho Vaňka, kteří se opozdili z důvodu 
závady na automobilu. Úvodem všichny přítomné přivítal znovu zvolený předseda Židovské obce v Teplicích Oldřich Látal a poté si 
přítomní vyslechli narychlo připravenou drašu duchovního ŽOT Tomáše Pulce, o tom, jaké odměny se dostanou za plnění micvot 
zapalování chanukových světel. Draša byla vedena v duchu Maharalovy knihy Ner micva, jejíž zkrácená verze vyšla v roce 2006 v na-
kladatelství P3K v překladu Jana Diveckého v edici Sifrej Maharal, svazek 1.
Po příjezdu Vrchního zemského rabína K. E. Sidona se přistoupilo k odpolední bohoslužbě Mincha, kterou vedl chazan FŽO Danny 
Vaněk.  Čtení ze Svitku Tory (4. Kniha Mojžíšova - paraša Naso), která hovoří o pomazání a zasvěcení Chrámu a jeho náčiní  Mojžíšem, 
provedl rabi K. E. Sidon, postupně byli vyvoláni ke čtení tři vážení halachičtí členové teplického minjanu. První alijou byl poctěn člen 
ŽOT Michael Beri, druhou alijou byl poctěn vzácný host rebe Uri z Israele a třetí alijou byl poctěn člen představenstva ŽOT Jan Váňa. 
K pozdvižení Svitku Tory hagbe byl vyvolán člen PŽO Tomáš Natan Kreissinger a k svinutí a ustrojení Svitku Tory glile byl vyvolán člen 
ŽOT Samuel Látal.
Po odpolední bohoslužbě krátce promluvil rabín Sidon o smyslu svátku Chanuka a pak obřadně vyslovil požehnání pronášené při za-
palování Chanukových světel a další dvě požehnání vztahující se k tomuto svátku a zapálil páté Chanukové světlo na velkém synagogál-
ním chanukovém svícnu, který je ozdobou naší modlitebny. Obec pak svorně odpověděla na pronášená požehnání „Amen“.  Závěrečný 
hymnus Maoz cur už zpívala celá židovská komunita spolu s panem rabínem K. E. Sidonem a chazanem Danny Vaňkem a bylo vidět, 
že si to všichni pořádně užívali.
Na úplný závěr zahráli a zazpívali krásnou židovskou píseň Jerušalájim šel zahav hosté večera Pavel Strunka s dcerou našeho dlouho-
letého člena Kurta Wienera.  Poté se všichni přesunuli do klubu ŽOT, kde bylo přichystáno bohaté a chutné občerstvení a nechyběla 
ani dobrá nálada, která přirozeně k tomuto svátku patří. Opomenuty nezůstaly ani tradiční chanukové pokrmy připravované na oleji 
a spousta dobrého košer chrámeckého vína z produkce Českého vinařství v Chrámcích. Proč zde tato malá skrytá reklama. No, ono se 
to má s vínem tak, že v Talmudickém traktátu Šabat 23b se píše: „Kdo je pečlivý  v příkazu posvěcení svátečního dne, zaslouží si plné 
sudy vína.“  „Mazal tov!“
Rád bych na závěr poděkoval všem, kteří se podíleli na časově náročné přípravě svátku Chanuka i všem, kteří se v hojném počtu do-
stavili k uctění svátku Světel, jak se též jinak svátku Chanuka lidově říká. Litovat mohou jen Ti, kteří dnes zůstali doma a nepřipojili se 
ke své obci..
Více fotografií naleznete na našich webových stránkách  www.kehila-teplice.cz/aktuality
 
Chanuka sameach
 
Duchovní ŽOT
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Pietní akt ke Dni holocaustu v Ústí nad Labem
V pátek 27. ledna 2017 se konala pietní akce ke Dni holocaustu u památníku v Městských sadech v Ústí nad Labem. Na úvod přivítala 
všechny přítomné předsedkyně Židovské obce v Ústí nad Labem Anna Ťupková, poté následoval proslov paní primátorky  Ing. Věry 
Nechybové, která promluvila o významu tohoto dne a také tohoto místa, kde se nacházel Starý židovský hřbitov, který sloužil místní 
židovské obci v letech 1866 - 1893, poté získala židovská obec samostatné oddělení na nově vytvořeném centrálním hřbitově na Ov-
čím vrchu, dnes již ani tento hřbitov neexistuje. V roce 1924 byly náhrobky na starém židovském hřbitově položeny na zem a zahrnu-
ty vrstvou zeminy, poté byla celá plocha parkově upravena a spojena v jeden celek s Městskými sady. V roce 2005 zde vznikl Pomník 
obětem holocaustu podle návrhu akademického architekta Michala Gabriela. Žulový pomník ve tvaru Davidovy hvězdy, která je 
zaseknuta hluboko do země pod úhlem cca 45 stupňů,  zhotovil kamenosochař Jiří Rusý z Loun se svou dcerou Irenou Fišerovou. 

Datum 27. ledna bylo vybráno Valným shromážděním  Organizace spojených národů 1. listopadu 2005 na jeho 42. 
plenárním zasedání záměrně, jelikož 27. ledna 1945 byl Rudou armádou osvobozen nacistický koncentrační a vy-
hlazovací tábor Auschwitz-Birkenau  (Osvětim-Březinka). Na závěr předsedkyně ŽO v Ústí nad Labem Anna Ťup-
ková se zmínila v krátkosti o historii židovské komunity a poděkovala všem přítomným za jejich účast na této 
pietní akci. Kromě představitelú místní samosprávy se ji tradičně zúčastnili zástupci Ústeckého kraje, zástupci Česko-
slovenské obce legionářské, zástupci Skautu a Sokolů. Svého zástupce vyslala i spřátelená Židovská obec v Teplicích. 

Židovská obec v Ústí nad Labem je se svými čtyřiceti členy nejmenší židovskou obcí v ČR. V loňském roce definitivně přišla  o svou 
budovu v Moskevské ul. 26 , kde se nachází sídlo obce s modlitebnou. Budovu odkoupila od věřitelů Federace židovských obcí  v ČR 
a dnešní obec je zde v nájmu.  Pro členy židovské obce je to dobrá zpráva, protože v nedávné minulosti se též uvažovalo o zániku této 
malé komunity. Obec toto nelehké období ustála a do čela obce se postavila po dlouhé době žena. Představou nové předsedkyně  
ŽOÚ Anny Ťupkové je udržet stávající stav. Duchovní židovské obce v Teplicích  Tomáš Pulc nabídl nové předsedkyni spolupráci 
na poli duchovní správy obce a též na spolupráci při vydávání čtvrtletníku Posel, kdy by se zde mohli čtenáři čtvrtletníku dozvědět 
něco zajímavého ze života či historie ústecké židovské komunity. Židovská obec v Ústí nad Labem je zatím trochu nedůvěřivá, což 
je pochopitelné. Svoji náturou se více ztotožňují s židovskou obcí v Děčíně, která na členy ŽOÚ působí otevřenějším a vstřícnějším 
dojmem, kdežto teplická židovská obec je vnímaná  jejími členy jako tradiční obec s ortodoxní orientací v náboženském životě 
obce. Každopádně židovská obec v Teplicích se nebude bránit jakékoliv spolupráci. Novému vedení ŽOÚ přejeme hodně úspěchů! 

„Čest všem, kdož se tohoto dne nemohli dožít a čest všem, kdož dbají o zachování památky na ně.“
 
tomaszot

Na Hříškově žilo před válkou několik židovských rodin, dobří obchodníci. Flusserovi, Ledererovi, Netlovi, Flohrovi, Gehorsamo-
vi, Levitovi a také pan Schlein, který později působil v Praze. Na Hříškově stávala synagoga, kde se jednou za rok konala boho-
služba. Přicházeli židé ze širokého okolí. My „nežidé“ tam nesměli a tak jsme sledovali obřad klíčovou dírkou. Jednou jsme ale 
do neuzamčené synagogy jako děti vnikly a pamatuji si, že se kluci houpali na lustru, který byl zvláštní, zdobený korálky. Kluci 
ty korálky tenkrát vzali. Já ale nebyla podobných cetek lačná a když se incident vyšetřoval, nic u mne nenašli. Pamatuji si, jak 
byli židé velkorysí, ani žádné zvláštní represe proti zlobivým klukům nepodnikli. Paní Flusserová byla ohromná obchodnice, pan 
Lederer měl obchod ve Slaném a na Hříškově koloniál. Jeho syn pracoval u Schleina v Praze ve střižně a vždycky v únoru měli 
výprodej látek. My Hříškovští jsme měli protekci, o slevách jsme se dozvěděli mezi prvními a jezdili si pro látky. Ve výprodeji 
byly celé balíčky, obsahovaly několik druhů tkanin, které hospodyně dokázaly zkombinovat a vytvářely vkusné oblečení. Fricek 
Ledererů pěkně tančil. První přivezl na Hříškov tehdy nevídaný tanec, charleston. Ten se mu stal osudným - jednou se utan-
coval, dostal zápal plic a umřel. U Ledererů v rodině sloužila Boženka Ohemová z Panenské Tejnice. Chodívalo se se džbery ke 
studni pro vodu a my, děti, huby nevymáchané, pokřikovaly jsme: „Fricková šla pro vodu, tahla Fricka za nohu...“ A Boženka nás 
okřikla, že mají Ledererovi po Frickovi smutek a máme být zticha. Boženku měly rády hlavně dívky. V koloniálu prodávali časo-
pisy a rodokapsy a dojemné dramatické příběhy z nich nám Boženka vyprávěla. K Flohrum, kde měli tři hochy, docházel rabín 
vyučovat děti náboženství. Chodívali jsme si k nim rádi hrát a hodně jsme spolu řádívali. Když přišel rabín, slušně nás vykázal. 
Za války museli všichni hříškovští židé do transportu. Jediný, kdo se mohl zachránit, byl Otto Lederer, který měl domovské prá-
vo v Americe, a mohl se vrátit a těžkému osudu uniknout. Zůstal ale do poslední chvíle věrně po boku rodiny. Z koncentračního 
tábora se z početných židovských rodin nakonec vrátila pouze moje spolužačka Hedvika Levitová.“ 
Převzato z archivu lounského týdenníku Svobodný Hlas

Ze vzpomínek Marie Chocholové ze Sulce
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Den uctění památky obětí holocaustu v Teplicích
Pietní akt u památníku obětem holocaustu v Lipové ulici v Teplicích je jednou z největších pietních akcí ke dni holocaustu v Ús-
teckém kraji. Pravidelně  se zde k uctění památky obětem  holocaustu  schází představitelé Židovské obce v Teplicích, Federace 
židovských obcí ČR, zástupci místní samosprávy, zástupci Ůsteckého kraje a mnoho dalších zástupců měst a obcí v našem regi-
onu spolu se zástupci Československé obce legionářské, Českého svazu bojovníků za svobodu či zástupců národnostních menšin 
sdružených v  Ústeckém kraji, žáků a studentů teplických škol a mnoha dalších, kteří přišli uctít památku obětí holocaustu. 

Na úvod všechny přítomné přivítal předseda Židovské obce v Teplicích Oldřich Látal, po krátké uvítací ceremonii, za-
zpíval dětský pěvecký sbor Poupata pod vedením Jany Ptáčkové Státní hymnu ČR a Izraele a poté promluvil předse-
da výboru pro národnostní menšiny v Ústeckém kraji Pavel Odseďálek. Z důvodu chladného až mrazivého počasí se při-
stoupilo rovnou k modlitbě El male rachamim za oběti, kterou pronesl chazan FŽO Danny Vaněk, poté přítomní položili u 
památníku obětem holocaustu květinové dary. Na závěr zazpíval dětský pěvecký soubor Poupata ještě jednu hebrejskou píseň. 
 
Památník v Lipové ulici byl postaven v roce 1994 podle návrhu teplického architekta Ing arch. Milana Míška a odhalen při 
55. výročí vypálení Nové synagogy v noci ze 14. na 15. března 1939. Památník vznikl jako náhrada za vypálenou synagogu, 
protože o znovu vystavění synagogy se v té době snažil JUDr. Dipl. Ing. Jaroslav Musial, předseda Okresního úřadu v Tepli-
cích. Památník má evokovat svou podobou stavbu nové teplické synagogy. Stavba památníku je postavena  na čtyřech betono-
vých sloupech s betonovým věncem, na němž je usazena ocelová kopule z nerezových leštěných trubek zakončená na vrcholu 
Davidovou hvězdou. V prostoru pod kupolí je umístěný památník z černé žuly s nápisovou deskou v češtině a v hebrejštině. 

Vídeňský architekt Wilhelm Stiassny se pro stavbu teplické nové synagogy nechal inspirovat vrcholným synagogálním dí-
lem berlínského architekta Eduarda Knoblaucha (1801 – 1865), stavitele synagogy na  Oranienburg strasse vystavěnou 
mezi lety 1859 - 1865, jež byla odpočátku plánována jako hlavní berlínská synagoga. Výstavbu tohoto významného díla do-
končil Eduard Knoblauch se svým kolegou architektem Friedrichem Augustem  Stulerem (1800 – 1865), který převzal od-
povědnost za  vnitřní uspořádaní synagogálního prostoru, avšak zasvěcení synagogy v roce 1866 se nedožil ani jeden z nich.  

Tyto věci zde připomínám z jednoho prostého důvodu, a  tím je, že si v letošním roce naše židovská komunita v Teplicích připomí-
ná 135. výročí zasvěcení nové synagogy. O těchto udalostech vás budeme informovat v některém dalším čísle čtvrtletníku Posel.

„Bože, dej spočinout v rajské zahradě všem mučedníkům a ryzím lidem, mezi nimiž jsou spravedlivý i hrdinové 
Tory. Amen“
 
tomaszot
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V minulých letech se při tubišvatovém sederu v Teplicích vystřídala celá řada významných hostů, jako byl melamed a duchovní 
Židovské obce v Karlových Varech Chaim Kočí, který pomáhal organizovat první tubišvatový seder v roce 2007, rabín Michael 
Dushinsky, Vrchní pražský rabín David Peter, chazan FŽO Eliaš Sidon, Vrchní kantor Staronové synagogy Brian Wood a v 
neposlední řadě bych neměl zapomenout na chazana FŽO Daniela Vaňka. V letošním roce přijal naše pozvání Vrchní zemský 
rabín Karol Efraim Sidon. Přítomnost pana rabína Sidona na tubišvatovém sederu přilákala k prostřenému stolu velké množ-
ství spolustolovníků, a to je dobře. Židovství totiž není pro osamělé jezdce, ale pro komunitu, která vyznává společné hodnoty 
a stále se chce něco nového dozvídat a učit.
Tubišvat je sice svátek malý, ale  plný sladkého požehnání. Tak jako je jeden z plodů Eretz Jisrael plný malých sladko-kyselých 
zrnin (viz  granátové jablko), tak je i tento den plný požehnání nad prostřeným stolem se sedmi plodinami oplývajícími Eretz 
Jisrael. Těmito plodinami jsou pšenice, ječmen, hroznové víno, olivy, datle, fíky a již zmiňované granátové jablko, k těmto plo-
dinám jsou přidány ještě plody země, jako jsou např. banány či ananas a plody stromu, jako jsou různé citrusové plody nebo 
mango či jiné. K dovršení sederu se přidává nějaké exotické ovoce, které jsme ještě v tomto roce nejedli, abychom nad ním 
mohli požehnat jedno zvláštní požehnání, a to je požehnání díku „še-hechejanu“, tj. že nám dal Hospodin dožít se tohoto času.
Z náboženského hlediska je Roš hašana ilanot – Nový rok stromů, jak se též jinak říká svátku Tubišvat , radostný a je zakázá-
no držet v tento den půst. Původ Tubišvatu je prastarý, ač v Toře není přímo zminěný, zmiňuje se o něm Mišna Roš hašana, 
kde se na úvod Mišny připomínají začátky čtyř nových roků. Vždyť tento den se končí zima v Eretz Jisrael, přestávají deště 
a nová míza stoupá do dřeva a probouzí je k novému životu. V době Druhého chrámu zaznamenává Mišna Maaserot diskuzi 
školy Šamajovy a školy Hillelovy o přesném datu Nového roku stromů. Takovou váhu přikládali učenci tomuto dni v dobách 
rozptýlení.
Jeden z posledních význačných učitelů v Pumpeditě, rabi Chaj Gaon vyprávěl prastarou legendu: „Hospodin shazuje v měsíci 
švatu s nebe na zem žhavé uhlíky. Dne 7. švatu první uhlík oteplý vzduch, 14.švatu sešle Hospodin na zem druhý žhavý uhlík, 
který ohřeje vodu, neboť druhý den tj. 15.švatu začíná stoupat nová míza do stromů. A konečně 21. švatu shodí třetí žhavý uh-
lík na zem, který ohřeje půdu. Proto 15. švatu přerušovali obyvatelé Pumpedity práci a oslavovali tento den tanci a zvoláním: 
Dnes stoupají šťávy do stromů!“
V židovské tradici se pojilo mnoho zvyků a obyčejů ke Dni stromů. V Eretz Jisrael se původně 15. švatu odváděly desátky z úro-
dy a odhadovaná úroda se oceňovala ve výši naturálních dávek. Talmud též připomíná zvyk radostného sázení stromů „Netijá 
šel simcha“ – 15. švatu sázeli otcové za narození syna cedr, za narození dcery cypřiš.
Kabalisté, kteří se v 16. století začali usazovat v Eretz Jisrael, oslavovali noc před 15. švatem shromážděním. Rabín Natan 
Benjamin ben Eliša Halevi z Gazy zaznamenal různé recitativy pro tuto noc. Kabalisté střídavě předčítali tyto recitativy po 
kapitolách a mezi každou kapitolou pojídali různé druhy ovoce, celkem 15 druhů vypočítává sbírka k Roš hašana ilanot, která 
vyšla v roce 1870 v Livornu, odtud tedy zvyk pojídati ovoce a obdarovávati jím děti.
Celým tubišvatovým sederem nás letos provedl rabín K. E. Sidon a vysvětlil všem přítomným smysl a důležitost tohoto svátku, 
nejen pro nás ale pro celý svět. Za což mu ze srdce děkujeme. Společně jsme zasadili v odpoledních hodinách na zahradě ŽO 
strom třešně ozdobné tzv. sakury. Večerní bohoslužba Maariv se konala za účasti teplického minjanu a poté se všichni odebrali 
k domovu. Rád bych všem poděkoval za jejich účast na letošním tubišvatovém sederu..
 
Duchovní ŽOT Tomáš Pulc

Dne 17.tevetu 5777 (15. ledna 2017) se narodil našemu členu Davidu Krausovi  a Týně Roubíčkové
prvorozený syn Noam Gideon 

Šťastným rodičům přeje celá teplická kehila „Mazal tov“ ! 

Mazal tov do Prahy
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V letošním roce v lednu jsme si připomenuli 171 výročí od naro-
zení rabína Adolfa Kurreina (28.01.1846 v Třebíči) 
Narodil se v rodině Markuse Kurreina a Belly rozené Bassist. Ve 
věku dvou let mu zemřel otec a společně s jeho sourozenci ho 
vychovávala matka, která byla švadlenou. Kromě obvyklého ži-
dovského vzdělání se sám učil světským předmětům. Od roku 
1858 navštěvoval školu v Jihlavě a od roku 1861 gymnázium v 
Brně, kde v roce 1866 složil maturitu. Docházel též na přednášky 
rabína Chajima Josefa Polláka v rodné Třebíči a na talmudická 
studia navázal v Brně, při  jeho studiích ho podporoval i místní 
rabín Baruch Placek, syn Abrahama Placzka z Boskovic. Několik 
let studoval v Bejt hamidraši ve Vídni a po ukončení studií, obdr-
žel dne 21.07.1872 rabínskou ordinaci od moravského zemského 
rabína Abrahama Placzka. V té době dokončil studia na vídeňské 
universitě a 05.03.1871 se stal doktorem filosofie. V roce 1872 
nastoupil na své první rabínské místo v St. Polten, od roku 1876 
až do roku 1882 působil jako rabín v Linci. 17.01. 1877 se oženil 
s Jessie Loewe, dcerou významného orientalisty Louise Loeweho 
a Emmy rozené Silberstein. 
31.08.1882 byl zvolen rabínem v Bielsku v tehdejším rakouském  
Slezsku a 18.10.1882 získal od Zemského zastupitelstva v Opavě 
po složení přísahy povolení k vedení židovských matrik. V Biel-
sku  vyučoval na gymnáziu a též dohlížel na činnost Židovské-
ho ženského dobročinného spolku a Židovského řemeslnického 
spolku. Velký ohlas měly zde jeho přednášky, které byly vydány 
též tiskem. V Bielsku se stýkal s místním vzdělancem a sběra-
telem Salomonem Halberstamem. V lednu roku 1888 požádal 
o propuštění  ze služebního poměru a  19.01.1888 mu bylo vy-
hověno. Děkovnou řečí, kterou pronesl v bialské synagoze dne 
25.02.1888 se rozloučil s obcí. Děkovná řeč byla na přání členů 
obce vydána tiskem. Od března 1888 nastoupil do funkce rabína 
v Teplicích. Zde se zapojil do činnosti obce, založil zde např. 

Rabín Adolf Kurrein

obecní knihovnu, vydával časopis Jüdische Chronik atd. Kromě toho byl jedním z prvních rabínů v Rakousko – Uherské monar-
chii, který byl pozitivně nakloněn sionistickému hnutí. Jeho manželka Jessie v Teplicích založila sionistický Dívčí klub (Mäd-
chenklub).
S manželkou Jessie rozenou Loewe (nar.01.06.1849 – zemřela 25.08.1934 ve Vídni), měli několik dětí, z nichž přežilo pět. V 
Bielsku se 12.10.1885 narodila dcera Elisabeth Rachel, provdaná Lichtenstein, která zemřela v roce 1943 v koncentračním tábo-
ře v Osvětimi. Syn Viktor Kurrein (1881 – 1974) šel ve stopách svého otce a působil jako rabín v Meranu (Italie), Salzburku (Ra-
kousko), Karlsruhe (Německo) a od roku 1923 v Linci (Rakousko), v roce 1938 emigroval do Anglie. Další ze synů Max Kurrein 
(1878 – 1966) byl technikem a v  roce 1933 emigroval do tehdejší Palestiny, kde se stal profesorem na Haifské universitě, Isidor 
Kurrein (1879 – 1943 zahynul  v koncentračním táboře v Osvětimi) a Herbert Kurrein (1882 – 1955 v Haifě).
Rabín PhDr. Adolf Kurrein byl celý život literárně činný a spousty jeho článků na téma kázání a  příležitostných projevů bylo 
publikováno v tisku. Rabín Adolf Kurrein zemřel v Teplicích, dne 23.10.1919 a je pohřben na Novém židovském hřbitově   
v Teplicích spolu se svojí manželkou Jessie Kurrein.  

Prameny: Biografický slovní rabínů rakouského Slezska, Janusz Spyra, Ostrava 2015
www.kurrein.com 

pro čtenáře posla připravil: Tovje

Tora v Lauderkách
Lauderova škola v Praze má od Roš  chodeš kislev 5777 košer Svitek Tory. Svitek Tory zapůjčil škole chazan FŽO a Jubilejní 
synagogy v Jerusalémské ulici v Praze Danny Vaněk, který ji před pár lety zakoupil. Svitek byl dobře zachovalý, ale některá mís-
ta byla vybledlá. Svitek byl odvezen do Israele a tam zjištěn stav poškození,  poté se opět navrátil zpět do Prahy. V té době se 
probíral stav Svitku Tory na Lauderových školách v Belgické ulici, který měla škola zapůjčen ze Židovského musea v Praze a 
jiný vhodnější Svitek ŽMP k zapůjčení nemělo. Danny Vaněk nabídl Lauderovým školám bezplatné zapůjčení Svitku Tory, za 
předpokladu, že se buou podílet finančně na opravě vybledlého textu. Finanční záležitost poté vyřešil Pražský rabinát, který do-
hadoval podmínky s renomovaným soferem na opravu Svitků Tor z pražských synagog, jež se používají k liturgickým ůčelům. 

Opravený košer Svitek Tory, byl slavnostně vnesen do Lauderovy školy na Roš chodeš kislev (tj. 01.12.2016) a poprvé na 
ranní bohoslužbě šachrit byly ke čtení vyvoláni žáci prvního stupně. Poté byla uložena do Aron Hakodeš ve školní mod-
litebně, kam byla po slavnostním vnesení přenesena. Slavnostní vnesení a bohoslužba se totiž konala v tělocvičně školy, kte-
rá byla pro tyto účely proměněna v provizorní synagogu. Ve škole se vedou pravidelné bohoslužby a žáci se tak mohou zapo-
jit do náboženského života školy pod vedením rabína Daniela Mayera, jenž zde vede bohoslužby a čtení ze Svitku Tory.  

Co napsat na závěr: akce to byla velmi povedená, snad jen popřát hodně úspěchů a pravidelný minjan. Mazal tov všem !
 
Tovje 
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Robert Frankl
Teplice na počátku 20. století byly nazývany právem Malou Paříží, lázeňství tu prožívalo svůj nej-
větší rozkvět a průmysl se stále více dral do popředí a tato situace prosperity a lázeňské elegan-
ce podporovala i malé živnostníky a majitele obchůdků s nejrůznějším koloniálním zbožím.  Jak asi tu-
šíte, dnes nebudu psát o velkých podnikatelích ve sklářském či jiném odvětví. Dnes bych rád napsal pár 
řádek o Robertu Franklovi, který se narodil 15.03.1915 v Teplicích a jeho předci po mužské linii pocháze-
li z kněžského rodu Kohenů, jehož genealogie sahala až k prvnímu veleknězi Aharonovi, bratru Mojžíšovu. 

„Můj otec Alois Frankl vlastnil obchod s koloniálním zbožím v Revoluční ulici č. 26 kousek od Tržního náměstí. Na 
přiložené fotografii je vidět otec se svojí druhou ženou a se syny Robertem, Ottou a Willim před svým obchodem s 
koloniálním zbožím. V roce 1916 zemřela moje matka Sofie Frankl ve věku 38 let na chřipku, která tehdy zákeřně 
zabíjela, a o mou starší sestru Elsu neboli Elisabeth jsem přišel o dva roky později. Otec se vzápětí po druhé oženil 
a v roce 1917 se narodil můj bratr Otto a v roce 1920 bratr Willi. Naše rodina nepatřila mezi ortodoxní židy, ale ne 
taky mezi asimilované, šabaty a svátky se u nás světily, ale doma se už košer nejedlo. Otcův dědeček Isaac Frankl byl 
dokonce rabínem, ale už si nevzpomínám kde, já osobně jsem ho nezažil, ale prý to byl velký učenec. V mládí jsem 
často zajížděl ke strýci Richardu Schneiderovi na Schonbach (Meziboří u Litvínova), strýc měl malou sklářskou fir-
mu, ale nejvíce práce měl se zasklíváním oken. Tak jsem strýci pomáhal o prázdninách s řezáním tabulového skla, 
řezání se provádělo pomocí diamantového nože, a to mě fascinovalo a zároveň strašně moc bavilo. V Teplicích jsem 
navštěvoval první dva roky židovskou třídu, potom mě otec dal do smíšené třídy, než jsem přešel na místní Reálné 
gymnázium (1925 – 1932), po ukončení studií na Reálce jsem se přihlásil na studia na Obchodní akademii a při 
studiu jsem musel pomáhat svému otci v obchodě. Otec zemřel 8. 3. 1934 ve věku 63 let a moje nevlastní matka se 
dlouho nemohla smířit se smrtí mého otce. Na obou středních školách jsem patřil mezi premianty třídy. V roce 1932 
jsem se připojil k sionistickému hnutí mládeže a později jsem se připravoval na Hachschara, pro společný život v 
tehdejší Palestině. Naši Hachscharu podporoval i teplický rabín Dr. Friedrich Weiss se svým synem Rudi Weissem, 
který byl, tak jako já, oddaným sionistou. Pan rabín nás v rámci Hachschary seznamoval s různými věcmi ohledně 
zemědělství a svatosti země Eretz Jisrael, do níž se chceme navrátit a vybudovat tam nový židovský domov. Pan 
rabín Dr. Weiss docházel i do škol na výuku náboženství, tak jako ke katolíkům docházel na výuku kněz a k pro-
testantům evangelický farář. V roce 1935 jsem navštívil Hachscharu v Karlových Varech a později i Hachscharu v 
Jihlavě jako vedoucí naší skupiny. V roce 1937 jsem byl povolán do armády k dělostřeleckému pluku v Rokycanech, 
odkud jsem byl po nějaké době poslán na Vojenskou akademii a jako důstojník Československé armády převelen 
do Mukačeva na Podkarpatské Rusi, kde jsem měl možnost vidět bídu místních ortodoxních židů. V roce 1938 
jsem se vrátil zpět k dělostřeleckému pluku v Rokycanech. V témže roce mě pozval strýc Richard do Prahy, kde mě 
přesvědčoval, abych se do Teplic už nevracel a začal pomýšlet na emigraci. Situace v českém pohraničí nevypadala 
nejlépe a mě v Teplicích vlastně nikdo nečekal. Otec i matka byly už po smrti a má nevlastní matka se s mými dvěma 
bratry se starali o chod obchodu. O rok později jsem se svou nevlastní matkou sešel v Praze a to jsem ji viděl napo-
sled.  Z Československé armády jsem byl propuštěn a prostřednictvím svých kontaktů ze sionistického hnutí jsem 
požádal o emigraci do Mandátní Palestiny. 9. března 1939 se mi naskytla na poslední chvíli možnost dostat se z 
okupovaného Československa pryč, a to do Anglie, odkud jsem se chtěl dostat do Palestiny. V Anglii jsem se nechal 
naverbovat do židovské dělostřelecké brigády Jejího veličenstva, kde jsem sloužil pod velením majora Edmonda 
Rotschilda. Naše brigáda byla odvelená v roce 1943 na italskou frontu a v Udine jsme se dočkali i konce Druhé svě-
tové války. V Anglii jsem se na jaře téhož roku seznámil s dětskou zdravotní sestrou Chalottou Kellermann, rovněž 
emigrantkou, a před odchodem na frontu 31. července 1943 jsem se s ní oženil, v roce 1951 se nám narodil syn David 
a v roce 1953 syn Michael. Nakonec se Anglie stala mým novým domovem, kde jsem založil rodinu a vychovával 
spolu se svou drahou manželkou své dva syny. Svůj život jsem dožil zde ve městě Slough, kde jsem býval po několik 
let radním a v roce 1973 mě zvolili starostou města, o politiku jsem se zajímal i v době, kdy jsem byl na zaslouženém 
odpočinku. V roce 2005 jsem ve svých 90 letech dokonal svou dlouhou životní pouť obklopen svými blízkými z“l.“ 
 
V roce 1991 jsem se poprvé a naposled dostal do Československa a mohl tak navštívit místa mého  mládí a na chvilku 
zavzpomínat. Především jsem chtěl vidět svůj rodný dům a koloniál mého otce, ten už tam však nebyl. Poslední za-
stávkou v Teplicích byl Nový židovský hřbitov, kde jsem stěží nalezl hrob svého otce, hrob mé matky a sestry Elsy jsem 
nemohl najít, neboť v těch místech to bylo velmi silně zarostlé vzrostlými nálety, o které se nikdo dlouho evidentně 
nestaral. Na hřbitově jsou pochováni starší bratři mého drahého otce, Moritz Frankl hebrejským jménem Moše ben 
Jochanan Kohen ha-Cedek z“l a Adolf Frankl hebrejským jménem Avraham ben Jochanan Kohen ha-Cedek z“l.“ 

Vzpomínky Roberta Frankla vznikly z jeho vlastních vzpomínek na své mládí nazvaných „Příběh mého života“, které 
odkázal svým dvěma synům a jejich potomkům  a  z e-mailové   korespondence  duchovního ŽOT se  synem Davidem Fran-
klem v roce 2014 – 2015.  Fotografie jsou použity z rodinného alba teplického rodáka Roberta Frankla.  Čest jeho památce. 

Pokud i vy se chcete podělit o vzpomínky na vaše příbuzné, zašlete svůj příběh a fotografie či jiné materiály na   
e-mailovou adresu:  tomaszot@volny.cz či na e-mail ŽOT: kehila@volny.cz s příběhem a my ho uveřejníme ve čtvrt-
letníku Posel.

tomaszot
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Jahrzeit 5.švatu
Jahrzeit je v jedné věci podobný počítání omeru (50 dní od Pesachu k svátku Šavuot tj. Darování Tory na hoře Sinaj), dnes si to málokdo 
uvědomuje, ale i jahrzeitový kalendář, podle nějž si pravidelně podle hebrejského kalendáře připomínáme den úmrtí našich blízkých, býval 
plánován na 50 let. Po uplynutí této doby jsou podle některých rabínských autorit pozůstalí zproštěni jahrzeitové povinnosti a jejich duše jsou 
korunovány korunkou dobrého jména, protože dobré jméno je jedinou věcí, kterou si mrtví z tohoto světa berou do Olam Haba. Tak jako Tora 
má svou korunku, tak i spravedliví ji mohou získat za plnění micvot a studium Tory na tomto světě. /Souvislost mezi Omerem a Jahrzeitem se 
pravda uvádí. Jedním z důvodů je to, že rešaim (hříšníci) jsou prý tou dobou souzeni v gehinom. Jako další je uváděno, že po padesáti letech 
se tělo rozloží do takového stupně, že se od něj duše zcela odpoutá. Dalším důvodem může být následující myšlenka. Podle verše v Žalmech 
trvá lidský život sedmdesát let, prvních dvacet není člověk z pohledu Nebes trestně zodpovědný, zůstává 
tak padesát. Jistě pak duše nemusí trpět na onom světě více, než žila na tomto. Proto pak po padesáti le-
tech dospěje na nejvyšší možný stupeň. Jsou však také rabíni (mimo jiné i Rema a Maharil), kteří s tímto 
názorem nesouhlasí a někteří toto padesátileté omezení dokonce připisují nežidovské tradici a zakazují i 
jen jeho veřejnou zmínku. Vzhledem k tomu, že je lidská duše nesmrtelná, není důvod si myslet, že jí dobré 
skutky potomků nemohou prospět na onom světě i po padesáti letech. To vše se samozřejmě týká jen jedné 
strany mince, a to je zemřelý a jeho duše. Druhou její stranou jsou pak pozůstalí, rozuměj děti. Je totiž 
možné, že jejich povinnost coby projev kibud av ve em tj. pozitivní příkaz ctít rodiče, a to i po jejich smrti, 
trvá po celý jejich život bez ohledu na dobu, která od úmrtí rodičů uplynula. V běžné praxi je pak zvykem 
dodržovat Jahrzeit po rodičích i po uplynutí padesáti let od úmrtí. V českém prostředí má pak Jahrzeit i 
další přínos pro pozůstalé. Pro velkou část to často bývá jediný kontakt s jejich židovskou identitou a ko-
munitou. Vše řečené výše se týká jednotlivců a je možné, že v případě Chevra Kadiša, Chevrat mišnajot a 
podobných dobročinných spolků se může praxe lišit. V případě potřeby navrhuji kontaktovat kompetentní 
rabínskou autoritu./ Komentář: rabín Reuven Grosz z Modiin Illit
5. švatu si každoročně připomínáme jahrzeit Chajima Šlomo ben Zalmana Kleina (06.02.1919 – 
28.01.2004), jednoho z posledních našich členů, který měl to štěstí, že se narodil v tradičním židovském 
prostředí na Podkarpatské Rusi v obci Hrušovo a dostalo se mu dobrého židovského vzdělání. V mládí stu-
doval na významných ješivách. Jeho prvním učitelem byl jeho otec, později studoval u rabína Simchy z“l. v 
obci Apša, po bar micva odešel na ješivu rabína Halberstama z“l. do Slatinských Dolů, zde zůstal jen krátce, 
na rozhodnutí rodiny odchází na ješivu do Michalovců k rabínu Šmuelu Rubínovi z“l., který byl znám tím, 
že pobýval více na nebesích než na zemi. Poté odchází na chasidskou ješivu v rumunském Maramureš Sig-
hetu u berbeštského rabína z“l., kde zůstal až do roku 1940, kdy byl odvlečen do pracovního tábora.
Připomínám, že vzpomínky Chajima Kleina vyšly tiskem v roce 2003 - 2004 v měsíčníku Maskil  
(www.maskil.cz)
„Nechť je vzpomínka na spravedlivého požehnána a stále živá.“  

Duchovní ŽOT a člen Chevra kadiša Praha ČR.

Robert Frankl Otec Alois s rodinou Revoluční ulice v Teplicích v roce 1991

Hachschara Na reálce v Teplicích
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Pokaždé když vezmu do ruky knihu Ivana Olbrachta O smutných očích Hany Karadžičové a čtu: 

„ …..a přec bylo toto bohatství velké a děd nejslavnějším mezi slavnými, velký Abram Šafar z Polany, který v Buda-
pešti s hrabětem Palugyayem, Pálfym a Bercenym píval drahé likéry (ne, víno nikoli, to není dovoleno, protože s ním 
křesťané dělávají rituální kouzla) a hrával s nimi v karty o dukáty.“ V tu magickou chvíli, v tento okamžik,  kdy si jako 
čtenář vtažený do děje příběhu z Podkarpatské Rusi, jež byla domovem tisíců židovských rodin, n vzpomenu si na 
našeho dlouholetého člena Zoltána Šafáře (09.04.1920 – 14.03.2014), hebrejským jménem Šaje Zelig ben Cvi Elime-
lech HaKohen z“l. a na jeho bratra Evžena Šafáře (09.04.1916 – 12.01.1971), kterého jsem neměl tu čest poznat osob-
ně, hebrejským jmenem Jicchaka ben Cvi Elimelecha HaKohena z“l,, odkud oba bratři pocházeli a kde získali své tra-
diční židovské vzdělání. Jejich prvním učitelem byl jejich otec, talmudický učenec a přívrženec chasidského rabína z 
Vižnice. Po dovršení věku bar micva odchází  oba bratři na studia na ješivě v Mukačevě. V roce 1940 jsou posláni jako 
mnoho jiných mladých židů práce schopných do pracovního tábora, kde opravují výdřevu zákopů pro maďarskou ar-
mádu. Jejich cesta za svobodou vedla takříkajíc Údolím smrti, kudy museli projít, ale prošli, aby se po válce dostali do 
Čech jako optanti. Zde zjistili, že velká většina rodinných příbuzných nepřežila to veliké peklo koncentračních taborů 
a to nelidské zacházení, které bylo spácháno na židovském národě. V Čechách se usadili a založili své rodiny. Pan Zol-
tán Šafář se usadil v Litoměřicích a jeho bratr Evžen Šafář v Teplicích. Na židovský svět svého mládí však nikdy neza-
pomněli, zůstal v nich hluboko zakořeněný a oni si ho po smrti odnesly sebou, tam odkud není návratu a jejich duše 
se ještě těsněji přimknuly k židovskému národu, aby očekávaly příchodu Mesiáše. „Nechť přijde ještě za našich dnů.“  

Oba bratři jsou pochováni na Novém židovském hřbitově v Teplicích  blízko sebe, tak jak si to přá-
la rodina Zoltána Šafaře a jejich bratr Hynek Šafář, který dnes žije v USA a je stále nábožensky činný. 

Odchodem Šaje Zeliga na věčnost ztratila před třemi lety naše Židovská obec v Teplicích své-
ho posledního člena, který poznal ve svém mladí tradiční židovský život ve své čisté neporuše-
né podobě, ztratila v jeho osobě i svého jediného kohena, jehož rodokmen sahal až k veleknězi Aharo-
nu. Málokdo si dneska uvědomuje jaká je to pro naši židovskou komunitu ztráta. „Čest jeho památce.“  

Jmémo Šafar bylo v Čechách počeštěno na Šafář a literární postavy z knihy O smutných očích Hany Ka-
radžičové jsou blízkými příbuznými bratrů Šafarových, ale jak mi řekl pan Hynek Šafar je to hezký příběh, 
ale ve skutečnosti to bylo trochu jinak. V čem to bylo jinak, jsem se nedozvěděl. Možná až příště, až přijede se 
svými syny k hrobu, aby odříkal za starší bratry pár žalmů, položil kamínek na vrchol macevy tak, jak je na-
ším dobrým zvykem a v tichosti zavzpomínal na radosti mladí a uronil pár slz za všechny z rodné Polany.  

„Nechť jsou jejich duše pojaty do svazku živých.“ 

Duchovní ŽOT a člen Chevra Kadiša Praha ČR

 Jahrzeit Šaje Zeliga 12. adaru šeni

Ve čtvrtek 5. švatu proběhl ve Vysoké synagoze v Praze v rámci ranní bohoslužby Šachrit jahrzeit Vrchního kantora a dlouholetého 
předsedy Židovské obce v Teplicích Chajima Kleina z “l“. Duchovní ŽOT Tomáš Pulc si dovolil sezvat členy minjanu k uctění památ-
ky svého prvního učitele židovského náboženství. El male rachamim přečetl vážený člen pražského minjanu Jakub Šváb, duchovní 
teplické židovské obce pak na závěr odříkal kadiš za zemřelého.  Po skončení bohoslužby se konalo v dámské části Vysoké synagogy 
Iluj nišmat, za povznesení duše Chajima Šlomo ben Zalmana a studium mišnajot podle písmen, která obsahují jméno zemřelého. 
Studium mišnajot provedl Vrchní pražský rabín David Peter, pro všechny přítomné bylo přichystáno malé občerstvení.
„Spravedliví ve smrti stanou se živí, aby jejich osud byl nám oporou a záštitou v našem bez nich tak prázdném životě.“  Vojtěch 
Gottshall (1907 – 1978) bývalý prešovský rabín 

Tovje

 Iluj Nišmat
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P u r i m na obci
Na úvod si dovolím krátké zamyšlení nad svátkem Purim. 

Číst pergamenový svitek Megilat Ester má smysl v každé době, člověk si tak aspoň může uvědomit zranitelnost tohoto světa. Na 
talmudickou otázku, proč na svátek Purim nepronášíme Halel (chvalozpěv), vždyť tak činíme při všech svátcích v rámci židovského 
liturgického roku, naši Moudří na to odpovídají, „jsme stále služebníky Ahašverošovými“ (B.T. traktát Megila). Naši Moudří tím 
mají na mysli, že dokud zůstaváme v exilu, vždycky může povstat proti nám nový Haman a znovu ohrožovat naši už tak křehkou 
židovskou existenci. Tak, jak je los (púr od něhož je odvozen název svátku Purim) proměný, tak i projevy novodobých Hamanů se v 
průběhu staletí mohou proměňovat. Evropa se dnes ráda vzdává nabitých svobod, výměnou za bezpečnost proti údajným nábožen-
ským fanatikům a zde pak vzniká příležitost pro různé Hamany, kteří pak mohou využít příležitosti k mediálním dezinformacím. 
Čímž nás mohou snadno ovládat a diskriminovat vůči většinové společnosti.  Proto ještě nenastal čas pronášet o svátku Purim Halel. 

Naši Moudří ve jménu Rava nařizují, že „je povinností pít na Purim tak, že člověk nerozezná mezi tím, kdo je požehnaný (Mordechaj) 
a kdo je prokletý (Haman)“ (B. T. traktát Megila 7a). Z toho plyne, že člověk se  o Purimu může jen stěží radovat, když k tomu potřebuje 
částečné zatemnění mozku. Rav naznačuje i důvod takového počínání: židovské společenství v Persii zápasí s asimilací, jeho přísluš-
níci se hromadně účastní nečistých hostin a hodokvasů krále Ahašveroše, a dokonce neteř nejváženějšího židovského učence se pro-
vdá za pohanského krále. Kdyby Židy v Říši krále Ahašveroše neupomenulo náhlé pronásledování pro jejich původ, asi by splynuli s 
ostatními národy Persie a v rámci státního náboženství by se oddali modloslužbě, jen aby na sebe neupozorňovali. I dnešní doba je 
taková, velmi mnoho Židů ve střední Evropě žije ve skrytosti a snaží se zamaskovat svůj původ, své tisícileté kořeny. Nechme však už 
moralizování a veselme se! Slovy bývalé izraelské premierky Goldy Meirové z“l, pesimismus je luxus, který si židé nemohou dovolit. 

I v letošním roce nás poctil svou návštěvou Vrchní zemský rabín Karol Efraim Sidon se svou mladou chotí rebecin O´junou. K důstojné 
oslavě svátku Purim přispěla velká účast našich členů a hostů, kteří přijali pozvání předsedy Židovské obce v Teplicích Oldřicha Látala. 
Purimová oslava začala odpolední bohoslužbou Mincha, kterou vykonal chazan FŽO Danny Vaněk za přítomnosti teplického minjanu. 
Ke čtení z Tory byli vyvoláni: první a druhou aliju  Cvi ben Becalel Hakohen z Israele a třetí aliju získal  Natan ben Avraham Kreissinger. 
Hagbe tj. k pozdvižení Tory byl povolán Tomáš ben Jehudit Burger, glile svázaní a k odění Tory byl povolán Joel ben Elijahu Sidon. 

Po čtení z Tory se přistoupilo k veřejnému čtení pergamenového svitku Megilat Ester, které provedl Vrchní zemský ra-
bín K. E. Sidon. Nad správností čteného textu bděl chazan FŽO Danny Vaněk a druhý chazan Eliáš Sidon. Poté předseda 
ŽOT Oldřich Látal předal jménem celé naší obce nejmladší generaci šlachmones (porce jídla). Pro všechny pak bylo přichys-
tané v klubu ŽO bohaté občerstvení v podobě lákavě prostřeného rautového stolu, kde si každý mohl vybrat, na co měl chuť. 
A kde je dobré jídlo a dobré pití, tam je i dobrá nálada. V rámci chystaného dokumentu o panu rabínu Sidonovi pořídila Čes-
ká televize časosběrný záznam z celé Purimové akce. O jeho odvysílání vás budeme ještě včas informovat.  Purim sameach! 

Litovat mohou jen Ti, kteří dnes zůstali doma. Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří se podíleli na vcelku náročné sváteční 
přípravě svátku Purim.  

Tovje 
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Zprávy z představenstva

Představenstvo ŽO na svém posledním výjezdním zasedání v 
Lounech mimo jiné projednalo : 

-odprodejem rekreačního zařízení Severka v Háji pod Klínov-
cem 
-uzavřením partnerské smlouvy mezi městy Ariel / Izrael / a 
městem Teplice / ČR/ 
-realizací podpořených projektů NFOH pro rok 2017 
-přípravou akce „ Barevný region „ ve spolupráci s Ústeckým 
krajem 
- přípravou oslavy svátku Šabat v Hartmanicích 
- přípravou oslav svátku Tubišvat, Purim a Pesach 
- realizací kolaudace obřadní síně a domu správce na hřbitově 
 v Mostě - Souši 
- přípravou projektů finacovaných ESJF ( výstavba ohradní zdi 
hřbitovů v  Mašťově a Letově ) 
- financováním ŽO Teplice v roce 2017 
- vyúčtováním grantů a dotací roku 2016 

Narozeniny členů Teplické židovské obce
 
paní Rolko-Nová Lucie, nar. 05.01. - 52 roků 
slečna Kirilaková Martina, nar. 08.01. - 38 roků
pan Váňa Jan, nar. 14.01. - 41 roků
paní Anna Mertová, nar.17.1. - 49 let
pan Tomáš Štěpnička, nar.30.1. - 63 roků
paní Mertová Ivana, nar. 12.02. - 25let
pan Lichtenstein Michael, nar. 23.02. - 66 let
paní Látalová Vendulka , nar. 07.03. - 45 let
paní Věra Veselá, nar.07.03. - 69 let
paní Kiriláková Drahomíra, nar. 08.03. - 59 let
pan Kredl Tomáš, nar. 11.03. - 35 let
paní Maxová Hedvika, nar. 20.03. - 76 let

Ad mea veesrim šana přeje celá teplická židovská obec

Sociální služby
Sociální práce na Židovské obci v Teplicích je na vysoké 
úrovni.  Sociální činnost zajišťují dvě vysokoškolsky vzdělané 
pracovnice, Mgr.AlenaTonová a Bc. Markéta Lichtensteinová 
DiS. Židovská obec Teplice je zařazena do základní sítě sociál-
ních služeb Ústeckého kraje ,  je finančně podporována  z pro-
jektu “ Péče” Nadačního fondu obětem holocaustu , Ústeckým 
krajem, Městem Teplice  a Claims Conference.
 
Federace židovských obcí ČR, která zajišťuje spolupráci s 
Claims Conference, připravuje nové podmínky čerpání grantu 
CC. O nových pravidlech čerpání v roce 2017 Vás budeme 
informovat v dalším Poslu.
 
Dne 9.2.2017 jsme navštívili v penzionu Charlese Jordana 
naše milé členky paní Renatu Drechslerovou a Lotte Kozovou, 
které žijí v tomto penzionu. Měli jsme radost, že paní Kozová 
a paní Drechslerová našly v Praze nový domov a že se jim v  
novém bydlišti líbí.

paní Lotte Kozová a paní Renata Drechslerová v Penzionu Charlese 
Jordana

Sladké izraelské pečivo, které se dělá o svátcích Purim. O 
těchto svátcích si židé připomínají to, že Haman chtěl zlikvi-
dovat židovský národ – což se mu nepodařilo.
Ingredience:
2 hrnky hladké mouky, 2 lžičky prášku do pečiva, špetka soli, 
půl hrnku másla, 1 hrnek cukru, 1 velké vejce, 2 lžičky jemně 
nastrouhané pomerančové (nebo citronové) kůry, 1 polévková 
lžíce pomerančové (nebo citronové) šťávy, povidla nebo jiná 
marmeláda jako náplň.
Postup přípravy:
Smícháme mouku, prášek do pečiva, sůl. V jiné míse, nejlépe 
elektrickým mixérem, ukvrdláme máslo s cukrem a vejcem 
do načechrání a pak přidáme šťávu a kůru z pomeranče či 
citrónu.
Přidáme mouku a vypracujeme těsto. Těsto uhněteme do 
koule, kterou zabalíme do fólie a necháme v lednici odležet 
nejméně 3 hodiny až dva dny!
Rozehřejeme troubu na 180 stupňů. Z těsta vykrajujeme skle-
nicí kolečka. Doprostřed dáme lžičku povidel nebo rozemle-
tých ořechů. Pečeme cca 20 minut, necháme vychladnout a 
pro extra mlsné ještě pocukrujeme.

Hamanovy uši


