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Židovská obec v Teplicích se již dlouhodobě snaží o ná-Židovská obec v Teplicích se již dlouhodobě snaží o ná-
vrat k tradičním duchovním hodnotám, jak na poli ŽOT, vrat k tradičním duchovním hodnotám, jak na poli ŽOT, 
tak i na poli FŽO. Na poslední Radě FŽO hlasovala např. tak i na poli FŽO. Na poslední Radě FŽO hlasovala např. 
proti transformaci Židovské liberální unie v Židovskou proti transformaci Židovské liberální unie v Židovskou 
liberální obec, nejen z důvodů finančních, ale především liberální obec, nejen z důvodů finančních, ale především 
z důvodu velké liberalizace nově by vzniknuvší obce. z důvodu velké liberalizace nově by vzniknuvší obce. 
V minulosti se do života mimopražských židovských V minulosti se do života mimopražských židovských 
komunit zapojili tzv. nehalachičtí členové, kteří se stali komunit zapojili tzv. nehalachičtí členové, kteří se stali 
„řádnými členy ve svých obcích“, ale tito tzv. tatínkovci „řádnými členy ve svých obcích“, ale tito tzv. tatínkovci 
či dědečkovci, ve většině případů mylně pochopili svou či dědečkovci, ve většině případů mylně pochopili svou 
nově nabyvší situaci. Problém je také v tom, že jim to ni-nově nabyvší situaci. Problém je také v tom, že jim to ni-
kdo řádně nevysvětlil. Vznik nově vzniknuvšího středo-kdo řádně nevysvětlil. Vznik nově vzniknuvšího středo-
evropského progresivně reformního bejt dinu tuto situa-evropského progresivně reformního bejt dinu tuto situa-
ci ještě více do budoucna zkomplikuje, to je alespoň můj ci ještě více do budoucna zkomplikuje, to je alespoň můj 
názor. Neboť židovská halacha nikdy nepřestala platit. názor. Neboť židovská halacha nikdy nepřestala platit. 
Frustrace těchto lidí se mnohdy přechýlila ve volbu libe-Frustrace těchto lidí se mnohdy přechýlila ve volbu libe-
ralizovat sama sebe a své okolí, progresivně reformovat ralizovat sama sebe a své okolí, progresivně reformovat 
či úplně překrucovat vše, co nám brání být Židy takový-či úplně překrucovat vše, co nám brání být Židy takový-
mi, jakými si přejeme být.mi, jakými si přejeme být.

Židovská obec v Teplicích již v tomto duchu navázala na Židovská obec v Teplicích již v tomto duchu navázala na 
úspěšnou spolupráci s karlovarskou židovskou obcí, kte-úspěšnou spolupráci s karlovarskou židovskou obcí, kte-
rá vyznává stejný hodnotový systém návratu k tradiční-rá vyznává stejný hodnotový systém návratu k tradiční-
mu judaismu. Dále se snaží spolupracovat s Památníkem mu judaismu. Dále se snaží spolupracovat s Památníkem 
Terezín na obnově bohoslužby v malé synagoze při Jom Terezín na obnově bohoslužby v malé synagoze při Jom 
ha-Šoa a spolupracovat s pohřebním bratrstvem Chevra ha-Šoa a spolupracovat s pohřebním bratrstvem Chevra 
kadiša při zajištění důstojného pohřbu. O prázdninách kadiša při zajištění důstojného pohřbu. O prázdninách 
podpořila ŽOT minjan např. v Luži u Chrudimi na se-podpořila ŽOT minjan např. v Luži u Chrudimi na se-
tkání lužských rodáků, při příležitosti položení Stolpers-tkání lužských rodáků, při příležitosti položení Stolpers-
teinů, kdy se v místní barokní synagoze konaly šábesové teinů, kdy se v místní barokní synagoze konaly šábesové 
bohoslužby, nebo v Karlových Varech při návštěvě rabí-bohoslužby, nebo v Karlových Varech při návštěvě rabí-
na Reuvena Grosze.na Reuvena Grosze.

O všech těchto aktivitách jsme vás informovali prostřed-O všech těchto aktivitách jsme vás informovali prostřed-
nictvím našich webových stránek, či přímo prostřednic-nictvím našich webových stránek, či přímo prostřednic-
tvím čtvrtletníku Posel.tvím čtvrtletníku Posel.

„„Šana tova umetuka 5783 – všem!Šana tova umetuka 5783 – všem!““

Pro čtvrtletník Posel připravil: duchovní ŽOT Tomáš Pro čtvrtletník Posel připravil: duchovní ŽOT Tomáš 
PulcPulc

Malé prázdninové zamyšlení

Gratulace k 90 narozeninám naší vážené členky ŽOT, Evy Skočdopolové. „Mazal tov!“



2

Bat micva v Karls´badu
Na Roš chodeš Sivan 5782 se sjelo do Karlových Varů na místní židovskou obec při příležitosti bat micva Gitl Goldy Kočové, mnoho 
pozvaných hostí z Prahy, z Teplic a též odjinud, aby přišli pogratulovat oslavenkyni a podpořili dobrou věc a místní minjan. Neboť 
naše oslavy jsou milé nejen nám, ale i šechina - boží přítomnost se s námi raduje.

Na úvod začala odpolední bohoslužba Mincha na Roš chodeš, kterou vedl chazan FŽO Danny Vaněk, po žalmu Ašrej, reb Chaim 
Kočí vyjmul ze Svaté skříně „Aron ha-kodeš“ svitek Tóry a předal ho do rukou chazanu FŽO, který obešel se svitkem věřící karlo-
varské obce a všechny vážené hosty, tak aby se mohli dotknout pláštíku či jeho stříbrných ozdob.

O té svaté Toře vám musím něco povědět, co hezkého o ni napsal v Devíti branách Jiří Langer: Tojre je naše nejsvě-
tější svátost. Hebrejských Pět knih Mojžíšových, krasopisně a bez chybičky napsaných rukou osvědčeného písaře černou tuší na 
bělostném pergamenu z hovězí kůže. Mnoho loktů dlouhý pás, jehož oba konce jsou navinuty na dvou dřevěných tyčkách. Strom 
života – Ec chajim jim říkáme.

Pergamenový svitek Tojry je předmět drahocenný. A drahocenný bývá i sametový pláštík, do něhož jej oblékáme. Je pěkně vyšíva-
ný starobylými symboly., někdy též symbolem šesticípého štítu Davidova vyzdoben. Na vrcholky Stromu života klademe stříbrné 
koruny s rolničkami, na krček pláštíkem zahaleného svitku věšíme stříbrnou ručičku s nataženým ukazováčkem a na prsa svitku 
dáváme stříbrný štít. Svitky Tojry nebo Tóry, jak vy říkáte, chováme v modlitebně ve svatoschránce za nádhernou oponou.

Když při bohoslužbách o svatém šábesu a o svátcích je Kniha nošena synagogou, povstáváme před ní ze svých míst s větší úctou než 
druzí národové před svými králi. Dotýkáme se jejího roucha, a líbáme je s posvátnou úctou.

Tohle a mnohem víc se dočtete v té knize, věřte mi, ani oči z ní nespustíte. A možná, kdo ví, i na chasidskou cestu se vydáte.

Na bimě byl svitek Tóry rozbalen a přichystán ke slavnostnímu čtení, kterého se ujal rabín Michael Duschinsky z Prahy. První aliji 
získal Roš kehila Karlsbad Pavel Rubín, druhou aliji obdržel Roš kehila z Teplic Michael Lichtenstein, třetí alijí byl poctěn otec 
oslavenkyně morejnu reb Chaim ben Avraham Kočí duchovní karlovarské židovské obce a předseda Chevra kadiša Praha ČR. Čtvr-
tou aliji obdržel šámes synagogy Petr Rubín. Všichni přítomní získali požehnání pro sebe a své blízké od chazana FŽO Dannyho 
Vaňka. Hagbe a glile byla svěřena dvěma místním členům karlovarského minjanu. I oni obdrželi svůj mišeberach.

Po uložení svitku Tóry do Aran ha-kodeš, se pokračovalo v odpolední bohoslužbě ve svižném tempu. Po závěrečném kadiši, se vší 
pozornost soustředila na oslavenkyni Gitl Goldu zvanou Gigi. Gigi si pro svůj vstup do náboženské dospělosti  (tj. věk 12 let)při-
pravila drašu na téma: paraša Bamidbar, která pojednává o rozložení izraelských kmenů okolo „miškanu“ a o tom, který kmen má 
jakou funkci v rámci izraelského národa. Gigi zde vyzvedla i co nového se v paraše Bamidbar naučila a co z ní pochopila. 

Po krátké draše, bylo pro všechny přítomné přichystané bohaté občerstvení, nechyběl ani přípitek oslavenkyni. „L´chaim“ nebo 
„mazal tov.“ Po té byl čas předat oslavenkyni malé dárky.

Reb Chaim při této příležitosti předal deset nových česko-hebrejských modlitebních knih „Zichron David Jisrael“, jako dar karlo-
varské obci. Volba reb Chaima Kočího přinesla celé karlovarské židovské komunitě velké požehnání. Nechť ji toto požehnání i do 
budoucna neopouští. „Mazal tov všem.“

V průběhu seudy zaznělo několik proslovů z úst předsedy karlovarské židovské obce Pavla Rubína, rabína Michaela Dushinského či 
předsedy ŽOT Michala Lichtensteina. Po té následovala volná zábava a v zadní místnosti připraveno hudební vystoupení DJ Diega 
Bransburga. Jeho písně jsme mohli slyšet před covidem i v Teplicích na Purim 5780, který byl na dlouhou dobu poslední akcí, která 
se mohla konat bez větších omezení.

Když už jsem se zmínil o tom našem chasidském světě, tak bych vám na závěr řekl jednu velikou chasidskou moudrost, kterou se 
mimochodem též dočtete v knize Devět bran, a to je: Jednou dal reb Mendele z Tomašova svým žákům otázku: „Kde je Bůh?“ „Kde 
je Bůh? – To ví přece každé dítě! Bůh je všude.“
Reb Mendele zavrtěl svou moudrou hlavou. Nepochopili ho. Povídá.
„Je tam, kam se ho pustí.“
Je v našich srdcích, když Mu jich neuzavíráme.

Pro čtvrtletník Posel připravil: Tovje

Posel Židovské obce Teplice  
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Roš chodeš party – Tamuz
Když se v Teplicích slavil Roš chodeš tamuz, všechny světy se otřásaly a služební andělé se slzami v očích na to veselí hleděli, neboť 
takové veselí to tu dlouho nebylo, ale nepředbíhejme. Vezměme všechno pěkně po pořádku. Ať nám nic neuteče.

Roš chodeš prvního dne nového měsíce tamuz se konal ve středu 29.6.2022 v odpoledních hodinách, tak jako vždy začal odpolední 
bohoslužbou Mincha. Bohoslužbu vedl chazan FŽO Danny Vaněk. Po úvodním žalmu 145, který následuje po slovech „Ašrej jošvej“ 
vyjmul vážený člen představenstva obce reb Vitalij, pověřený k tomuto úkolu gabajem synagogy, pergamenový svitek Tóry z Aron 
Ha-kodeš a předal ho do rukou chazana Danny Vaňka. Ten s ním obešel věřící v modlitebně, tak aby každý se ho mohl dotknout, 
nebo políbit sametový pláštík.

První aliji, aneb vyvolání k Tóře obdržel vážený člen revizní komise ŽOT reb Radek ben Dudi Herskovič, druhou aliji získal, 
vážený host reb Menaše ben Avraham Cibulka, k třetí aliji byl vyzván gabajem synagogy reb Saul ben Jindřich Waldes, poslední 
čtvrtou aliji obdržel člen představenstva ŽOT, reb Chaim ben Geršon Efraim. Všichni též obdrželi od chazana FŽO Danny Vaňka 
mišeberach.

K pozdvižení svitku Tóry byl povolán duchovní ŽOT reb Tovje, na pomoc mu přispěchal Roš kehila reb Zelig ben Benjamín Zeev, 
aby svinul svitek Tóry a oděl ho do jeho drahocenného roucha a ozdobil stříbrným tasem a jadem. Možná bych vám neznalým měl 
ještě říct, že „tas“ je stříbrný štít na Tóru a „jad“ je stříbrná ručička, kterou si baal kore, to je ten, který předčítá ze svitku Tóry, 
ukazuje v textu, neboť není dovoleno se hrabat ve svaté nauce jen tak nataženým ukazováčkem, to by se mohlo některé písmenko 
tím nečistým prstem poškodit, a to by bylo velké dopuštění. Neboť Tóra je velmi drahocenná věc pro nás Židy, ale to ví každé malé 
dítě. Pak když je Tóra řádně ustrojená vrátí se stejnou cestou do svaté skříně Aron Ha-kodeš.

Poté se celý teplický minjan pomodlil tichou modlitbu osmnácti požehnání „Šmone esre“, a až tak všichni učinili, chazan ji zpěvavým 
hlasem zopakoval, aby věřící mohli stvrdit jeho pravdivá slova – odpověděli na každé požehnání  společně „Amen“. Závěrečný 
kadiš po „Alenu lešabeach“ pronesl reb Vitalij. Po posledních pronesených slovech odpovědělo shromáždění opět „Amen“. Načež 
duchovní ŽOT všechny přítomné pozval do klubu ŽO, na Roš chodeš party.

Na party samozřejmě nesměl chybět Martin Krajíček, se svou kytarou a dobře známým repertoárem jidiš a hebrejských písniček. 
Tentokráte mu vypomohl se svým štěbencem, neboli klarinetem, náš vážený host reb Menaše Cibulka, který přijel se svou chotí 
Orit na pozvání duchovního ŽOT. Paní Orit původně pochází z Madridu a její temperament  ji neopustil ani v jejím věku.  Musím 
přiznat, že hned bylo veseleji, zpívalo se, tančilo se, prostě byla mezi námi ta pravá radost. Po našem „simcha“ – simcha je radost.

Mašgiach z pražského košer hotelu King David se též činil, první chod servírovaný na Roš chodeš party byl pečený losos, druhý 
chod byly horní kuřecí stehna marinovaná ve směsi indického koření, poté se servírovaly hovězí hamburgery a po nich kuřecí špízy. 
Na samý konec jako chuťovka se podávaly grilované žampióny, trošku více nasolené – to aby se více pilo.

Rád bych na závěr všem rád poděkoval za jejich příspěvky a za to, že přišli podpořit minjan. „Toda raba všem.“

Pro čtvrtletník Posel připravil: šmot

Tamuz (též tammuz; hebrejsky: ַּּתּמוז je desátý měsíc občanského a čtvrtý měsíc biblického židovského kalendáře. Jedná se o 
letní měsíc, který trvá 29 dní. Podle gregoriánského kalendáře připadá tamuz obvykle na červen – červenec. Jméno měsíce bylo 
převzato z babylonského kalendáře.

 Se zpožděním oznamujeme,
že dne 28. 1. 2022 v předvečer svatého šabatu Mišpatim tj. 26. švatu 5782

zemřela naše členka Anna Bírková ve věku nedožitých 60 let

„Kéž je její duše pojata do svazku věčného života.“ 
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Popravdě mám rád příběhy, které voní syrovou kůží. Proto bych se rád vrátil k článku o Eduardu Rindskopfovi a továrně na 
kožené zboží a usně,  který vyšel ve čtvrtletníku Posel č. 3/2021.

Po smrti Eduarda Rindskopfa převzali továrnu především synové Rudolf a Ferdinand Rindskopfové, kteří zůstali na rozdíl od 
většiny bratrů v malebném podhůří Krušných hor, kde řídili společně zděděnou továrnu a dohlíželi nad společným majetkem 
rodiny. V Bohosudově Ferdinand Rindskopf zakoupil dům č. p. 13, kdežto rodina vlastnila ještě dům č. p. 248 tamtéž, zde by-
dlela do své smrti matka Paula Rindskopf, vdova po Eduardu Rindskopfu. Paula Rindskopf zemřela ve stejném roce (1. břez-
na 1931) jako její milovaný syn Ferdinand, který ji byl vyprovodit k hrobu, aniž by věděl, že za tři měsíce zde bude na Novém 
židovském hřbitově v Teplicích pro něj vyhlouben u cesty v horní části hřbitova jeho vlastní hrob. 

Na počátku dvacátého století se Bohosudov dynamicky začal stavebně rozvíjet, a v jeho rozvoji mu pomohli i někteří židovští 
podnikatelé, kteří Bohosudovu přinesli nebývalou prosperitu. Jedním z nich byl Ferdinand Rindskopf  (20. října 1869-15. 
června 1931), který se oženil s dcerou Markuse Maxe Rotschilda, Elsou (5. dubna 1879-08. února 1941 v Teplicích) s níž měl 
dva syny, kterým se díky vlivným kontaktům příbuzných podařilo před odstoupením Sudet nacistickému Německu včas utéct a 
získat víza do Spojených států Amerických a zachránit se před nástupem fašismu, který odsoudil všechny Židy ve staré Evropě 
k úplné likvidaci, na okupovaném území v Polsku, na Ukrajině a na dalších místech.

Ferdinand Rindskopf zemřel 15. června 1931, ve věku 61 let. Jeho tělesné ostatky byly uloženy na Novém židovském hřbitově 
ve Hřbitovní ulici č. p. 647 s velkými poctami, které mu právem náležely. Pozůstalí nechali po uplynutí jednoho roku hrobové 
místo osadit honosným náhrobkem z černé žuly.

Po smrti Ferdinanda Rindskopfa se ujmul řízení továrny bratr zesnulého Rudolf Rindskopf (31. srpna 1868-1. listopadu 1937), 
který čím dál tím více pravomocí s řízením a s výrobou převáděl na svého nejstaršího syna Wilhelma Hanse Rindskopfa (25. 
dubna 1902-1944 v Auschwitzu). Wilhelm Hans Rindskopf byl posledním majitelem bohosudovské továrny na kožené zboží a 
usně, kterou založil jeho děd Eduard Rindskopf zc“l. V roce 1939 byl veškerý židovský majetek arizován a Židé ztratili nárok na 
důstojný život a stali se nepohodlnými obyvateli.

Rudolf (31. srpna 1868-1. listopadu1937) a Ella Rindskopf roz. Hauser (22. února 1878-29. prosince 1944 v Terezíně) v Boho-
sudově vlastnili dům č. p. 171, kde bydleli (podle seznamu Židů za okupace – dochovanému v archivu na ŽOT) až do deportací 
do terezínského ghetta. Jako jediný z celé rodiny přežil Walter Reinhold (7. června 1904-9. května 1990), který si později změ-
nil své příjmení z Rindskopf na Rodek. 

Rudolf Rindskopf zemřel podle hebrejského kalendáře 27. chešvanu 5698 a byl jako mnoho jiných pohřben za velkých poct na 
Novém židovském hřbitově tři dny po svém skonu, kdy opustil tento svět (tj. 30. chešvanu 5698), jeho hrob se nacházel v horní 
části hřbitova hned u cesty. V sedmdesátých letech se stala jedna událost skoro biblických rozměrů. Neboť se otevřela ústa 

Ferdinand a Rudolf Rindskopfovi
aneb synové reb Eliajahu ben Beer Naftaliho z Bohosudova a jeho následovníci
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země a pozřela několik okolních hrobů, mezi nimiž byly i hrobová místa č. 2910-2920 továrníka  Rudolfa Rindskopfa i s vedle 
stojícím, vzrostlým kaštanem. Tehdejší představenstvo synagogálního sboru v Teplicích, pak nechali zavézt nebezpečně vyhlížející 
díru. Teplický hřbitov tak přišel o několik náhrobních stél, které pozřela ústa země, zůstal po nich jen zápis v pohřebních knihách 
Pohřebního bratrstva Chevra kadiša, které  zapsal vlastní rukou tehdejší custos J. B. B. reb Emil Österreicher z“cl. Pohřební knihy 
jsou uloženy na ŽOT v Lipové ulici č.p. 25/333. 

Jak už bylo zmíněno: Ella Rindskof roz. Hauser byla deportována do terezínského ghetta transportem XIX/3 č. 126, 
který vyjížděl z Ústí nad Labem 27. 11. 1942, tam zemřela o dva roky později 29. 12.1944 ve věku 66 let.

Dlouhá léta stál honosný náhrobek Ferdinanda a Elsy Rindskopf na svém místě, a byl ozdobou zdejšího hřbitova, až před pár 
lety (v roce 2018) se sesunula sestava několika černých žulových desek, ze své základny. Při pádu z výšky nejvíce byla poškozená 
střední nápisová deska, která se musí nechat vyrobit nová. Sesunuté náhrobní desky dnes leží na cestě a nemá je kdo vyzvednout a 
navrátit zpět. Židovská obec v Teplicích sice každoročně díky grantu NFOH postaví cca dvacet náhrobních stél, ale některé spadlé 
náhrobní kameny, jako tento, vyžadují větší finanční zdroje, aby se mohly opět zaskvět na svém místě ve své bývalé kráse. Členové 
představenstva doufají, že se jim podaří kontaktovat potomky, kteří žijí v cizině. V roce 2011 navštívili potomci rodin Rindskopf, 
Riethof, Rode a Rodek hroby svých předků na Novém židovském hřbitově v Teplicích, kde je přivítalo tehdejší představenstvo ŽOT.

Dějiny a rodopis rodiny Rindskopfů je vpravdě fascinující a věřím, že se s dalšími bývalými členy této velmi rozvětvené rodiny ještě 
v některém dalším  čísle čtvrtletníku Posel setkáme. Jak rád říkám: 

„Čtěte čtvrtletník Posel a dozvíte se víc.“

„Čest jejich památce.“

Pražský Maharal říká: „Jsou-li spolu Židé pevně spjati, pak je království Boží u nich a vystupuje nad ně do výše, 
protože On je král, a král završuje celek. Jestliže však je Izrael rozdělen jeden od druhého, jako by Jeho 

království nebylo, poněvadž tu není lidu, nad nímž by se mohlo vznášet.“

Pro čtvrtletník Posel připravil: tomš69
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„Ba´al Šem Tov, budiž jeho památka cadika a světce požehnána, byl s to 
dosáhnout vyprávěním příběhu sjednocení (jichud). Kdykoliv viděl, že nebeské 
cesty jsou porušeny a není možné je napravit modlitbou, opravoval je a sjedno-
coval vyprávěním příběhů.

Citace pochází z knihy: Vše je dobré a vše je jedno, od rabi Nachmana z Braslavi, 
které vydalo nakladatelství Trigon v roce 2019 v překladu: Terezy Krekulové, str. 
112

V prosincovém vydání čtvrtletníku Posel z roku 2016 byla zveřejněna tato foto-
grafie.

Ve vydání z června 2017 je výše uvedená maceva označena jako náhrobní ká-
men „paní Gitl z Rustu.” Kdo však byla Gitl z Rustu? Německým jménem Katha-
rina, příjmením Feig rozená Hellerová. Gitl/Katharina (1816-1845) byla první 
manželkou Israela Feiga (1810-1880.) Israel byl vnukem žida Elihu, který zís-
kal povolení, tzv. familiant, pobývat a obchodovat ve vesnici Teutschenrust na 
panství Weiten Trebetitsch pod ochranou vlastníka panství hraběte Franze Jo-
sefa von Schönkirken a jeho manželky Charlotty. Teutschenrust se dnes jmenuje 
Podbořanský Rohozec a Weiten Trebetitsch jsou Široké Třebčice.

Pan Tomáš Pulc, vážený duchovní teplické synagogy, mě požádal, abych přispěl 
několika črtami k poznání osob, které tvořily rodinu Feigů z Podbořanského Ro-
hozce.

Byli to moji předkové a bratranci. V prvním díle se budu věnovat osobě paní 
Kateřiny a představím i její předky ze strany rodiny Hellerových. Věnovat se 
budu také jejímu manželovi Israelovi a společným potomkům Kateřiny a Israela, 
kterým se budeme věnovat později v dalších příbězích.

Mišpoche Feig z Rohozce

Týká se to zejména jejich syna Moritze Feiga, dále jiného člena rodiny se stejným jménem, tedy také Moritze Feiga, a vnuka JUDr. 
Roberta Feiga. Příběh Gitl a Israela je příběhem úspěšné židovské rodiny ze skromných venkovských poměrů. Rodina pocházela 
z oblasti Chebska (Eger) a Ústí nad Labem (Aussig), v období první poloviny devatenáctého století bylo toto území součástí Rak-
ouského císařství.

Kdo však byla Gitl z Rustu?

Jaké zprávy se nám z tak vzdálené doby zachovaly kromě toho, že je pohřbena v Mašťově pod tímto krásným náhrobním kamenem? 
Co obecně víme o ženách v období, které se zaobíralo především zaznamenáváním činů a zkušeností mužů? Víme, že stejně jako 
mnoho žen 19. století, zemřela Kateřina/Gitl na následky poporodních komplikací, konkrétně kvůli infekci, kterou se nakazila při 
porodu svého třetího dítěte, syna Eduarda. Jednalo se pravděpodobně o takzvanou horečku omladnic, německy Kindbettfeber. 
Paní Kateřina bojovala s infekcí sedm týdnů, než jí 8. srpna 1845 podlehla.

Nemoc podle Dr. Charlese Patricka Davise poprvé identifikoval Dr. Alexander Gordon ve Skotsku v roce 1795 (https://www.
medicinenet.com/puerperal_fever/definition.htm). V roce 1843 Dr. Oliver Wendell Holmes z Bostonu v Massachusetts označil 
za příčinu nemoci infekci. Předpokládal, že nositelem infekce byli sami porodníci. V situaci, kdy se mnoho žen ve stejné lokalitě 
léčilo u stejného lékaře, to znamenalo mnoho nakažených. Již v roce 1847 dr. Ignaz Philip Semmelweiss, rodem Němec z Budapešti 
pracující ve Vídni, přišel s metodou, jak zabránit šíření této nemoci. Navrhoval, že porodník si má před každým porodem důkladně 
dezinfikovat ruce v chlorovaném vápně. Řada lékařských zařízení Semmelweissovu teorii odmítala. I kdyby ji přijali, pro Kateřinu 
bylo už tak jako tak pozdě. Nebyla ostatně jedinou židovskou ženou z Podbořanského Rohozce a široké rodiny Feigových, která 
zemřela z takových příčin.

Zachovala se nám jména Kateřininých nejbližších předků, jejích rodičů Abrahama a Johanny (rozené Weinman) Hellerových a 
jejího dědečka z matčiny strany Isaka Weinmana z Velké Dobré. Víme, že Abraham Heller pocházel z Oráčova a jeho rodiče byli 
Markus Heller a Katarina Helena. Markus Heller figuruje ve sčítání lidu z roku 1793 jako učitel ve škole v Nouzově. Pohyboval se 
snad Markus Heller mezi Nouzovem a Oráčovem?

Třináct kilometrů mezi obcemi je vzdálenost, kterou je možné ujít pěšky. V zimě to určitě moc příjemná cesta nebyla. Možná 
měl koně? Jako učitel si jistě nemohl dovolit kočár. Markusovým otcem byl Aaron Heller, obchodník (mit wahrenhandel podle 
stejného soupisu z roku 1793), který žil v Kolešovicích na Rakovnicku. Aaron zbohatl díky svým obchodním aktivitám a svému 
synovi učiteli mohl koně a kočár jistě pořídit. Pokud cesty byly slušné, možná těch třináct kilometrů netrvalo ani tak dlouho. 
Pro židovské obchodní cestující ona třinácti kilometrová vzdálenost možná mnoho neznamenala, dokonce ani v případě, že by ji 
museli překonávat pěšky. Pro Markuse byla tato procházka možná způsobem, jak si udržet fyzickou kondici, zvláště když jediné, 
co musel po příjezdu dělat, bylo pomáhat dětem osvojit si psanou němčinu a matematiku, aby se mohly stát dobrými rakouskými 
občany. Podle Tolerančního patentu císaře Josefa II. z roku 1782 musely totiž všechny židovské děti podle rakouských zákonů 
navštěvovat školu a ovládat právě tyto dva předměty. Podle tohoto nařízení a na rozdíl od českých a polských poddaných, kteří 
mohli navštěvovat polské a české školy, se čeští židé nesměli vzdělávat v jazyce jidiš, kterým běžně mluvili. A tak si židovští muži, 
jako byl Kateřinin dědeček Markus, mohli vydělat na živobytí, i když ne zrovna dobré, tím, že se stali učiteli, pokud sami ovládali 
německý jazyk a matematiku.
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Markusův otec Aaron měl za manželku Cecilií. Kateřinin otec Abraham, syn Markuse a vnuk Aarona, byl v době sčítání lidu v roce 
1793 ještě dítě. V jeho úmrtním listu najdeme v kolonce zaměstnání soukromník, což naznačuje, že si vedl dost dobře, možná v pod-
nikání, aby mohl ve stáří odejít do důchodu. Vzdálenost z Kolešovic do Oráčova je 7,1 km. Předpokládáme tedy, že když Abraham 
vyrůstal, mohla širší rodina Hellerových trávit šabat společně. Z Oráčova do Podbořanského Rohozce je to naopak 38 kilometrů, 
takže když se Kateřina provdala za Israela Feiga, možná spolu kvůli větší vzdálenosti trávili méně času jako rodina. Od Markusova 
dětství až po Kateřinino dětství měla rodina Hellerových blízko k sobě v Oráčově a Kolešovicích a k Markusově práci v Nouzově. 
Když se však Kateřina provdala za Izraele a přestěhovala se do Rohozce, vzdálenost se zvětšila a možná i 38 kilometrů do Rohozce 
ztížilo společné trávení času. Z pramenů, které se nám dochovaly, je těžké zjistit cokoliv konkrétnějšího o Kateřinině životě a její 
osobnosti (zejména pokud bychom chtěli postupovat tak, jak o těchto věcech přemýšlíme dnes). Nakonec tedy vše, co o Kateřině 
víme, je napsáno na krásném náhrobku s palmou: (Za přepis a překlad děkujeme Achabu Haidlerovi.)

Toto je náhrobní kámen ženy,
jejíž cesty byly cestami laskavosti

a každá jejich odbočka,
naplňovala dům klidem.

Uctívaná doma a oslavovaná veřejně na ulicích.
Doširoka otevřela dlaň potřebným

a náruč chudým.
Manželka pana Israela Feiga z Rohozce.

„Kéž je její duše pojata do svazku věčného života“

Víme tedy, že Kateřina/Gitl byla laskavá a velkorysá. Je to méně, než víme o mužích v jejím životě? Je to stejně? Je to více? A co 
víme o těch, kteří přišli po ní? Eduard byl Kateřinino třetí dítě. Když v roce 1845 zemřela, měla již pětiletou dceru Aloisii a syna 
Moritze, kterému byly dva roky. Eduard se dočkal pouze prosince téhož roku, kdy zemřela Kateřina. Zemřel údajně na fraisen, 
česky dětské křeče, což je nemoc, která podle lékařských výzkumů ve 21. století nikdy nebyla smrtelná. Proč tedy zemřel? Možná 
mu byla předepsána nějaká léčba, která děti trpící záchvaty spíše zabíjela, než aby zmírňovala příznaky nemoci. Příznaky, které 
buď časem odezní, nebo přejdou v epilepsii, která je podle moderní medicíny také zvládnutelná. Kdo se staral o Eduarda během 
nemoci matky a po její smrti? A co Aloisie a Moritz? Kdo se staral o děti obecně, když tolik matek zemřelo při porodu? Možná, že 
38 kilometrů z Oráčova do Rohozce znemožnilo Kateřinině matce Johanně být u porodu a pomoci Kateřině, když rodila a následně 
onemocněla. Víme, že v létě 1849 se Izrael znovu oženil.

Jeho novou manželkou se stala Karoline Charlotte Feigová, rozená Schüllerová. Ale jak bylo o obě děti postaráno po smrti jejich 
matky? Kateřininy děti Aloisia a Moritz se dožily dospělosti. Později se s otcem Israelem a jeho druhou ženou Karoline Charlotte 
přestěhovali z Teutschenrustu do Libočan a poté do Žatce (Saaz). V té době se v rodině objevily další dvě sestry, Auguste a Bertha. 
V roce 1858, kdy bylo Aloisii 18, Moritzovi 15 a Augustě 7 let, se v Libočanech narodila Bertha. Rodina se znovu přestěhovala, a to 
do Žatce, před narozením poslední dcery Lotti, která pravděpodobně zemřela na některou dětskou nemoc. Israel Feig prožil svůj 
život v Žatci, kde měl společně se svým bratrem Löwym obchod.

V roce 1877, tři roky před smrtí Izraele, se ve Wiener Zeitung dočteme, že firma Gebrüder Feig prodávala tak rozmanité výrobky, 
jako jsou chmelové tyče, ovce a surová kůže. Kateřinina dcera Luise se později s manželem Isakem Reimanem přestěhovala do 
Slaného a dožila se 77 let. Její syn Moritz se přestěhoval do Prahy a zemřel v roce 1910.

Pokud mi to pan Tomáš dovolí, napíšu brzy znovu o Moritzovi a jeho synovi Robertovi. Příběh Roberta Feiga je strašnou tragédií 
šoa, v některých ohledech hroznější než jiné příběhy, a to přesto, že Robert přežil. Při vysvětlování toho, co vím o Robertovi, budu 
také vyprávět příběh o tom, jak jsem se poprvé setkal se svou rodinou. S příbuznými, o kterých jsem nic nevěděl, protože byli scho-
vaní za šoa jako za obrovskou zdí. Nyní vím o Robertovi a o jejich bratranci, dalším Moritzi Feigovi, který je mým pradědečkem. Než 
jsem se mohl dozvědět více o rodině Feigů z Teutschenrustu, musel jsem zjistit, že Moritz a Moritz jsou dvě různé osoby. A musel 
jsem zjistit, kdo je Robert, protože jsem jeho jméno našel v telefonním seznamu v Praze v roce 1989
Tak někdy zas příště, váš Jonathan Feig.

Překlad z angličtiny pořídil: Tomáš a Lenka Burgerovi a pro čtvrtletník Posel připravil: TP

Hezký prázdninový pozdrav, nám zaslala, Vendi Wag-
nerová z návštěvy Berlína, kdy na židovském hřbitově 
v Berlíně – Weissensee, který se nachází v ulici Her-
berta Bauma, vyfotila náhrobní stélu bývalého teplick-
ého rabína Dr. Adolfa Rosenzweiga a jeho ženy Anny 
Rosenzweig roz. Zwirn. O rabínu Dr. Adolfu Rosenz-
weigovi, jsme vás informovali ve čtvrtletníku Posel 14/3 
2020 na str. 4-5; 

Za foto moc děkujeme. Redakční rada čtvrtletníku Po-
sel

Náhrobek bývalého teplického rabína 
v Berlíně
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Bejt kneset v Libyni a v Lubenci
Čas byl k tomuto kraji velmi milostiv, neboť od těch časů se 
toho tu moc nezměnilo, lidé přicházeli a odcházeli. Žít zde 
bylo těžké v každé době, Jan Ludvík Neslinger ze Selchen-
gradu to dobře věděl, a tak povolili vypovězeným Židům 
z Prahy se v Drahonicích usadit a založit si svou komunity. 
Nebylo to zadarmo, Židé v kraji odváděli majitelům pan-
ství, na kterých se usadili, velké poplatky a byli povinni od 
nich odebírat zboží za dobrou cenu, takže vrchnost v žád-
ném případě netratila.

Synagoga v Libyni stála v jihovýchodní části vsi vedle domu 
č. p. 11. Budova zvenčí napodobovala strohé josefinské bu-
dovy 18. století, uvnitř se nacházela barokní klenba, za-
klenutá středovou plochou kupolí ohraničenou širokými, 
valenými pasy, které k ní přiléhaly na západní a východní 
straně. Dále měla vysoko položená velká okna, kterými vni-
kalo do sálu dostatek světla. Silné masivní zdi podpíraly 

ochoz pro ženy nesený kamennými sloupy, vedle točitého schodiště, vedoucího na ženskou galerii, byla přistavena obecní 
pec. Toto schématické rozvržení nacházíme u mnoha dalších staveb postavených v té době.

Ke konci 18. století malá kapacita a nevyhovující prostory drahonické modlitebny nestačily, a proto byl dům modlitby 
„Bejt kneset“ v roce 1790 dle nařízení hraběte Prokopa Oldřicha Lažanského z Bukové, nejvyššího kancléře a purkrabího 
v království přesunut do nedaleké Libyně. Lažanští z Bukové nejprve v roce 1774 zakoupili městys Lubenec a v roce 1788 
přikoupili vsi Drahonice a Libyni a připojili je k panstvím Chýše.

Hrabě Prokop III. Lažanský z Bukové daroval pozemek a kameny k výstavbě synagogy v Libyni, stavba byla započata 
v roce 1830, dokončena a předána do užívání byla v roce 1832. Hrabě Prokop Lažanský z Bukové a jeho potomci si od 
místních Židů slibovali větší prosperitu a větší odbyt zboží na svých velkostatcích. Pro místní komunitu to byla léta 
prosperity a ekonomické stability. Po revolučním roce 1848 však začíná pozvolné stěhování libyňských židů do větších 
měst v regionu. Roku 1870 se stářím probořil strop synagogy. Synagoga se stávala stále více a více nezpůsobilou provozu. 
Odchodem majetnějších členů židovské komunity přišla i o zdroj finanční, ze kterého by se hradily aspoň nejnutnější 
opravy a zároveň s tím i financoval provoz obce a hřbitova. Roku 1925 byla z důvodu havarijního stavu objektu synagoga 
uzavřena. Ve stejném roce byla vykoupena stavební firmou Anton a Ignác Stark z Lubence a stržena.

Stavebně historický průzkum libyňské synagogy provedl ve 20. letech 20. století Ing. Arch. Alfréd Grotte (12. 01. 1872 
Praha – 17. 06. 1943 Terezín), který se jako jeden z prvních architektů začal zabývat výzkumem židovských památek. 
Díky jeho píli se dochovaly půdorysné nákresy a fotografická dokumentace dnes již neexistujících staveb.

Synagogu v Libyni v témže roce nahradila synagoga v nedalekém Lubenci. Nová synagoga v Lubenci už nedosahovala 
takových stavebně historických kvalit. Jednoduchá moderní synagoga se nacházela v Podbořanské ulici, kde byla přista-
věna k boční straně domku čp. 98, zde se též nacházel byt místního rabína Rudolfa Polesieho z“l. Rabín Polesie zastával 
svůj úřad rabína a učitele náboženství od roku 1898 do roku 1928. Posledním lubeneckým rabínem byl rabín Jonas 
Traub. 

Modlitební sál lubeneckého templu pojal okolo 70 až 80 věřících. Vedle modlitebny byly prostory rabinátu a též se zde 
nacházela židovská škola. Dne 11. 11. 1938 kolem 20. hodiny byla vypálena místními nacisty do základů i s inventářem a 
židovskými matrikami.
V roce 1898 je zde doloženým představeným obce lubenecký koželuh Abrahám Löwy, po něm funkci zastávali Edmund 
Hermann, Rudolf Zeitner, za předsednictví Leopolda Glasera a představeného pohřebního bratrstva Chevra Kadiša v le-
tech 1896-1929 došlo k rozšíření drahonického židovského hřbitova na celkovou plochu 1.744 m², po něm nastoupil Roš 
Chevra kadiša Fritz Glaser.
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Dějství první

se odehrává, před šedesáti pěti lety na MNV v Sobědruhách.

Zápis sepsaný dne 12. srpna 1957

Při zasedání rady MNV v Sobědruhách ve věci nálezu z demoliční akce místní synagogy. Při stržení věže synagogy, byla nalezena 
v kopuli hodinové věže plechová válcová krabice s tímto obsahem. Z plechové krabice byly vyjmuty v černém plátně zabalené a červe-
nou stuhou převázány dva svazky psané německy a hebrejsky, dvě fotografie židovského templu. Statuta židovské náboženské obce 
a druhá statuta vázaná v knižní podobě a staré mince.

Plechová krabice byla otevřená za přítomnosti svědků, předsedou MNV panem Cejnarem.

Dějství druhé

Na paměť pro budoucí pokolení! …že s pomocí Všemohoucího hodinová věž a střecha tohoto stánku Božího byla v tomto roce nově 
pokryta krytinou a obnovena. To vše, se stalo dne 1. sivanu 5660, za úředního působení rabína Heinricha Galandauera.
Dále text pokračuje: Pro naše nástupce krátký přehled dnes známých dat o trvání naší náboženské obce. Kultovní kronika obce se 
nedochovala, neboť podle nejstarších pamětníků, byla všechna úřední data vystavená velkému žáru při posledním požáru ghetta, a 
tak lehla popelem.

Mosazná lampa, která visí před svatou schránou, vykazuje letopočet 1654. V každém případě existovala obec již mnoho let předtím, 
což vychází najevo ze starých náhrobků, existujících na židovském hřbitově.

Poznámka autora článku:
Zde bych k tomu rád dodal, že obec byla založena po vyhnání Židů z Teplic v roce 1667, ne dříve. Nejstarší dochovaný náhrobek 
na sobědružském židovském hřbitově je datovaný 1670. Lampu pravděpodobně sebou přinesli noví židovští osadníci. Nu, pokra-
čujme tedy dále.

Hodiny nacházející se na věži synagogy byly dle pověsti darovány nebožkou císařovnou Marií Terezií (viz. článek ve čtvrtletníku 
Posel č.3/2018 str. 4).

Střípky ze života sobědružské židovské obce

Mezi významné rodáky z Libyně patří kandidát na Nobelovou cenu Alfréd 
Kohn z“l. (12. února 1867–15. ledna 1959), rodný dům Alfréda Kohna se ne-
dochoval, na nedalekém židovském hřbitově v Drahonicích lze spatřit hro-
by jeho příbuzných a hrob jeho otce Leopolda Kohna, který byl libyňským 
ševcem a podomním obchodníkem, se svou ženou měl osm dětí z toho šest 
dcer. Alfréd navíc pocházel z dvojčat, spolu s ním se narodila sestra Emílie.

Ve dvanácti letech byl poslán do Prahy k příbuzným, kde nastoupil na sta-
roměstské reálné německé gymnázium. Po zdárném ukončení studia na 
gymnáziu se zapsal na lékařskou fakultu německé Karlo – Ferdinando-
vy university. Svou vědeckou práci začal již jako student v histologickém 
ústavu Německé university v Praze pod vedením profesora Sigmunda Ma-
yera, kde od roku 1891 působil jako asistent. V roce 1894 prokázal samot-
ný původ příštítných žláz. Byl též zakladatelem mikroskopické anatomie 
endokrinního systému. Promoval na Německé universitě 30. března 1895. 
V letech 1943–1945 byl deportován do Terezínského ghetta, kde se mu po-
dařilo přežít. Po osvobození působil na Lékařské fakultě Karlovy univer-
sity, kde patřil mezi významné morfology, v roce 1957 obdržel Řád práce.  
Jeho popel byl uložen v urnové části Nového židovského hřbitova na Olša-
nech v Praze.

Jediné známé vyobrazení lubenecké synagogy se dochovalo na amatérské 
kresbě jednoho z pamětníků dochované v kronice obce Lubenec. Na před-
chozí straně dole je vyobrazen rabínský dům.
Pro čtvrtletník Posel připravil: tomš69 dle dostupných pramenů.
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Templ byl renovován v roce 1885, a to ze sbírek a darů našich souvěrců. V této době fungoval jako kultovní představený ctihodný 
pán Moses Bloch, který zastával toto místo plných 20 let a získal četné zásluhy vypracováním nových ustanovení naší kultovní 
obce, tyto nové stanovy byly dopracovány a schváleny v roce 1893 novým představenstvem.
V téže době byli v sobědružské náboženské obci činní tito ctihodní mužové.
Představenstvo Pohřebního bratrstva Chevra Kadiša: Israel Schladnich, Josef Gunst, Moritz Bauch a Markus Pollak.
Představenou ženského spolku byla paní Mina Kusina.

Nynější rabín pan Heinrich Galandauer nastoupil ve svůj úřad v roce 1882. Jeho předchůdcem ve funkci rabína byl rabín Josef 
Herman Schwartz (zemřel 10 sivanu 5673 Kladno), toho času byl prvním rabínem na Kladně. Jako templový sluha a ochránce svaté 
schrány Aron Ha-kodeš fungoval po řadu let již dnes zesnulý Bernard Rothenstein z“l., jeho nástupcem se stal Moritz Willner, který 
již naše řady též opustil a odebral se na věčnost, po něm funkci šámese zastává Adolf Lederer.
Podle zákona z 10. března 1893, byla nařízena regulace kultovních obcí v Rakousko-Uherské monarchii a důsledkem toho dne 22. 
listopadu 1896 se konala nová volba představitelů naší náboženské obce.
Zvoleni byli tito pánové: Karel Weinfeld ze Sobědruh – představený sobědružské náboženské obce. Adolf Bloch ze Sobědruh – mís-
topředseda. Jako přísedící radové byli zvoleni Adolf Pick z Trnovan. Dr. Julius Hirsch taktéž z Trnovan, Gabriel Taussig z Modlan, 
Ignác Pick ze Sobědruh a Massin Hahn z Chabařovic, dále zde byli činní Bernard Steckler a Filip Bloch, oba ze Sobědruh, Josef 
Gunst a Ignác Ornstein z Trnovan, Bernard Bloch z Dubí, Filip Robitschek z Chabařovic a Nathan Steiner z Lomu.

V roce 1894 vystavělo Pohřební bratrstvo Chevra kadiša pomocí darů souvěrců umrlčí dům na hřbitově. V roce 1896 byl pořízen po-
hřební vůz a zbudována pro něj vozovna. Volby do předsednictva též proběhly v Pohřebním bratrstvu v novém složení: přednostou 
Chevra kadiša se stal pan Karel Weinfeld, dále to byli pánové Josef Gunst, Gottlieb Bloch, Ignác Pick a Moritz Bauch.
V roce 1899 byl prodán starý obecní dům č. 5 firmě M. Blocha a Söhne. Za získané peníze, byl stržen dům č. 31 ve vlastnictví obce 
a znovu vystavěn nákladem 8 000 zlatých. Na erev Roš chodeš švat roku 1899 byla nově vystavěná budova, předána do užívání 
sobědružské náboženské obci. Rabín Heinrich Galandauer zasvětil nové prostory upevněním mezuzot na zárubně dveří a v nové 
zasedací místnosti obce se konala zasvěcovací bohoslužba za přítomnosti mnoha členů obce a vzácných hostů.

Snahami předsedy pana Karla Weinfelda byly v roce 1900 přenechány takřka bezplatně od kultovní obce teplické ve větším počtu 
synagogální lustry a kandelábry. Ty dnes zdobí náš sobědružský templ. V témže roce byla snesena střecha templu do té doby krytá 
šindelem a nahrazena novou břidlicovou krytinou. V té době byl pořízen tento spis, který sepsali vážení pánové Karel Weinfeld a 
Adolf Bloch.
V té době čítala sobědružská náboženská obec 125 platících členů se 470 dušemi, z nichž v Sobědruhách žilo 20 rodin.
V radě obce Sobědruhy zasedali čtyři židovští občané obce z 12 zastupitelů, a to Karel Weinfeld, Adolf Bloch, Gottlieb Bloch a Ignác 
Pick.

Sepsáno v Sobědruhách 1. května roku 1900
Karel Weinfeld a Adolf Bloch

Dějství třetí

Příloha k dokumentu z 1. sivanu 5660 (tj. rok 1900) pana rabína Heinricha Galandauera, přikládá se k němu ještě tento spis sep-
saný dne 17. ijaru 5689 při příležitosti obnovy věžní kopule a opravy ciferníku věžních hodin, kdy byl hodinový stroj zkontrolován 
a promazán. Schránka s dokumenty byla vyzvednuta a doplněna o novou listinu a opětovně uzavřena a navrácená na původní 
místo. Schránka obsahuje v krátkých obrysech historické dokumenty hodné zaznamenání o vývoji naší starobylé kultovní obce, 
sepsaný nynějším úřadujícím rabínem panem Jechielem Hilelem Herzlem, který byl z matčiny strany vnukem rav Divrei Jechiela 
Schlesingera zc“l. z Pressburgu.

Od roku 5660 v Sobědruhách působili tito rabíni: rabín Heinrich Galandauer, který zemřel v roce 1908 a je pochován na 
sobědružském židovském hřbitově. Po něm zde působil rabín Max Kohn. Ten jako jeho předchůdce rabín Galandauer byl všemi 
vážený, ctěný a milovaný. Rabín Max Kohn byl náhle sebrán k svým předkům v roce 1916 o svátcích sukot. Pochován byl v blízkosti 
svého předchůdce tamtéž. V důsledku válečných let první světové války zůstal rabínský post v Sobědruhách neobsazen. Tato situ-
ace trvala do roku 1918, kdy na uprázdněný post rabína nastoupil rabín Josef Sagher, který zde působil do roku 1921, kdy odešel do 
Kadaně. 12. dubna 1922 se stal rabínem sobědružské obce autor těchto řádků, rabín Jechiel Hilel Herzl.

Za slavného představenstva a předsednictva naší náboženské obce odešla od roku 1900 řada ušlechtilých příznivců a podporovatelů 
do „světa pravdy“. Přesto Všemohoucí uplatnil také svoji milost tím, že stále ještě stará ruka někdejšího představeného Karla Wein-
felda ze Sobědruh řídí osudy náboženské obce, která se za jeho vedení značně rozvinula a povznesla.
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V roce 1904 založil pan Gabriel Taussig z Trnovan „Sobědružský chrámový spolek“, který se zabýval zkrášlováním templu, bohoslužeb 
jakož to i oblékáním chudých dětí. Po jeho smrti byl dlouhá léta předsedou tohoto spolku pan Otto Abeles z Trnovan. Roku 1929 
byl zvolen předsedou jednohlasně Leo Fischer z Trnovan. Fischer, byl muž agilní a velmi pracovitý, jenž započal renovovati věžní 
hodiny s kopulí. Jeho oběma předchůdcům, kteří zastávali předsednická místa až do svého skonu je čestná paměť zachována. „Čest 
jejich památce.“

Ženský spolek vede, po úmrtí bývalých předsedkyň Miny Kusina a Kláry Steckler, paní Josefina Weinfeld ze Sobědruh.

Roku 1914, když vypukla světová válka, musel náš církevní obvod přijmout velké množství židovských válečných uprchlíků většinou 
pocházejících z Haliče a Bukoviny. Hladová nouze se dotkla i našeho průmyslového území, a tu přes humanitární pomoc čestných 
mužů, v čele s představeným naší obce Karlem Weinfeldem vzala na sebe těžké břímě, větší nežli kdekoliv jinde. Humanitární 
pomoc v nouzi zachránila mnohé životy. Po válce se malá část haličských uprchlíků rozhodla zde zůstat. Mnozí zde byli uloženi 
k věčnému spánku, jejich hroby jsou soustředěny převážně v horní části hřbitova.

Také naše židovská náboženská obec přinesla podíl na obětech první světové války. Jména padlých válečných hrdinů byla zvěčněná 
na věčnou památku v našem templu.

V Sobědruhách 17. ijaru 5689 (tj. 27. května 1929) rabín Jechiel Hilel Herzl-vlastní rukou

Dále jsou soupisy představenstev.
Představenstvo ženského spolku: Josefina Weinfeld ze Sobědruh, předsedkyně spolku; Malvína Abelesová z Trnovan, náměstkyně; 
Eugenie Blochová ze Sobědruh, pokladník a Helena Blochová ze Sobědruh, jednatelka spolku

Představenstvo Templového spolku: Leo Fischer z Trnovan, předseda; Ernst Pollak z Trnovan, náměstek; Eduard Löwy, pokladník 
a Emil Küchler jednatel spolku
Kustosem naší sobědružské náboženské obce byl Šalamoun Löwy

Dějství čtvrté a závěrečné

Staletá monarchie se zřítila a na jejich troskách vznikla Československá republika. Nová řeč, nové známky a nové peníze, které byly 
vloženy do schránky. Československá republika přinesla nové poměry, které pro nás Židy měly velkou výhodu v tom, že židovská 
národnost byla státem uznána.

U příležitosti 70 narozenin pana náměstka Adolfa Blocha se konalo slavnostní fotografování členů představenstva obce a skupinová 
fotografie.
Ve stejném roce oslavil sedmdesáté narozeniny představený obce pan Karel Weinfeld. Při této příležitosti se slavnostní zdrav-
ice zúčastnili čelní představitelé obce a spolků. V zasedací místnosti byla osazena mramorová deska, na níž bylo zvěčněno jeho 
šestatřicetileté působení ve funkci předsedy obce, v zasedací místnosti byl též zavěšen portrét Karla Weinfelda. Dále mu byl ze strany 
sobědružských židovských spolků slavnostně předán zlatý pečetní prsten.

Po roce 1920 se počet židovských duší zvýšil na cca 1000, velký počet židovských členů žil již mimo Sobědruhy, a to v nedalekých 
Trnovanech, které se v té době dynamicky rozvíjely. Z toho bylo cca 280 členů platících náboženskou daň.

Členové předsednictva sobědružské náboženské obce: Karel Weinfeld a Adolf Bloch, oba ze Sobědruh; Eduard Löwy, Otto Abeles a 
Dr. Julius Hirsch z Trnovan a Šalamoun Eckstein z Oseka
Členové představenstva: Gottlieb Bloch, Hugo Steckler, Ernst Pollak, Bedřich Auspach, Josef Bejkovský, Max Fuchs, Siegfried 
Abeles, Rudolf Pachner, Semy Löwy, Leo Fischer a Ludvík Getreuer

Všechno toto budiž jako svědectví pozdějším pokolením zaznamenáno v důvěře ve Všemohoucího a ve splnění židovského přání 
„Hleď, nespí ani nesní, ochránce Jisraele.“

Poznámka autora článku:
Na závěr bych rád ještě dodal, že plechová schránka s originálními dokumenty z roku 1900 a z roku 1929 se nachází v SOkA 
v Teplicích a věžní hodiny ze sobědružské synagogy jsou uloženy ve sbírkách Regionálního muzea v Teplicích. Pravděpodobné je, 
že tyto hodiny, nejsou ty, které věnovala císařovna Marie Terezie sobědružské obci. Některé písemnosti a rituální věci ze Sobědruh 
byly darovány do prvního Židovského muzea v Praze, které shromažďovalo tyto předměty ze zaniknutých synagog převážně 
z Pražského ghetta a odjinud. Předměty byly do židovského muzea uloženy pravděpodobně kolem roku 1930.

Článek přinesl pohled na strukturu židovské obce na počátku dvacátého století, toho dvacátého století, které přineslo zhoubu a 
zánik tisíců židovských kehilot v Evropě a šest milionů židovských obětí. Článek přinesl též jména představených sobědružské obce 
a jejich spolků, která by neměla být zapomenuta. 
Neboť Židovská náboženská obec v Sobědruhách patřila po staletí mezi významné židovské obce v kraji, ze které vzešli mnohé 
významné osobnosti.

Pro čtvrtletník Posel připravil: tomš69 
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Carl Spitz - Brüx
Rád bych vám dnes odvyprávěl příběh továrny na porcelán firmy 
Carl Spitz, vlastně to málo, co jsem o ní a o jejím zakladateli zjis-
til. Spitzova továrna vznikla v roce1896 v královském městě Most, 
které potkal v novodobých dějinách strašný osud, a dnes jsou 
Spitzovy tovární budovy jedny z mála historických budov, které 
se z původního města zachovaly. Stojí v ulici Kostelní, na dříve 
Pražském předměstí, v bývalém průmyslovém areálu v těsné blíz-
kosti přestěhovaného kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Carl Spitz se narodil 16. 06. 1870 v královském městě Most Abraha-
mu Spitzovi z Líšnice a Friederice Spitz roz. Kohn z Bílenců. Mladý 
Carl po předcích získal podnikavého ducha, který ho neopustil 
v době krize, kdy vázl odbyt, firma na krátký čas musela omezit 
výrobu, a neopustil ho ani v době pro židovský národ nejhorší. 

Jak už bylo zmíněno v úvodu, Carl Spitz v roce 1896 založil továrnu na porcelánové zboží, a ve stejném roce nechal firmu zapsat pod 
obchodním názvem “CARL SPITZ, PORZELLAN UND STEINZEUGFABRIK BRÜX”. Výroba byla zaměřena na užitkové, ozdobné a 
dárkové zboží, které se úspěšně prodávalo především na domácích  i zahraničních trzích. Mostecká porcelánka značila své výrobky 
většinou na dno. Pod glazuru používala razítko různých barev (černá, hnědá, modrá), na neglazovaný povrch i červenou barvu. Od 
počátku byla značka v podobě meče s korunkou a iniciály CSB (Carl Spitz, Brüx). V letech 1909 - 1945 se používala i oválná značka 
ROYAL BRUXONIA AUSTRIA.

Roku 1900 přibyla do těsné blízkosti porcelánky továrna na obvazy a vatu Rico. Carl Spitz byl též velmi významným židovským 
činovníkem, a továrnu vlastnil až do osudného roku 1938, kdy byla arizována. Naštěstí se mu díky stykům s britskými porcelánkami 
podařilo včas dostat do bezpečí v Anglii, do Bromsgrove v hrabství Worcestershire, kde v roce 1945 zemřel ve věku 75 let. Jeho 
milovaná choť Frieda Spitz, která pocházela z velmi významné rodiny Langer z Hořan u Mostu; (něm. Haretz), svého chotě přežila o 
celých dvacet šest let a zemřela v Londýně v roce 1971.

Po změně politických poměrů ji v roce 1939 převzal dobře zavedenou továrnu dr. Adolf Fischer a změnil obchodní název na “ POR-
ZELLAN U. STEINGUTFABRIK DR. ADOLF FISCHER u. CO, BRÜX.”. Noví majitelé židovských závodů zpravidla oznamovali 
zahájení své obchodní činnosti v novinách. Jen pro zajímavost předpisy určovaly, že podniky bývalých židovských majitelů musí 
po arizaci změnit dřívější židovská jména jejich zakladatelů. Nešlo jen o to, aby z obrazu ulice zmizela jakákoliv připomínka Židů, 
nařízení mělo i jiné důvody. Der deutsche Volkswirth připomínal např. čtenářům, že při přebírání židovských podniků a firem se 
neplatí za „dobré jméno firmy“, protože taková hodnota jim prostě nepřísluší.

V roce 1945 byla továrna znárodněna a postupně se stala součástí nově vznikajících národních podniků: „Spojené keramické závody, 
Teplice-Šanov“. Dnes lze nalézt výrobky CSB mezi sběrateli starého porcelánu, nebo ve sbírkových fondech oblastního muzea 
v Mostě a jinde.

Většina předků Carla Spitze pocházela z malé obce Líšnice, až později našla místo posledního odpočinku na židovském hřbitově 
v Mostě-Souši, který se nachází na Novém světě, pod hradem Hněvínem, nechť tam spí klidným spánkem spravedlivých.

Pro čtvrtletník Posel připravil: šmot
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Rád bych začal nějak netradičně. Neboť netradiční byl tento šabat, kdy ve všech syna-
gogách mimo Eretz Jisrael se čte oddíl Balak a v Izraeli paraša Pinches. A netradiční bylo 
i místo, neboť v lužské synagoze se bohoslužby konaly naposled před osmdesáti lety. 
Lužská synagoga patří mezi perly české barokní architektury, a je v celku velmi zacho-
valá. Na šabat Balak se zde sešli místní rodáci, kteří si sem přijeli zavzpomínat z Izraele, 
Velké Británie a z USA a položit pár kamenů se jmény svých příbuzných Salusů, Wit-
zových, Mandelíků, Polláků a dalších - tzv. Stolpersteinů, které se umisťují před domy, 
ve kterých žili Židé, než byli posláni do Terezínského ghetta a odsud posláni na smrt do 
vyhlazovacích koncentračních táborů v okupovaném Polsku.

Celou akci svolal Jan Roubínek, lužský rodák a ředitel Památníku Terezín. S vyhledáváním 
jmen a jejich identifikací mu pomáhala chrudimská archivářka Alžběta Langová.

V podvečer 15. července 2022 se slavnostně rozsvítila lužská synagoga, aby zde 
v přítomnosti minjanu mohla být vnesena svatá Tóra, která se uložila před zraky všech 
do Svatostánku. Po vnesení Tóry mohla teprve zaznít odpolední bohoslužba Mincha, 
vedená chazanem FŽO Danny Vaňkem a poté Kabalat šabat se sobotními žalmy, jako 
předehra pro večerní bohoslužbu Ma´ariv. Vážený člen minjanu Ivan Sloboda z Londýna 
odříkal modlitbu kadiš s krásnou jidiš výslovností. Po večerní bohoslužbě byl v synagoze 
přichystán bohatý kiduš pro všechny, kdo v podvečer zavítali do synagogy. Kiduš nad 
vínem pronesl chazan FŽO Danny Vaněk a požehnání nad svátečními chalami odříkal 
organizátor akce Jan Roubínek. Většina se zde zdržela, neboť si měli co povědět a zavz-
pomínat na staré časy.

Super prázdninový zážitek – Šabat v Luži.

Ranní bohoslužba začala na čas, neboť minjenmani si pospíšili, aby zde byli ve stanovenou hodinu a nikdo na nikoho nemusel čekat. 
Bohoslužbu šachrit vedl opět chazan FŽO Danny Vaněk za asistence duchovního ŽOT Tomáše Pulce a Vitalije Makondy, kteří přijeli 
podpořit tuto bohulibou akci – „Šabaton v Luži“. V rámci sobotního čtení paraši Balak se vystřídali postupně všichni přítomní v min-
janu. Haftaru se všemi požehnáními přečetl reb Benjamin Schwarz z Izraele. Vyvolán byl i 93 letý pan Richard Husch, který stále žije 
v Luži, jakožto i rodina Roubínků. Bylo fajn, že se všichni mohli zapojit a zkrášlit neopakovatelnou šábesovou atmosféru. „Možná 
by se mohla tímto počinem zrodit i nová tradice.“ Kdo ví.

Ubytováni jsme byli v košumberském Sanatoriu Hamza ve dvou pokojích, hned 
vedle vrátnice v prvním patře. Pro informace o tomto sanatoriu je dobré se podívat 
na internetový vyhledavač; Wikipedia. Po druhé světové válce se tu léčilo mnoho 
židovských pacientů z tuberkulózy.

V odpoledních hodinách jsme si prošli celý rozsáhlý areál sanatoria, a při této 
příležitosti jsme navštívili hrad Košumberk, který sousedí s rozsáhlým parkem san-
atoria, který sám o sobě má terapeutické účinky na lidský organizmus. V Hamzově 
sanatoriu jsme se pomodlili obě zbývající modlitby Mincha a Ma´ariv, kde se konala 
i třetí šábesová hostina na terase sanatoria. Po mocei šábes jsme se vydali do Teplic. 
Chazan Danny Vaněk ještě zůstal na samotné pokládání již zmíněných Stolpersteinů, 
na které přijel i Dieter Demning z Německa.

Celá šábesová akce se velmi vydařila díky dobré organizaci a díky městu Luže. Více 
se lze dočíst v novém Roš chodeši č. 9/2022

Pro čtvrtletník Posel připravil: duchovní ŽOT  

 S lítostí oznamujeme, že dne 29. 07. 2022 na Roš chodeš Av zemřel

ve věku nedožitých 68 let pan Alexej Rotstein z Ledvic
 

„Kéž je jeho duše pojata do svazku živých“
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Teplitz-Schönau 1942

Židovská obec v Teplicích má více než šestisetletou historii. Období hospodářského rozmachu a nepochybného výz-
namu v rámci lázeňství a duchovního života se střídala s temným obdobím válek o habsburské dědictví, plenění, ničení, 
které bylo blízko zániku židovského života, ale to, co mělo přijít po listopadovém pogromu roku 1938 známém jako 
„křišťálová noc“, to byl počátek násilné likvidace, „byla to cesta do pekla“.

V létě 1942 byly zahájeny deportace ze Sudet těch mála židovských občanů, kteří zde zůstali. Starosta Teplic-Šanova si 
8. července 1942 o celé akci poznamenal: „Dnes mi zavolal vrchní inspektor Hess z gestapa a sdělil mi, že brzy začne 
s evakuací Židů. Prozatím se netýká Židů, kteří žijí ve smíšených manželstvích a nenosí hvězdu, starších osob a dětí 
do 14 let. Lidé budou nejprve shromážděni a první transport by měl odjet v pondělí 13. července. 1942. Byty zabaví a 
zapečetí gestapo, protože odsunutí si mohou vzít jen to nejnutnější a všechno ostatní mají nechat na místě. Hess mě 
požádal, abych s byty prozatím nedisponoval, nýbrž vyčkal jeho sdělení, které z nich budou k dispozici.

Z kanceláře Říšského sdružení jsem zároveň dostal seznam Židů, kteří budou odsunuti jako první. 
Z Teplic-Šanova je jich asi 60. Od pátku 10. července 1942 se mají shromažďovat v domě „U koruny“ 
na Hermann-Göring strasse a v pondělí 13. července budou odvezeni.

Úřední zápis, 8. července 1942 (SOkA Teplice, AMT, inv. číslo 5569. kt. 496)

S transporty se však začalo až v listopadu 1942, zde jsou seznamy těch, pro které to byla cesta poslední.

Transport XIX/1 13.11.1942 z Teplic přes Ústí nad Labem do Terezína
toto je seznam zavražděných

Konirsch Karel       nar.4.6.1858 – 28.11.1942 Terezín; bytem Leipzigerstrasse 1145 Turn

Transport XIX/2 20.11.1942 z Teplic přes Ústí nad Labem do Terezína
toto je seznam zavražděných

Konirsch Marie      nar,28.8.1868 – 5.3.1943 Terezín; bytem Leipzigerstrasse 1145 Turn

Transport XIX/3 27.11.1942 z Teplic přes Ústí nad Labem do Terezína
toto je seznam zavražděných

Abeles Siegfried     nar.24.4.1863 – 17.8.1943 Terezín; bytem Strasse der SA 426/9 Turn
Abeles Frieda         nar.21.5.1875 – 4.7.1943 Terezín; bytem Strasse der SA 426/9 Turn
Abeles Laura          nar.15.8.1870 – 18.12.1943 Ds Osvětim; bytem Strasse der SA 426/9 Turn 
Birnbaum Helena  nar.11.11.1860 – 6.12.1942 Terezín; bytem Hermann Göring Str. 131 Turn
Blaufuss Friedrich nar.11.2.1870 – 18.12.1943 Ds Osvětim; bytem Seumestrase 13 Teplitz
Blaufuss Johanna   nar.1.12.1859 – 14.12.1942 Terezín; bytem Breitegasse16 Teplitz
Blaufuss Kamila     nar.30.4.1876 – 18.12.1943 Ds Osvětim; bytem Seumestrase 13 Teplitz
Bloch Eugenie         nar.28.11.1870 – 16.5.1944 Ea Osvětim; bytem Soborten Nr. 8
Blumberg Emilie    nar.30.3.1862 – 7.12.1942 Terezín; bytem Schlossbergstrasse 13 Teplitz
Böhm Ida                 nar.16.12.1874 – 16.5.1944 Ea Osvětim; bytem Duxerstrasse 60 Teplitz
Cantor Helena        nar.6.4.1870 – 15.12.1942 Terezín; bytem Am Schönau park Teplitz
Feig Hedvika          nar.28.12.1868 – 16.5.1944 Ea Osvětim; bytem Langegasse 4 Teplitz
Fischl Artur             nar.22.8.1878 – 16.5.1944 Ea Osvětim; bytem Parkstasse20/435 Turn
Fischl Olga              nar.29.8.1872 – 7.5.1943 Terezín; bytem Planettastrasse 34 Turn
Fischl Regina           nar.19.9.1870 – 4.3.1944 Terezín; bytem Parkstrasse 20/435 Turn
Freund Berta          nar.10.11.1870 – 18.12.1943 Ds Osvětim; bytem Konrad Heinlein Str. 239 Turn
Freund Hermína    nar.29.3.1878 – 11.9.1943 Terezín; bytem Breitegasse 7 Teplitz
Grünhut Siegfried  nar.15.6.1866 – 17.8.1943 Terezín; bytem Badegasse 19 Teplitz
Hammerschlag Theodor nar.20.9.1863 – 29.3.1943 Terezín; bytem Konrad Heinlein Str. 52 Turn
Hermann Norbert   nar.9.9.1872 - 18.12.1943 Ds Osvětim; bytem Waldthorplatz 9 Teplitz
Hermann Hermína nar.6.6.1874 – 18.12.1943 Ds Osvětim; bytem Waldthorplatz 9 Teplitz
Karpeles Emma       nar.19.7.1867 – 22.2.1943 Terezín; bytem Adolf Hitlerplatz 20 Teplitz
Klauber Julius          nar.5.8.1886 – 6.9.1943 Dl Osvětim; bytem Grüner Ringstrasse 24 Teplitz
Klauber Olga           nar.23.9.1887 – 6.9.1943 Dl Osvětim; bytem Grüner Ringstrasse  24 Teplitz
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Besirkastelle Sudentenland
Říšské sdružení Židů v Německu – Ústí nad Labem

Předmět: Poučení o společném ubytování v Terezíně.

Každý obdrží své dopravní číslo.

Oficiálním rozkazem jste přiděleni k odchozí přepravě do Terezína. 
Pokud byly splněny předpoklady pro uzavření smlouvy o koupi bytu, smlouva, musí být s vámi již uzavřena. V souladu s oficiálními 
pokyny vás upozorňujeme na skutečnost, že po doručení tohoto dopisu již nesmí být s vaším majetkem nakládáno. 
Zvláštní pozornost je věnována přijímání darů jakéhokoli druhu, i těch nejmenších. Vše musí být řádně oznámeno a dodatečně za-
evidováno. Neuposlechnutí tohoto upozornění bude mít za následek nejpřísnější opatření státní policie.

Při přepravě je třeba dodržet:
1. Každý účastník přepravy je povinen neprodleně zaplatit okresnímu úřadu Sudentenland nebo jeho zástupci 50,- RM v hotovosti, 
které vedoucí přepravy pro účastníka odnese. Každý, kdo je schopen uhradit částku za ostatní účastníky přepravy, tak může učinit. 
2. Pro zavazadla platí následující pokyny:
Můžete si s sebou vzít;

a) 1 kufr nebo batoh (ne oba) do maximální hmotnosti 50 kg. Hmotnost je třeba přesně dodržet, protože hrozí ztráta zavazadla. 
Jednoduché nádobí, jmenovitě talíř nebo hrnec se lžící, a lůžkoviny s přikrývkou (ne objemnou), sestávající z polštáře.  Patří sem 
přikrývky z prachového peří.  Zavazadlo, by mělo být označeno trvalou visačkou, která musí obsahovat jméno a přepravní číslo.  
Není vhodné označovat zavazadla barvou.
b) Vzhledem k tomu, že lůžkoviny jsou uvedeny pod písmenem a) a jsou zahrnuty do maximální hmotnosti 50 kg, je nutné je přibalit 
k matracím. Za objemné zboží, které bude speciálně naloženo, jsou považovány následující předměty: matrace, čisticí prostředky, 
jako je jeden hrnec, mycí mísy, jiné předměty pro domácnost, stejně jako čisticí materiál a nástroje. Tyto předměty jsou také, stejně 
jako zavazadla, opatřeny pevným označením a jsou přepravovány ve speciálním kontejneru, abychom mohli zajistit sběr a přepravu.

3. V místě odjezdu přepravy obdrží každá osoba zúčastněná na přepravě přepravní lístek, který musí být buď uvazán provázkem, 
nebo připevněn zavíracím špendlíkem na pravé straně hrudi. V příloze Vám zasíláme 2 seznamy majetku, které musíte vyplnit 
přesně a pravdivě.  Majetek, který je zahrnut v kupní smlouvě, a předměty, které si odváží do Terezína, nemusí být zahrnuty do 
soupisu majetku.  Verze o přepravě musí být vyplněn co nejpřesněji a jasně čitelným písmem.
Připravte si osobní doklady. Účty za světlo a plyn a další poplatky musí být zaplaceny okamžitě. 
Upozornění jsou zasílána jednotlivým účastníkům přepravy. 
Okresní úřad Sudetenlandu v Ústí nad Labem

Říšské sdružení Židů v Německu
Adolf Israel Glassner

Aussig, Dr.Joseph Goebelsstrasse 34

Klauber Ida              nar.23.5.1867 – 13.2.1943 Terezín; bytem Theresiengasse 26 Teplitz
Kohn Alexander      nar.30.5.1865 – 1.4.1943 Terezín; bytem Mühlstrasse 13 Teplitz 
Kohn Marie              nar.19.5.1863 – 13.12.1942 Terezín; bytem Schlangenbadstrasse 16 Teplitz
Lampl Isidor            nar.26.5.1862 – 20.12.1942 Terezín; bytem Hansastrasse 16 Teplitz
Lampl Anna             nar.16.11.1873 – 4.3,1944 Terezín; bytem Hansastrasse 16 Teplitz
Landesmann Laura nar.24.2.1861 – 5.12.1942 Terezín; bytem Badegasse 46 Teplitz
Lederer Adolf          nar.27.11.1870 -16.5.1944 Ea Osvětim; bytem Am Graupner Tor Teplitz
Lederer Heinrich    nar.23.1.1875 – 19.12.1943 Terezín; bytem Mariengasse 15 Teplitz
Lederer Emílie        nar.14.10.1868 – 16.1.1945 Terezín; bytem Badegasse 19 Teplitz
Lichtenstein Hugo  nar.7.12.1872 – 20.12.1942 Terezín; bytem Badeplatz Teplitz
Lichtenstein Emma nar.6.2.1871 – 22.12.1942 Terezín; bytem Badeplatz Teplitz
Löbl Anna                nar.10.8.1862 – 1.5.1943 Terezín; bytem Breitegasse 7 Teplitz
Löw Ida                    nar.18.12.1870 – 3.2.1943 Terezín; bytem Meisnerstrase 13/II Teplitz
Löwy Elisabeth       nar.25.12.1859 – 30.1.1943 Terezín; bytem Breitegasse 7 Teplitz
Passer Rosa              nar.31.12.1869 – 28.1.1943 Terezín; bytem Grenzstrasse 1 Teplitz
Pollak Adolf             nar.28.12.1857 -3.12.1942 Terezín; bytem Badegasse 6 Teplitz
Pollak Laura             nar.15.2.1870 – 18.3,1944 Terezín; bytem Virchovstrasse 24 Teplitz
Pollak Luisa              nar.23.1.1869 – 24.12.1942 Terezín; bytem Josefstrasse 51 Turn
Pollak Ernst              nar.31.7,1872 – 16.5.1944 Ea Osvětim; bytem Konrad Heinlein Str. 1 Turn
Rindskopf Ella          nar.22.2.1878 – 27.11.1942 Terezín; bytem Graupen Nr. 171
Rindskopf Melanie nar.13.10.1865 – 13.12.1942 Terezín; bytem Graupen Nr. 171
Salomon Anna        nar.10.4.1872 – 24.12.1942 Terezín; bytem Breitegasse 7 Teplitz
Schnabl Olga           nar.27.11.1866 – 4,12.1942 Terezín; bytem Marktstrasse 277 Teplitz
Schwabach Max     nar.10.7.1868 – 11.4.1943 Terezín; bytem Langegasse 28 Teplitz
Stein Berta              nar.25.4.1851 – 28.11.1942 Terezín; bytem Hermann Göring Str. 64 Teplitz
Wambach Adolf     nar.2.2.1884 – 22.6.1944 Terezín; bytem Mariengasse 13 Teplitz
Weidmann Alois    nar.17.9.1866 – 30.12.1943 Terezín; bytem Waldzeile 914 Turn
Weidmann Emma  nar.27.1.1868 – 22.8.1944 Terezín; bytem Waldzeile 914 Turn
Weiss Cecílie           nar.11.12.1867 – 19.12.1942 Terezín; bytem Breitegasse 7 Teplitz

Rád bych upozornil vážené čtenáře na fakt, že u některých jsou uvedeny adresy, kam byly po roce 1939 nuceně 
sestěhováni, neboť museli opustit své domovy a uvolnit je pro německé obyvatele.

Toto jsou oběti, na které bychom neměli zapomenout. „Čest jejich památce.“

Pro čtvrtletník Posel připravil: duchovní ŽOT Tomáš Pulc



2022 

Vydavatel: Židovská obec Teplice, tel.: 417 635 073, e mail: kehila@volny.cz, 
www.kehila-teplice.cz | MK ČR E 17562 
Za přispění města Louny, Krupka a Dubí, města Kadaň a Statutárního města 
Teplice, Statutárního města Mostu a technické služby města Mostu

Narozeniny členů Židovské obce Teplice

pan Miroslav Stančík, nar. 03.07 - 72let
pan Appel Robert, nar. 07.07. - 58 let 
paní Kredlová Hana, nar. 15.07. - 65 let
paní Lebovičová Sylvia, nar. 26.07. - 76 let 
paní Skočdopolová Eva, nar. 29.07. - 90 let
pan Michal Lebovič, 13.8. - 59 let
pan Tomáš Pulc, nar. 20.8. - 53 let
paní Renata Becková, nar. 25.8. - 44 let
Paní Becková Gabriela, nar. 01.09. - 47 let
Pan Lichtenstein Miloš, nar. 06.09. - 41 let
Pan Lichtenstein Vít, nar. 07.09 - 37 let
Pan Látal Samuel, nar. 09.09 - 23 let
Pan Látal Dominik, nar. 17.09. - 29 let
Paní Lichtensteinová Sonja, nar. 18.09. - 76let
Paní  Faerman Šeindly, nar. 20.09. - 91 let
Paní Skálová Tereza, nar. 26.09. - 37 let

Zprávy z představenstva

Představenstvo se na zasedáních zabývalo běžnou agendou 
a organizací života na obci, zejména.

1. Činnosti ŽO Teplice ve 3.čtvrtletí 2022. 
2. Plnění hospodaření ve 3. čtvrtletí 2022.
3. Sociálními službami ŽO Teplice v roce 2022. 
4. Vydáváním čtvrtletníku Posel ŽO Teplice v roce 2022 - 3. 
čtvrtletí.
5. Financováním aktivit ŽO Teplice ve 3. čtvrtletí 2022.
6. Čerpáním grantů a dotací v roce 2022. 
7. Informacemi o zajištění péče Claims Conference a DSP 
Hagibor.
8.  Přípravou dotací NFOH, KÚ ÚK, ČNFB.
9. Záchranou synagogy v Lounech.
10. Informacemi z prezidia FŽO a rady FŽO.
11. Přípravě projektu „ Barevná planeta  „ – projekt KÚ ÚK.
12. Údržbou majetku ŽO Teplice v Teplicích, Bílině, Hřivči-
cích, Mostě-Souši, Mašťově.
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Narozeniny členů Teplické židovské 
obce

Ad mea veesrim šana  
přeje celá teplická židovská obec

Zprávy sociální pracovnice
Židovská obec Teplice zajišťuje Odborné sociální poradenství dle Zá-
kona č. 108/2006 Sb. - Zákon o sociálních službách. Pro klienty pobí-
rající prostředky  ze Zdravotního fondu CC, je následující informace o 
podmínkách proplácení léků, zdravotních pomůcek a materiálu v roce 
2022.

Bc.Markéta Lichtensteinová DiS - soc.pracovnice ŽO Teplice
Podmínky proplácení léků a zdravotních pomůcek  

v roce 2022 (Zdravotní fond)
Klient musí předložit kopii receptu nebo lékařského vyjádření 
a originál účetního dokladu potvrzující úhradu v hotovosti. Při 
dlouhodobém užívání léků lze předložit potvrzení od lékaře o nutnosti 
užívání léků po stanovenou dobu. Každý účetní doklad musí být 
podepsaný.
Prosím uveďte bankovní spojení, zasílání poštovní poukázkou prosím 
využívejte jen výjimečně 

Minimální výše žádosti o příspěvek ze ZFCC činí 200,- Kč, 
požadavky obsahující této výše lze soustřeďovat a podávat 
souhrnně.
Podmínkou je nutnost uplatnit požadavky na proplacení 
finančních příspěvků ve čtvrtletí, ve kterém byly léky, zubní 
ošetření, zdravotní pomůcky, příspěvky na léčebnou péči 
uhrazeny.


