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Právě dostáváte do rukou třetí číslo našeho čtvrtletníku Posel. Když jsem se zamýšlel ve stejném období loňského  roku jak  bude 
vypadat rok 5776, vyslovil jsem naději, že politici udělají vše pro to, aby rok 5776 přinesl jenom radost, štěstí a spokojenost. Zůsta-
lo pouze u přání.  Z naší staré dobré Evropy chce odejít Velká Británie, teroristické útoky na celém světě zabíjejí nevinné lidi, davy 
lidí z válkou zasažených zemí hledají pomoc  v zemích, které většinou nejsou na příliv  milionů migrantů připraveny. Opět si kladu 
otázku. Jak bude vypadat rok 5777 v celosvětovém, ale i v našem „ obecním „ pohledu.  Máme možnost ovlivnit život nás všech  
 v místě kde žijeme  a to zejména  zájmem o volby, které v nejbližší době absolvujeme nejenom  v komunální politice, ale i u nás na 
Židovské obci Teplice. Zamysleme se , kdo jak pracoval, co udělal pro společnost, co udělal pro naši Obec  v uplynulém období. Přeji 
Vám všem šťastnou ruku.
Ať je Váš osud zapsán a zapečetěn v Knize života. Šana Tova U- metuka 5777.
              MILI
                

Sloupek       

Roš Hašana
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Smutek a útěcha měsíce Avu

Úvaha k postu Tiša beAv 

Když proroci a po nich tanaim kodifikovali v judaismu normy čtyř hlavních „společných postupů – „taanit cibur“ stanovili 
jejich závaznost pro všechny budoucí generace židovského lidu na věčné časy. Rozhodli tak s odvoláním na varování Tory a 
Mošeho Desatera, kde je psáno „Neuděláš si vytesané modly ani jakoukoliv podobu jiných Bohů, nebudeš se jim klanět ani 
jim sloužit, neboť já Hospodin tvůj, jsem Bůh horlivý, jenž pamatuje vinu otců a synů u třetího a u čtvrtého pokolení, u těch, 
kteří mne nenávidí“ (2M 20,4-5).
„Al zot ejní jorda majim – toto je příčinou mého neutuchajícího pláče,“ žaluje nezapomenutelný moralista prorok Jeremi-
áš, když truchlí nad katastrofou, jež postihla Svaté město Jerusalém a Chrám, způsobenou roku 586 př.o. l. babylonským 
králem Nebukednazarem a jeho vojevůdcem Nevuzeradanem. Po sedm desetiletí trval babylonský galut, než se judejští 
vyhnanci mohli vrátit. Dějiny zaznamenávají , že se navrátilcis nadšením dali do budování a po několika desetiletích opět 
stálo město Jerusalém a vněm obnovený Chrám – symbol svobodného mírového života.
Uplynulo pět set let, když římští legionáři vedeni Titem Flaviem, pozdějším římským císařem, vtrhli do Jerusaléma. Město 
vyloupili, svatý Chrám zneuctili a všechno spálili a srovnali se zemí. Většinu obyvatel barbarsky povraždili, statisíce mužů 
a žen odvlekli do otroctví a jen zbytek národa (šeerit Jisrael) se zachránil útěkem ze země – definitivní tragický odchod do 
diaspory započal.
Ve výročních dnech tragických událostí trápí se Židé hladem a žízní, připomínají si Jeremiášovi žalozpěvy a Jochananovy 
selichot u vědomí, že „mipné chatoenu galinu mearcénu“ – jedině hříchy otců a naše jsou původci zla, které nás potkalo a 
potkává. Ze všech společných postů ustanovených tanaity (miderabanan) nejzávažnější a podle rituálu nejpřísnější připadá 
na Tiša beAv – devátý den měsíce Avu, o němž zaznamenává midraš, že se nevstoupí do Zaslíbené země. Byla zničena první 
i druhá Svatyně, nepřítelem bylo dobyto velké město Betar, milovaný kníže země upadl do rukou pohanů, kteří jej a celou 
jeho rodinu bestiálně zavraždili a posléze tohoto dne nejhorší římský krutovládce Turnus Rufus přeoral areál Svatyně, „aby 
již nikdy nebyl vystavěn Chrám nový“.
Půst nesmí též vyvolávat pocity beznaděje a zoufalství, a proto se doporučuje, aby mezi žalozpěvy a modlitby o Tiša beAv 
byla zařazena  i historie o potupné smrti tyrana Tita Flavia, jak je zaznamenána v Talmudickém traktátu Gitin (56 – 57) a 
také nesmí náš půst na Tiša beAv vyznít jako bědování nad fyzicky zničeným Chránem, ale součastně i jako velebná pocta, 
aby Všemohoucí splnil svůj dávný slib, tlumočený nám našimi slavnými proroky slovy: „Ki beti bet tefila jikare lekol haamim 
– Přivedu vás na horu, kde vás potěším ve svém Chrámu, kde opět přijmu vaše zápalné oběti, 
Bernard Lieber se narodil  v roce 1913 ve Zboji na východním Slovensku, v mládí studoval na ješivách v Užhorodě, v roce 
1939 byl zatčen a internován v pracovních táborech v Maďarsku, poté prošel koncentračními tábory Graz, Leoben, Maut-
hausen a Gunskirchen, kde se dočkal osvobození americkou armádou. Po osvobození ještě nějaký čas zůstával v americké 
zóně, kde se zotavoval z podvýživy a z traumatů prožitých za 2. světové války. Když se dozvěděl o tragické události, která se 
stala 06.12.1945 v obci Kolbasov (okr. Snina), kousek od jeho rodiště, kde byli brutálně povražděni Banderovci. Navrátivší 
se židé z koncentračních táborů  „Smrti“, rozhodl se nevrátit a využil možnosti optovat do českého pohraničí a usadil se v 
Mostě. Později se přestěhoval do Teplic, kde byl aktivním členem místního Synagogálního sboru.V roce 1990 byl zvolen 
předsedou ŽNO v Ústí nad Labem. Zemřel 22.02.1994 a je pohřben na Novém židovském hřbitově se svou ženou Lýdií.
„Zecher cadik livracha“ 

Článek byl redakčně zkrácen, celý lze najít v Česko židovském almanachu 1994/1995
            Duchovní ŽO Teplice
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Jedinou synagogou v Čechách, ve které se konala ranní bohoslužba Šachrit na Tiša beAv je Staronnová synagoga v Praze. 
Nejstarší synagoga ve které se pravidelně konají bohoslužby, klenot gotické architektury s neopakovatelnou atmosférou. Bo-
hoslužba 9. Avu (Tiša beAv) je ve všech směrech specifická, ať už je to potemnělost synagogálního prostoru tak i pro to, že se 
lidé v tento den nezdraví a zdržují se zbytečného hovoru. V synagoze je sundán parochet z Aron Ha-kodeš na důkaz smutku, 
lidé sedí na zemi či nízkých stoličkách, nebo jako zde ve Staronové synagoze na čtecích pultících. Všichni společně ten den 
drží půst a na navození smutku se čte kniha Ejcha (Pláč Jeremiášův) a kinot. Nikdo se nehalí do talitu Ani muži vyvolaní k 
Toře si nevážou si tfilin do odpolední bohoslužby Mincha. Přesto stojí za to vydat se v tento den do synagogy, třeba už jen 
proto, že na závěr bohoslužby se ve stoje zpívá na starý nápěv „Eli Cion vearejha.“ 
 
Utěš Cion.

Bernard Lieber

Bohoslužba 9. avu ve Staronové synagoze.

Utěš Cion, jak jsi řekl, a připrav ji, jaks povídal! Přijď spáso, rychle, 
a vykoupení, pospěš si,jak rukou tvého proroka je psáno: „Tak pravil 
Hospodin“. 

Ze soucitu se do Jerušalajim vrátím, můj dům bude postaven a město 
bude vyměřeno, je výrok Hospodina zástupů. 

A ještě siojí v Písmu psáno: „Tak pravil zástupů Hospodin: Má města 
opět budou přeplněná dobrem. Hospodin opět Cion utěší a opět zvolí 
Jerušalajim!“ 

A je řečeno: „Hospodin utěšil Cion, utěšil ruiny její, z pouště Eden uči-
nil a savanu jak Hospodinův sad, jásot a veselí v nískutkem bude, oběť 
díků a zpěvu hlas!“ 

Překlad: rabín K. E. Sidon
Tovje
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Hakamat maceva
V úterý 21.06.2016 byl odhalen Památník obětem holocaustu peruckých Židů na Židovském hřbitově v Hřivčicích za účasti 
čelných představitelů místní samosprávy, Židovské obce Teplice, Federace židovských obcí ČR a Spolku na obnovu židovských 
památek na Perucku. Na úvod všechny přítomné přivítal člen Spolku farář Církve československé husitské v Peruci Ivo Kraus a 
potom následovaly děkovné proslovy. Na závěr pronesl  Zemský rabín Karol Efraim Sidon „El male rachamim“ za oběti peruc-
kých židů a Kadiš za zemřelé. Pamatník odhalil předseda ŽO Oldřich Látal a předseda Spolku na obnovu židovských památek 
na Perucku Ing. Arch. Ivo Suslík.
Pietní akce se zúčastnila i naše členka Renata Drechslerová rozená Abelesová, jejíž dědeček byl možná jeden z posledních židů, 
který zde našel místo posledního odpočinku. „Nechť je jeho pámátka požehnána“. Paní Drechslerová se sice snažila rozpome-
nout na místo kde byl její dědeček Hugo Abeles z Vinařic v roce 1931 pochován, ale bohužel náhrobek ani místo se prozatím 
nepodařilo nalézt. Všichni přítomní ocenili tu spoustu práce, která zde byla za posledních pár let odvedena. Tímto bych rád 
poděkoval všem sponzorům a dárcům a samozřejmě všem těm, kteří se na obnově této významné židovské památky podíleli. 
Hlavním sponzorem rekonstrukce je kromě NFOH a ŽO Praha především Evropská společnost pro obnovu židovských hřbito-
vů ESJF.
V loňském roce se započalo s opravou obvodového zdiva hřbitova a s opravou ohelu na Pietní památník.V předešlých letech se 
provedlo vyčistění celého areálu hřbitova a byla postavena velká spousta macevot. Do budoucna bychom rádi postavili zbývající 
náhrobní stély a udržely plochu celého areálu v dobrém stavu tak, aby byla přístupná široké veřejnosti .
K historii Židovského hřbitova v Hřivčicích se vrátíme v některém dalším čísle Posla - pokud by někdo ze čtenářů měl nějaké 
informace ať už přímo k hřbitovu v Hřivčicích nebo k Židovské náboženské obci v Hříškově, Panenském Týnci, Ročově či jiné 
spádové lokalitě, budeme rádi, pokud se o ně s námi podělíte. Příspěvky prosím zasílejte na e-mailovou adresu kehila@volny.cz
 
Duchovní ŽO Tomáš Pulc 
 
Krátký článek o téže akci vyšel i v Obecních novinách ročník 13, číslo 10 a 11, strana 47 vydávaný Židovskou obcí v Praze

Mgr. Viktor Keller, kurátor historických sbírek Regionálního muzea v Teplicích, p.o.
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Dějiny Židů v Hříškově

Vznik židovské obce v Hříškově (župa Louny), která se skládá dnes asi z 30 menších obcí, jde do doby návratu Židů po je-
jich vypovězení ze zemí českých za vlády Marie Terezie. Pamětní kniha hříškovské obce sahá do roku 1782. Náhrobky na 
starém oddělení Hřivčického židovského hřbitova jsou však z doby značně starší, takže není vyloučena  - ovšem nijak dolo-
žena – možnost, že již dříve zde nebo v blízkém okolí byli usazeni Židé. Jako všechny venkovské židovské obce rychle strá-
cí členskou základnu. Ještě v roce 1910 bylo v Hříškově mezi 801 obyvateli 23 Židů, v roce 1921 klesl počet z 757 obyva-
tel na 18 Židů. V celém obvodu židovské náboženské obce v Hříškově  bylo  v roce 1922 jen 116 osob židovského původu.  

Roku 1893 tam byl předsedou židovské náboženské obce Josef Schleim, jehož syn je spolumajitelem známého velkoobcho-
du Wolf a Schleim v Praze. Za starostenství Josefa Schleima obec ještě vzkvétala, restaurovala synagogu, která zde již byla 
od počátku obce a měla ještě z dřívějších let svoji rituelní lázeň. Při přestavbě synagogy bylo použito části domu, náležejí-
cího židovské obci, v němž byla i dlouhá léta židovská škola a byt rabínův. Roku 1893 byly v Hříškově tyto židovské spol-
ky, Chevra – Kadiša, jejíž představený byl Mořic Fischer, spolek Bikur Cholim, předseda Heřman Gehorsam, a škol-
ní spolek Talmud – Tora s předsedou Bedřichem Lowym. Správou israelské matriky, která sahá do roku 1860, je pověřen 
po mnoho let Heřman Gehorsam, který se v průběhu 20. let o svoji obec velice zasloužil. Jeho zástupcem je  Hugo Abeles.  

Žel, že práce ta se stává marnou stálým ubýváním židovských příslušníků a židovská obec bude v nejbližší době přidružena k 
židovské náboženské obci v Lounech. 

Starosta obce J. Kalaš ve svých informacích poznamenal: „Židé mívali zde i rabína a kantora, dnes jsou na ty doby jen 
vzpomínky.“ Soužití Židů s ostatním obyvatelstvem v Hříškově bylo vždy to nejlepší! Hojných vzpomínek o někdejší po-
četné židovské obci  má ve své kronice obce Hříškov pan Josef Petrš. Ještě na závěr bych rád jmenoval některé o obec za-
sloužilé se muže z představenstva dřívějších let: Leopold Lowy, Mořic Propper, Julius Neumann, Adolf Kohn, Adolf 
Prager, Ignác Flusser,Salamon Propper (představený synagogy). Byla zde i řada významných učenců a rabínů, z nichž 
poslední Dr. David Kohn zde působil 15 let. Nepříznivé poměry nedovolily židovské obci, aby si vydržovala dále vlastní-
ho rabína, takže jeho místo zůstalo neobsazené. O svátcích a výročních dnech se modlívá některý z pánů z představen-
stva, hlavně pak Heřman Gehorsam. Vzpomíná se zde i někdejšího rabína Dr. Meliona, který zde působil do roku 1882. 

Tři Židé z obce hříškovské padli  v 1. světové válce a jsou vzpomenuti na společném pomníku v obci postaveném. 

Příspěvěk k Dějinám Židů v Hříškově byl v roce 1934 otištěn ve sborníku Hugo Golda  Die Juden und Judengemeinden 
Böhmens in Vergangenheit und Gegenwart  

V roce 1906 se snažila židovská obec v Hříškově vyřešit finanční situaci ohledně vydržování vlastního rabína tím, že se připo-
jí k rabinátu lounskému. Schůze za tímto účelem na Židovské náboženské obci v Lounech se konala dne 29. prosince 1906. 
Židovská obec přistoupila k návrhu a žádala za to roční příspěvěk na rabína 100 K., výlohy na cestovné a remumeraci za 
vyučování atd., že by si  Hříškov platil zvlášť. Po delším otálení došla odpověď, že se Židovská náboženská obec v Hříškově 
připojí raději k rabinátu slánskému, poněvadž prý tamější rabín jest českým kazatelem. Tím byla věc nadobro rozřešena. O 
tom došel do Loun přípis od hříškovských dne 20. března 1907. Znovu pak o věci bylo jednáno v roce 1912, ale bezvýsledně. 

Příspěvěk k Dějinám Židů v Lounech od prof. Kamila Linharta v témže sborníku Hugo Golda str. 357

Židovská náboženská obec v Hříškově definitivně ve 30 .letech zanikla. Synagoga pak byla v 50. letech zbořena a srovnána se 
zemí. Jedinou památkou na místní komunitu je nedaleký Židovský hřbitov v Hřivčicích, jehož vlastníkem bylo Pohřební bra-
trstvo Chevra Kadiša v Hříškově.
          Pro čtenáře Posla připravil:  tomaszot

Zpracoval
Jaroslav Polák – Rokycana Praha

Synagoga v Hříškově Dům Pohřebního bratrstva Chevra Kadiša na Židovském  
hřbitově v Hřivčicích
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Bejt kvarot v Liběšicích
Židovský hřbitov v Liběšicích, který byl v letošním roce představenstvem Židovské obce v Teplicích převeden na akciovou 
společnost Matana a.s., kterou založila v roce 1992 Židovská obec v Praze a která se stará o synagogy, židovské hřbitovy a jiné 
objekty jak ve vlastnictví pražské židovské obce tak i ve vlastnictví Federace židovských obcí ČR. Nový vlastník se hned pustil 
do práce a Bejt kvarot či jinak Dům hrobů jak se též židovským hřbitovům říká, se pomalu probouzí z let nezájmu, kdy jeho 
dlouholetý vlastník obec Liběšice se o něj nestarala. Poté se na krátkou dobu vlastníkem hřbitova stala naše Židovská obec v 
Teplicích a jak už bylo výše uvedeno, ta ho převedla na Federaci židovských obcí ČR. Celá plocha hřbitova je v tuto dobu  revali-
tizována  a vyčištěna od náletových křovin a tak konečně je možno vyhodnotit rozsah prací, které zde budou provedeny. Plocha 
a celý areál hřbitova je od roku 1958 zapsán na seznamu kulturních památek ČR.

Katalog. číslo KP: 155530
Číslo ÚSKP: 53978/5 – 1252

Na ploše o velikosti 2949 m2 se nachází několik desítek barokních stél z období založení hřbitova v druhé polovině 18. století 
a klasicistních náhrobků se zajímavými ornamentálními motivy. Dobře patrné jsou i hrobové řady, nejhonosnější náhrobky 
jsou vezděny do obvodového opukového zdiva na východní straně a dominují tak pohledově celému hřbitovu. Obvodové 
zdivo je na několika místech vybourané a část zdiva je značně zvětralá a rozpadá se. Vstupní brána se nacházela na severní 
straně hřbitova, hned vedle zbytků ohelu. Na první pohled celkový areál  působí velmi zpustlým dojmem, ale jak už bylo 
naznačeno výše, jsou zde velmi cenné barokní a klasicistní náhrobky, které čekají na vyzvednutí a některé i na restaurátorský 
zásah. Zajímavé je i velmi jemné kamenické zpracování použitého materiálu a oprávněně si tento hřbitov zaslouží památko-
vou ochranu. Po roce 1900 se zde přestalo pohřbívat a začalo se užívat Nového židovského hřbitova v Liběšicích Dubčanech 
při silnici do Tuchořic.
Přesto, že starý židovský hřbitov v Liběšicích nepatří do našeho nemovitého majetku, budeme se o něj i nadále zajímat a 
budeme Vás informovat prostřednictvím našich webových stranek o dalším osudu této kulturní památky Ústeckého kraje.

tomaszot

SHORESH 2016

Někdo jezdí na dovolenou do exotických krajin, jiný k moři či na chatu.  Já jsem letos 
strávil čtrnáct dní v hotelu Internacionál v Praze – Dejvicích, kde se konal workshop 
Shoresh 2016 pod patronací Nadace Feuerstein z Israele. V hotelu jsem měl na starost 
košer jídlo pro účastníky workshopu. Za těch pár dní jsem se seznámil se spoustou 
zajímavých lidí. Někdy více záleží na tom koho nového poznáte, než kde jste. Večerní  
Šabatová bohoslužba proběhla na hotelu a na ranní bohoslužbu jsme se vypravili do 
Staronové synagogy, kde jsem měl tu čest být vyvolán ke čtení z Tory. Samozřejmě, 
že už jsem zde byl vyvolán mnohokrát, ale vždy mě to nějak dostane. Třetí seu-
du Šlošídes byla už na hotelu spojená s večerní bohoslužbou Maariv a s Havdalou. 
 
Shoresh je celosvětový výukový program, který školí pracovníky, kteří se svým 
speciálním výukovým programem zaměřují na problémové děti. Autisty či s jiným 
postižením soustředěnosti a také bojují se stařeckou demencí.  V dnešním hek-
tickém světě, ve kterém žijeme, není o tyto lidi nouze . Je jen na nás, jestli jim s je-
jich problémy pomůžeme. „Mazal tov“ Nadaci Feuerstain v další úspěšné práci. 

Bylo mi ctí poznat některé účastníky jako rabina Rafi Feuerstaina, Chaima Gugen-
heima, Ráchel či Michaela, zetě rižinského admora s jeho krásnou chotí a další. Snad 
se zas někdy setkáme, kdo ví. Cesty Ha-Šem jsou nevyspytatelné. A to je dobře.
Shoresh je za náma ,tak vzhůru do nového dobrodružství !
 
Mašgiach - Tovje
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Lázeňství v Teplicích je prastaré. Tohoto přírodního daru od nepaměti využívali i Židé zde usazení. Složení teplických prame-
nů a jejich příznivé působení bylo doporučováno k léčení ledvin, jater, žlučníku a žaludku, prospívalo ale také při léčbě kožních 
a nervových onemocněních, křečích, nádorech a pohlavních nemocech. 
Na stavbě Kamenných lázní (roku 1582) na místě budovy původní dřevěné, se finančně podíleli i starší židovské obce, za-
stoupení Eliášem, Josefem a Jakubem (jejich jméma se dochovala díky zápisu v městských  knihách). Starší obce se dokonce 
zavázali, že každého roku na sv. Jiří odvedou do obecní pokladny dvě kopy míšeňských grošů na opravy krovů, případně jiné 
potřeby. Židé tak na oplátku získali tři místnosti k vlastnímu použití. Jedna z nich soužila jako rituální mikve. Purkmistr 
a městská rada Teplic Židům potvrdila možnost nerušeného koupání v mužské i ženské lázni; ovšem s výjimkou neděle a 
výročních svátků. Nemajetní využívali potůčku v Šanově v blízkosti sirných vřídel; dnes v těchto místech stojí Hadí lázně.  
 V 16. století čítalo židovské osídlení na Teplicku 78 osob a nebyla vůči nim projevována ze strany ostatních měšťanů ani vrch-
nosti žádná nesnášenlivost. Byli považováni za osobitou část obyvatelstva podléhajícího vrchnosti.
Změna nastala po Třicetileté válce, kdy se trnem v oku stali nekatoličtí měšťané a také Židé, pro které soužití s křesťanskou 
většinou nebylo snadné. V této době, v době rekatolizace, nastává celkový propad lázeňství. V důsledku změn (v dubnu r.1719) 
pronajal František Karel Clary-Aldringen Židům za roční poplatek třiceti zlatých lázeň novou stojící vedle dvou starších židov-
ských lázní.
Největšího rozmachu dosáhlo lázeňství na počátku 19. století. Po požáru r. 1793 byly postupně strženy hradby města a došlo ke 
změně parcelace domů. Velký stavební ruch zasáhl město a samozřejmě i židovské ghetto, do té doby přeplněné a hygienicky 
nevyhovující. 
Roku 1825 byly židovské vanové lázně pro muže, ženy a přespolní na náklady teplické obce přesunuty do přízemí domu U tří 
lilií v blízkost Pravřídla, odkud byla čerpána voda z nejstaršího a nejsilnějšího pramene. V rámci ozdravných procedur zde byly 
prováděny bahenní a rašelinové zábaly a koupání v teplé vodě obohacené o minerály. Ve sklepních prostorách byla rituální 
mikve;   využívaly ji hlavně ženy k tohorot hamišpacha (tzv. rodinná čistota). Tyto lázně (později přejmenovány na Sofiiny) 
byly r. 1946 v rámci asanace židovského ghetta v Teplicich necitlivě zbourány.
Pro stavbu Židovského lázeňského hospicu byla r. 1831 založena nadace Napthaliho Katze. K položení základního kamene v 
dnešní Lipové ulici došlo o pět let později. Nové lázně se staly dostupnější širším vrstvám, protože dům sloužil k ubytování a 
léčbě cizích židovských návštěvníků města Teplic a Šanova. Po roce 1900 bylo přistavěno patro;  v této nezměněné podobě se 
dům dochoval do dnešních dnů. 
Za dobu své stoleté existence služeb Israelitische Badeninstitutu využilo 10 000 lidí. Jedním ze stálých lázeňských hostů byl 
pražský oberjurista rabín Eleazar Flekeles, který do Teplic na ozdravné pobyty jezdil v letech 1800 – 1825.  Rabín Flekeles v 
teplických lázních sepsal třísvazkové dílo obsahující responsa k Šulchan Aruchu Tšuva me-ahava (Pokání z lásky), vydané v 
Praze r. 1815 – 1821. Z této doby se dochovala i korespondence s cenzorem hebrejských knih Karlem Fischerem (uložená v 
Klementinu v Praze) a s dalšími významnými osobnostmi. 
Významnou osobností rovněž spjatou s Katzovým hospicem je lékař a balneolog Gottfried Schmelkes. Lékařské vědy studo-
val v Praze a Vídni, kde r. 1837 získal doktorát. V Židovském lázeňském hospicu působil od r. 1838. O teplických lázeňských 
pramenech a jejich účincích na tělo publikoval řadu článků a vydal několik knih (r. 1835 u pražského nakladatele Gottlieba 
Haase „Physikalisch-medizinische Darstellung der Teplitzer, kohlenmineralmoores und dessen Anwendurg zu Baden“, r. 1841 
v Drážďanech, Lipsku a Praze „Teplitz und seine Mineral-Quellen mit besonderer Rucksicht auf ihren Werth als Heilmittel“, 
r. 1867 u berlínského nakladatele Augusta Hirschwalda „Sedimente meine Praxis an der Thermen zu Teplitz“). Jako správný 
osvícenec psal i poezii. Zemřel 28. 10. 1870 a pohřben je na Novém židovském hřbitově v Teplicích.
Za zmínku vedle jména direktora Dr. Gottfrieda Schmelkese stojí i jména tato: Leopold Bauer (Direkror israelitischen Bade 
Hospitals), Dr. Josef Rindskopf (Direkror israelitischen Bade Hospitals), Dr. Ignáz Hirsch (Primarartz des israelitischen Bade 
Hospitals) a Dr. Rudolf Hirsch (poslední Direkror israelitischen Bade Hospitals).
Činnost lázeňského hospicu byla násilně přervána nástupem fašistické ideologie, krátce po záboru československého pohrani-
čí. Budova byla zkonfiskována pro účely tzv. Třetí říše. Znovuobnovené Židovské náboženské obci v Teplicích byla vrácena až 
po ukončení druhé světové války.
Po roce 1945 lázeňství v Teplicích sice stále „hrálo prim“, nově nastolená pravidla však (i přes příchod dosídlenců z východního 
Slovenska a Podkarpatské Ukrajiny) neumožnila větší rozkvět. Do popředí se navíc stále více a více dostával rozvoj průmyslu a 
těžba hnědého uhlí, která část lázeňské klientely odrazovala a lázeňští hosté začali dávat přednost pobytu v Karlových Varech 
a Mariánských Lázních. Po roce 1948 lázeňství přešlo do rukou státu, potažmo jak se rádo říkalo „do rukou pracujícího lidu 
pod vedením komunistické strany“.
V dnešní době, pětadvacet let po pádu komunismu, Židovská obec Teplice vlastní pouze dům bývalého Židovského lázeňského 
hospicu v Lipové ulici číslo popisné 333/25, který slouží jako sídlo obce s modlitebnou.

Pro čtenáře Posla připravil Tovje

Lázeňští hosté Hrob rodiny Schmelkes V mikve
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Odhalení pamětní desky

V neděli 04. 09. 2016 před bohoslužbou Mincha na Roš chodeš Elul 5776, byl slavnostně znovu odhalen fragment základního 
kamene z roku 1836 od Katzova židovského lázeňského hospicu (dnes sídlo ŽOT) v Lipové ulici čp. 333/25 s pamětní deskou. O 
osudu základního kamene se dlouhá léta nevědělo, až v roce 2004 byl objeven při stavebních pracech za budovou ŽOT v dvorním 
traktu, kde se nacházela stará vozovna. V témže roce byla vozovna asanována a přestavěna na kuchyň pro potřeby naší židovské 
komunity. Při těchto pracech se nalezl již zmíněný fragment základního kamene, položeného k výstavbě Katzova lázeňského 
hospicu.  V dnešní slavnostní den si přišla většina našich členů a pozvaných hostů připomenout toto pro nás významné výročí. 
Krátkou oslavnou řeč pronesl při této příležitosti zemský rabín Karol Efraim Sidon. Poté následovala odpolední bohoslužba Min-
cha, za přítomnosti teplického minjanu, kterou vedl chazan FŽO Danny Vaněk, čtení z Tory obstaral zemský rabín Karol Efraim 
Sidon. Na závěr Roš chodešové bohoslužby zatroubil chazan FŽO Danny Vaněk na šófar. Zvuk šófaru tak ohlásil poslední měsíc 
tohoto liturgického roku  a všem přítomným otevřel srdce k přípravám na pokání o Jom hanoraim, kdy od Roš hašana do Jom 
Kipuru jsou souzeny naše skutky.
Šana tova umetuka ve gmar chatima tova !  

…..a hodně štěstí novému představenstvu Židovské obce v Teplicích.
Volby se konají v neděli 30.10.2016

Duchovní ŽOT Tomáš Pulc

Beseda se studenty

V úterý 28. 06. 2016 přijel na pozvání prof. Josefa Marze 
na besedu se studenty chomutovského gymnázia náš du-
chovní a melamed  ŽOT Tomáš Pulc. Nosným tématem 
byly židovské zvyky a tradice. Studenti se tak mohli sezná-
mit s některými základními pojmy judaismu a dozvědět 
se něco málo o tradicích v rámci židovského liturgického 
roku. Na závěr besedy se dal prostor na dotazy studentů, 
čímž se hodina protáhla i přes přestávku, ale nikdo proti 
tomu nijak neprotestoval. 
Všem studentům přeji hezké prázdniny a spoustu zážitků 
z cest.

Tovje

Lipova ulice č. 333 Lipova ulice č. 333Rabín Eliezer Flekeles
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Dubské podnikatelské F. B. I.
Tento článek není historií podnikání ve městě Dubí, je spíše připomenutím těchto rodin, které zde žili, podnika-
li a spoluvytvářeli kulturní prostředí, ve kterém dnes žijeme. Jejich odkaz je patrný i v dnešní době, kdy se svět po-
malu mění, ale i přesto zůstává svázán s pracovitostí a pílí našich předků. Dubské podnikatelské F.B.I. je zkraz-
ka tří největších podnikatelských rodin, které začali ke konci 19. století podnikat na území dnešního města Dubí, 
dříve známého pod německým názvem Eichwald. F. je jako Fischmann, B. je jako Bloch a I. jako Inwald. Tito tři vel-
mi úspěšní podnikatelé, měli ještě jedno společné a to židovský původ, který nezapřeli a pro některé se stal osud-
ným. Jiní měli více štěstí  a emigrovali před hrůzami nacistické ideologie a před komunistickou diktaturou do za-
hraničí,  zachránili si život a dnes se s jejich potomky můžeme setkat v Austrálii, Americe a jinde po Evropě. 

Původně pražská židovská rodina Fischmannů, zakoupila v roce 1890 sklárnu ve Mstišově čp. 49, závod Svornost (Ein-
trachtshutte) a huť Magdaléna tamtéž. Dále zakoupili sklárnu čp. 73  oficiálně nazývaná Stangelglasfabrik tzv. Štanglovka 
vlastněné podnikatelem Salomonem Fischmannem. Zatímco ve Fischmannově huti Svornost byly v provozu dvě pece a 16 
pánví, přičemž tato zařízení obsluhovalo šedesát dělníků, zbývající dvě hutě měly vždy jednu pec a osm pánví a zaměst-
návaly každá po třiceti dělnících. Vyrábělo se zde ploché sklo ručním foukáním, v malém množství lité sklo s drátěnou 
vložkou, dále matové a ledované sklo..  Továrna Stangelglasfabrik existovala až do roku 1964, kdy ustoupila důlní těžbě. 
Závod Svornost byl v roce 1931 demolován a přestavěn na byty (bývalá Barborka)

V roce 1891 zakoupili Fischmannové sklárnu na výrobu lahví na okraji Pozorky u Lesní Brány od podnikatele Ernsta 
Abendrotha. Fischmannové byli dobrými obchodníky a svým sklářským podnikáním zaměřeným na výrobu lahví, za-
chytili konjunkturu tohoto odvětví způsobenou rozvojem potravinářské výroby a prohlubujícími se tržními vztahy mezi 
jednotlivými zeměmi Rakousko – Uherské monarchie. Fischmannové, vždy dbali o to, aby jejich podniky byly vybaveny 
nejmodernější technikou.  Sklárna v Lesní Bráně  vyráběla jak už  bylo řečeno hlavně lahve, dále demižóny, farmaceutické 
sklo atd. v roce 1900 měla tři vany a vyráběla 10 milionů lahví ročně. V roce 1906 už měla pět van a vyráběla 18 milionů 
lahví ročně. Firma přestála krizi v období 1. světové války, okupaci českého pohraničí Němci v období 2. světové války i 
období socialismu a lahve se zde vyrábí do dnes, jen už se tak nějak pozapomnělo na jejich zakladatele. Na ty, bez jejichž 
snahy a podnikatelského úsilí by tu nic nemuselo být.

Druhou podnikatelskou rodinou byla rodina Bernarda Blocha rodáka z Meclova u Domažlic. Ten v roce 1871 odkoupil 
keramickou továrnu Huffských v Unčíně, v roce 1889 zakládá pobočný závod tzv. horní továrnu v dolním Dubí, která se 
specializovala na výrobu kamen. Bernard Bloch v roce 1899 zakoupil Tichertovu porcelánku i s technologií na výrobu 
porcelánu s modrým dekorem, na nichž se objevovala kompozice z broskví a jablek, které připomínali cibuli. A tak se 
postupně začalo tomuto modrému dekoru říkat cibulový, lidově pojmenovaný cibulák. Vedle porcelánu zavedl výrobu 
siderolitového zboží. Továrna měla jednu pec a šedesát zaměstnanců. V roce 1914 uvedl do provozu další dvě pece a za-
městnával 160 dělníků. Kolem roku 1905 dle adresáře rakouského ministerstva průmyslu tato továrna vedená rodinou 
Blochů zaměstnávala 270 dělníků. Měla dva parní stroje, dvě vodní kola, tři mlecí stroje, dvě řezačky hlíny, patnáct mlýnů 
na glazuru, dva míchače masy, tři lisy, šedesátosm hrnčířských kruhů, sedmnáct vypalovacích pecí a deset muflových pecí. 
V roce 1909 Bernard Bloch ve svých 73 letech zemřel a je pochován na Novém židovském hřbitově v Teplicích. Rodinná 
firma byla rozdělena již za života Bernarda Blocha a tak se syn Otto Bloch ujímá vedení závodu v Unčíně, nejstarší syn 
Oskar Bloch měl na starost výrobu majolinky v horní továrně v dolním Dubí a porcelánku (nejznámější ze všech závodů) 
dostal na starost Arthur Bloch.

Firma dnes pokračuje v tradici založené rodinou Blochů, jenž spočívá ve výrobě modrého dekoru známého jako cibulák 
pod novým názvem, Český porcelán Dubí a.s.

Třetím úspěšným sklářským podnikatelem byl Josef Inwald, rodák z Chýšky v okrese Havlíčkův Brod. Vystudoval v letech 
1856 – 1859 Pražskou polytechniku a od roku 1862 začal podnikat ve sklářském oboru. Tento sklářský podnikatel už v 
pětadvaceti letech založil jsou první sklárnu v Německém Brodě (dnes Havlíčkův Brod). O dvanáct let později otevřel další 
huť v nedaleké obci Střelecká, kde už zaměstnával 400 dělníků. V roce 1874 otevírá sklárnu na pražském Zlíchově. Zde 
nalezlo práci dalších pět set lidí. Za dalších dvacet let Josef Inwald převzal upada-
jící sklárnu v Poděbradech. Těsně před koncem 19. století přichází Josef Inwald 
na sever Čech, kde ve sklárně v Hudcově začal s výrobou okenních skel a stolního 
nádobí z mušelínového skla. Rok před svou smrtí zakoupil objekt válcovny jemné-
ho plechu s přilehlým dolem Rudolf v Dubí. Šlo o zkrachovalý podnik, který ještě 
před pár lety patřil k největším v Rakousko – Uherské monarchii. Inwald ho během 
jednoho roku přebudoval na sklárnu známou jako Rudolfova huť. Za svou podnika-
telskou činnost byl povýšen do šlechtického stavu. Rozhodnutím císaře Františka 
Josefa I. mu byl v roce 1901 udělen predikát von Waldtreu K predikátu dostal erb, 
ve kterém byla sova sedící na skále a dvě zlaté jedle. Jeho prosperující podniky pře-
vzali synové Rudolf a Oskar.Rodiný odkaz však synové záhy převedli na akciovou 
společnost. Sklárny se tak dále mohly úspěšně rozrůstat.

Rudolf Inwald zemřel v roce 1915 a Oskar Inwald zemřel v roce 1938 ve Vídni.
Čest jejich památce.

toms69

Artur Bloch
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Cesta do Modrého

1 2 3

4 3. Rudolfova huť v Pozorce

4. Porcelánka v Dubí

Dne 8.5.2016 proběhla v knihovně v Teplicích beseda s pamětní-
kem holocaustu Františkem Ledererem.  Beseda se uskutečnila 
za podpory Židovské obce v Teplicích. Představena byla i kníž-
ka autorky Martiny Brousilové „Cesta do modrého“ popisující 
Františkův nelehký život za 2. sv. války. František Lederer žije v 
současnosti v Krupce a nedávno oslavil 86. narozeniny.

Předcházející dvě úspěšná vydání hebrejsko-českého 
Siduru Adir Ba-Marom byla rychle rozebrána a proto se 
jeho autor, Dr. Jiří Blažek s kolektivem spolupracovníků 
rozhodli vydat třetí vydání. Jedná se o třetí opravené, do-
plněné a podle aškenázského ritu Čech a Moravy uspořá-
dané vydání s názvem Sidur ZICHRON DAVID JISRA’EL. 
Vydání této modlitební knihy Sidur ZICHRON DAVID JI-
SRA’EL je výsledkem dlouhodobé mravenčí práce spojené 
s odříkáním, pochybnostmi, ale i nadějí, že konečné dílo 
se podaří ke spokojenosti jak autora, ale zvláště, což je 
důležité, ke spokojenosti všech, kteří si tento Sidur pořídí 
a budou jej používat.
Sidur vznikl díky finanční podpoře jednotlivců a pražské 
Židovské obce. Každý dárce, jenž věnoval finanční pro-
středky na tento projekt, to dělal bez jakékoli záruky, že 
Sidur vyjde, nebo nějakého nároku na jistou odměnu. Bez 
nadsázky lze říci, že Sidur ZICHRON DAVID JISRA’EL je 
výsledkem aktivity zdola, t. j. dílem několika odhodlaných 
jednotlivců, ochotných a schopných dotáhnout věci do 
konce, kteří dokázali více než institucionální moloch…
Co Sidur nabízí nového?
Především, jak bylo již uvedeno, modlitby jsou seřazeny 
podle aškenázského ritu Čech a Moravy.
Novinkou v Siduru je například paralerní český překlad 
Pirkej Avot (str. 320-363), jehož autorem je doc. Bed-
řich Nosek. Také tu najdeme modlitbu za Stát Izrael a 
za vojáky IDF (str. 250-251) s českým překladem, nebo 
hebrejskou a českou verzi modlitby amidy a musafu na 
Roš ha-šana (str. 484-499). Taktéž je zde uvedeno pět 
svátečních svitků v původní hebrejské verzi – Píseň písní, 
Rút, Pláč, Kazatel a Ester (str. 729-753).
Dovolujeme si upozornit, že nový Sidur Zichron David 
Jisra’el vychází v omezeném počtu.
Zájemci si mohou Sidur objednat přímo u vydavatele na 
facebookových stránkách Sidur Adir ba-marom.
 
Sidur lze též koupit za 800 Kč v Antikvariátu Judaica, 
Široká 7, Praha 1 – Staré Město

Vyšel nový Sidur Zichron David Jisrael

1. Mstišov

2. Fischmannovi závody v Dubí
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V letošním roce je to již sedm let, co jsme se na Novém židovském hřbitově v Teplicích rozloučili s Ignázem Švimerem 
a Tiborem Farkašem. Rád bych zde v krátkosti na ně zavzpomínal, aby jejich památka nezapadla v zapomnění.
Ignáz Švimer, hebrejským jmenem Jicchak ben Aron Šlomo se narodil 14. 07. 1920 v obci Fajgaš (dnes přejmenovaná 
na Zubivku), která se nachází v okrese Mukačevo v rodině ortodoxních židů. Do Teplic se dostal v roce 1945 jako op-
tant. Byl třikrát ženatý, jeho první manželka Helena zemřela po roce na důsledky nelidského zacházení v koncentrač-
ních táborech, kterými byla nucena projít. Pohřbená byla v roce 1946 na Novém židovském hřbitově v Teplicích. Pan 
Ignáz Švimer se od začátku zapojil do dění na znovu obnovené teplické židovské obci, kde byl členem ortodoxního 
ritusu v rámci teplické židovské obce. Po roce 1953 se oba směry v důsledku úbytku členů spojili v jeden. Ortodoxní 
synagoga se přestěhovala z Lipové čp.455/49 , kde se nacházela pravděpodobně v některém soukroném bytě do Li-
pové čp. 333/25, kde do té doby byla neologická synagoga a sídlila zde Židovská náboženská obec. Vedení nábožen-
ských věcí tak přešlo do rukou ortodoxních členů, kteří byli většinou studenty ješiv na Podkarpatské Rusi, v Haliči a 
na východním Slovensku, odkud nově příchozí Židé pocházeli. Díky jejich náboženským aktivitám přežilo v Čechách 
židovství v období komunistických perzekucí a normalizace v 70. a 80. letech 20. století. Ignáz Švimer v roce 1968 
emigroval do USA, kde se opět zapojil k dění v jedné ze synagog v Maiami, působil tam jako Baal kore, tj. ten jenž čte 
v synagoze ze Svitku Tory. V roce 2004 se vrací do Teplic jako starý nemocný člověk ke své dceři z druhého manžel-
ství. Jeho zdravotní stav mu již nedovoloval se zúčastnit dění na naší obci. Ignáz Švimer zemřel ve věku 89 let, 07. 
08. 2009, dle židovského kalendáře 17. avu 5769. Jeho tělo bylo uloženo na Novém židovském hřbitově v Teplicích.
Čest jeho památce.
Druhou připomínanou osobou je Tibor Farkaš rodák z Velkých Kapušan. Zde se narodil Ludvíku Farkašovi, původně 
z Velkého Siemence a Ireně Farkašové, rozené Grunbaumové.   21. 09. 1921 jako Reuven ben Jicchak Jehuda. Tibor 
Farkaš měl ještě bratra Andreje a dvě sestry Alžbětu a Agnes. Školu navštěvoval v Užhorodě, kde se mu dostalo i ži-
dovského vzdělání. V mládí byl členem kapušanské pobočky židovské mládeže HaShomer HaCair – Mladý strážce. 
Většinu války prožil v Budapešti, než ho nasadili do pracovního oddílu, kde opravovali zákopy v okolí řeky Bug na 
ruské frontě. Zde se nechal zajmout Rudou armádou. Později se připojil k Československému praporu, kde se sezná-
mil se svou budoucí manželkou Jelenou Jakovlevnou Opanovič, která sloužila u stejného útvaru jako zdravotnice. 
 V roce 1946 se vzali v Doksech. Po válce uvažoval o emigraci do  USA,  kam emigroval jeho bratr, ale jeho manželka 
 o tom nechtěla nic slyšet.  V letech 1963 – 1970 vystudoval dálkově Vysokou lesnickou školu v Brně. Postupně praco-
val v oboru lesnictví v Bělé pod Bezdězem, Mladé Boleslavi, v Litoměřicích a v Teplicích. Na Židovské obci v Teplicích 
patřil mezi aktivní členy. Jeho ztráta před sedmi lety nás silně zasáhla. Teplický minjan přišel o svého posledního 
člena, který poznal židovský život před holocaustem ve své tradiční podobě. Tibor Farkaš zemřel náhle ve věku 88 let 
dne 17. 09.2009.  Dle židovského kalendáře 6. den slichot 29.elulu 5769. Pochován je na Novém židovském hřbitově 
v Teplicích.

Čest jeho památce.
Připravil: duchovní ŽOT a člen Chevra Kadiša Tomáš Pulc

Židovský hřbitov v Hřivčicích
V letech 1984 – 1987 v rámci generální aktualizace nemovitých kulturních památek byly seznamy aktualizovány a zpřesněny  a pro-
mítnuty do katastru nemovitostí. Zároveň byl počet památek snížen. Ze stejného důvody byl v té době vyškrtnut i Židovský hřbitov  
v Hřivčicích. Důvodem byla zanedbanost a zchátralost kulturní památky. Plocha židovského hřbitova byla tak odkázána k zániku, je-
likož poslední vlastník zapsaný v katastru nemovitostí tj. Pohřební bratrstvo v Hříškově , bylo již cca 50 let rozpuštěno. Po demilitaci 
židovských obcí v ČR v roce 1992 připadl okres Louny i s katastrálním územím Hřivčice.  Židovské obci v Teplicích. Židovská obec 
pak podala návrh k restitučnímu řízení. Památka tak byla vrácena nástupnické organizaci, která se o ní stará a snaží se ji zvelebovat 
společně se Spolkem pro záchranu židovských památek na Perucku.
Židovský hřbitov byl založen v první polovině 18. století. (Podle některých v roce 1733.) V roce 1837 byl rozšířen. Na ploše 3160 m2 
se dochovalo cca 300 náhrobních kamenů. Mezi nimi mnoho barokních a klasicistních stél, z nichž nejstarší je datován do roku 1759. 
Na konci 19. století byla postavena u vchodu na hřbitov budova Pohřebního bratrstva Chevra Kadiša, která sloužila jako Bejt Tahara. 
Dnes se zde nachází Památník obětem Peruckých židů, který byl odhalen podle židovského kalendáře 15. sivanu 5776.
Zajímavostí je též fakt, že hřbitov v Hřivčicích a celý rabinát v Hříškově i s obcemi, které spadaly do jejich působnosti, se v době zalo-
žení nacházely v rakovnickém kraji. Krajský rabinát sídlil v Roudnici nad Labem. Tato skutečnost trvala až do roku 1850, kdy došlo k 
novému geografickému rozdělení krajů.
Židovský hřbitov v Hřivčicích zůstavá i nadále volně přístupný veřejnosti a pokud ho navštívíte, prosíme dodržujte zde základní pra-
vidla chování na hřbitově.

tomaszot

Jarzait
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Stezka Franze Kafky na Podbořansku 

Mezi Žatcem a obcí Blšany se nachází Siřem. Dříve zřejmě prosperující zemědělská vesnice, dnes zapomenutý kout. Pro kafkology 
má však takřka mýtický význam. Světoznámý spisovatel zde strávil několik týdnů a údajně ho místní barokní sýpka inspirovala k 
napsání románu Zámek. Mnoho lidí na Podbořansku však o významu vesnice neví. To by se brzy mělo změnit. Okrašlovací spolek 
Budíček z Vroutku a podbořanský spolek OKAP mají dlouhodobý plán vytvořit naučnou stezku Franze Kafky. Kdo byl Kafka zač, 
proč sem přijel a jaký vůbec byl život v obcích, kde bylo pestré národnostní složení? O tom by se měli zájemci dočíst na informač-
ních tabulích rozestavěných v okruhu asi dvaceti kilometrů. Stezka povede z Podbořan do Soběchleb, Siřemi a Letova. Dotkne 
se i dvou židovských hřbitovů. V Podbořanech a především v Letově žila početná židovská komunita. Bohužel se po ní mnoho 
památek nedochovalo. Jsou to především dva hřbitovy, z toho ten zachovalejší s asi šedesáti náhrobky se nachází poblíž malé 
vesnice Letov. Jednu dobu žilo v Letově až dvacet čtyři židovských rodin, teprve ve 30. letech 19. století se komunita rozpadla. 
Naštěstí zde rodáci po sobě nechali stopy a to na náhrobních kamenech. O co spolkům jde? S pomocí Židovské obce Teplice se 
budou postupně obnovovat náhrobky a je také v jednání oprava obvodové zdi a brány. V plánu je také zpřístupnění příchozí cesty. 
Pro Okrašlovací spolek Budíček to není první setkání s historickou památkou. Budíček se už několik let stará o barokní kostel 
ve Vroutku a obnovil řadu drobných památek. Jsou to zejména křížky, boží muka, socha svatého Prokopa, které díky iniciativě 
znovu dělají radost těm, kteří se v kraji pohybují. Jak by bylo krásné, kdyby se i na letovských náhrobcích odkryly nápisy zakryté 
lišejníkem a po sedmdesáti letech lidé znovu vyslovili jména těch, kdo tu byli před námi. Naposledy to byli příznivci Hitlera, kteří 
si na hřbitově „užili“. Teplická obec v tuto chvíli hřbitov seká a narovnává náhrobní kameny. Doufejme, že jejich snaha bude dále 
zúročena.

Edita Langpaulová

V neděli 04. 09. 2016 uspořádala Židovská obec v Teplicích pro svoje členy a pozvané hosty z Drážďan cestu za poznáním. V rámci 
cesty za poznáním jsme navštívili židovský hřbitov v Mostě – Souši, nově obnovený židovský hřbitov v Hřivčicích s Památníkem 
obětem holocaustu v Peruci, kde nás přivítal předseda Spolku na obnovu židovských památek na perucku  pan arch. ing. Ivo 
Suslík. Cestu jsme ukončili v Lounech na židovském hřbitově, kde za námi přijel náš člen Michael Beri, který je zároveň členem 
Spolku na obnovu židovských památek na perucku. Michael Beri v loňském roce koupil tzv. Rosenbaumův dům v Peruci, ve 
kterém by měla vzniknout expozice k dějinám místní židovské komunity a připomenout „Letecký most Žatec Eretz Jisrael“, který 
sehrál důležitou roli ve vojenské pomoci nově vznikajícímu Státu Izrael.
Cesta za poznáním se mohla uskutečnit díky finanční podpoře Nadačního fondu obětem holocaustu v rámci projektu nazvaného 
„Nejsme na to sami“.
Bohatě nabitý program pak pokračoval slavnostním odhalením pamětní desky na Židovské obci v Teplicích.

toms69

       „ Nejsme na to sami “
   aneb cesta za poznáním……
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Sociální služby ŽO Teplice

Zprávy z představenstva
Představenstvo ŽO Teplice na svém zasedání zabývalo převážně ak-
cemi, které byly dlouhodobě připravovány na měsíc červenec a srpen 
( Workcamp Sobědruhy, Široké Třebčice, Čeradice, Letov), návštěva-
mi zahraničních delegací v Teplicích, aj.

Zvláštní pozornost byla věnována:
Realizací projektů Nadačního fondu obětem holocaustu.
Přípravou projektů  pro grantové kolo NFOH v r.2017
Dokončením ohradní zdi na hřbitově v Hřivčicích
Revitalizací zeleně  na hřbitovech v Teplicích, Sobědruhách,  Maš-
ťově, Hřivčicích , Podbořanském Rohozci, Drahonicích u Lubence, 
Letově, Širokých Třebčicích (viz články v Poslu).
Zajišťováním péče o 1.generaci  dle pravidel Claims Conference.
Přípravou volebního shromáždění pro volby 2016-2020
Přípravou Vysokých svátků

Narozeniny členů Teplické židovské obce
 
pan Faerman Roman, nar. 01.07. - 58 let
pan Miroslav Stančík, nar. 03.07 - 66 let
pan Appel Robert,nar. 07.07. - 52 let
pan Lederer František, nar. 11.7. - 86 let
paní Kredlová Hana, nar. 15.07. - 59 let
paní  Kozová Lotte, nar. 19.07. - 91let
paní Lebovičová Sylvia, nar. 26.07. - 70 let
paní Skočdopolová Eva, nar. 29.07. - 84 let
pan Lebovič Michal, nar. 13.08. - 53 let
pan Pulc Tomáš, nar. 20.08. - 47 let
paní Becková Renata, nar. 25.08. - 38 let
Paní Becková Gabriela, nar. 01.09. - 41let
Pan Lichtenstein Miloš, nar. 06.09. - 35let
Pan Lichtenstein Vít, nar. 07.09 - 31let
Pan Látal Samuel, nar. 09.09 - 17 let
Pan Látal Oldřich, nar. 09.09 - 56 let
Pan Látal Dominik, nar. 17.09. - 23 let
Paní Lichtensteinová Sonja, nar. 18.09. - 70let
Paní Skálová Tereza, nar.  26.09. - 31 let
Paní  Faerman Šeindly, nar. 20.09. - 85let

Ad mea veesrim šana přeje celá teplická židovská obec

Během třetího čtvrtletí jsme pokračovali v poskytování 
služeb pro členy ŽO Teplice, které byly hrazeny z nadač-
ního fondu obětem holokaustu a Claims Conference. 
V průběhu  tohoto  čtvrtletí se odstěhovala paní Kozová 
do Prahy do penzionu Charlese Jordana, jsme s ní  
v úzkém  kontaktu i nadále. Koncem září nás navštívi-
li pracovníci Krajského úřadu z Ústí nad Labem, kteří 
provedli kontrolu sociálních služeb na naší obci. Nebyly 
zjištěny žádné nedostatky.
 
Bc.Markéta Lichtensteinová DiS.
Sociální pracovnice ŽO Teplice

Postup přípravy receptu 

V míse si vyšleháme 3/4 hrnku cukru, olej a vejce. Přidáme citro-
novou kůru, šťávu, sůl, skořici. Poté vmícháme mouku a solamyl. 
Nakonec ještě přidáme mandle a vlašské ořechy. Těsto zakryje-
me folii a dáme do lednice na hodinu. 
Plech vyložíme pečícím papírem, vyndáme těsto z lednice a po-
třeme si ruce trochou oleje. Z těsta vytvarujeme na plechu dva 
kvádry jako chlebíčky a pečeme v troubě vyhřáté na 180 °C asi 30 
minut. Vyndáme z trouby a necháme na 10 minut vychladnout. 
Poté chlebíčky krájíme na plátky asi 1,5 - 2 cm tlusté. Plátky oba-
líme ve zbylé 1/4 hrnku cukru a pokládáme zpět na plech nakro-
jenou stranou dolů. Vložíme do trouby a pečeme ještě na 10 - 20 
minut. Čím déle v troubě zůstanou, tím budou křupavější. Plátky 
ale nesmíme přepéct. 
Židovský mandlový chlebíček podáváme s bílou kávou či čajem.

Těsto  pro 20 porcí 

1 hrnek cukr krupice  
1/2 lžičky citronová kůra  
2 hrnky hladká mouka 
1/2 lžičky sůl  
2 lžíce solamyl  
1 lžička mletá skořice  
2 lžíce citronová šťáva 
3 ks vejce  
3/4 hrnku slunečnicový olej  
1 hrnek sekané mandle  
3/4 hrnku sekané vlašské ořechy 

Židovský mandlový chlebíček k Novému 
roku 5777


