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Zapálení 3 Chanukové svíce

Úvodní slovo
Je 27. Listopad roku 2013, je předvečer jednoho z nejkrásnějších svátků v židovském roce, roce 5774, v měsících Kislevu a Tevtetu a končící
v 8. dni měsíce Chanuky, to je jinak řečeno Svátek světel, podle evropského kalendáře dne 5. prosince 2O13. Letošní Chanuková oslava
byla jednou z nejhezčích z posledních let. V přeplněné modlitebně pod tradičním vedením obřadu chazanem Danielem Vaňkem, za spolupráce duchovního teplické obce Tomáše Pulce, proběhlo tradiční vystoupení dětského souboru Faigele pod vedením Vidy Neuvirthové,
který nám zahrál „Chanukový příběh“.
Odměnou souboru byl dlouhý bouřlivý potlesk všech přítomných diváků. Po všech předepsaných úkonech a zapálení chanukových světel,
zazněla tradiční píseň „Ma‘oz cur“.
K závěru také několik slov: za necelý měsíc začne již rok 2014, rok, ve kterém budeme slavit 600. výročí příchodu Židů do Teplic. Při
této příležitosti se již těším na setkání teplických členů s bývalými členy a přáteli, kteří kdysi dávno využili možnosti odejít z Teplic a to
nejenom do Erecu ale i do Evropy, Ameriky a dalších států. Již se přihlásili mnozí, kteří přijedou. Já osobně se těším na Pepu a Haničku
Šnekových, Tomáše Šlacheta, Miri Kadlecovou a další. Všem našim členům si dovoluji popřát hodně zdraví, úspěšné děti, mnoho radosti
z vnoučat, osobní pohodu, zkrátka samé dobré události.
Váš Ašer.
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Příprava projektu
“600 let příchodu Židů do Teplic”
Celá akce, která bude probíhat od března do září 2014, bude vyžadovat nejenom značné úsilí velkého počtu dobrovolníků a též velké
množství finančních prostředků do akce vložených. Tyto finanční
prostředky v současné době zajišťujeme ze všech možných dostupných zdrojů, kterými jsou MK ČR, Magistrát města Teplice, Krajský
úřad Ústeckého kraje , soukromé subjekty a řada dalších. Přesto se
nám nedaří zajistit 100 % všech plánovaných finančních prostředků a obracíme se i na další subjekty v zahraničí.

2013

Celá akce bude obsahovat následující aktivity.

Městská čtvrť - Šanov

Aktuality

Shromáždění členů ŽO Teplice v roce 2013

1. Mezinárodní konferenci o židovství ve spolupráci s Ústavem
hospodářských a sociálních dějin FF ÚK v Praze.
2. Vydání publikace PhDr. Ing.Arch Lenky Burgerové a Mgr Radka
Spály „600 let příchodu Židů do Teplic“ v české, německé a anglické mutaci ( cca 2000 výtisků).
3. Výstava v Regionálním muzeu v Teplicích ve spolupráci se ŽM
v Praze.
4. Setkání bývalých teplických občanů a jejich rodin z celého světa.
5. Závěrečný koncert Severočeské filharmonie Teplice v rámci
Beethovenova festivalu v Teplicích.
6. Seminář „Židé v Čechách“ , který pořádá ŽM Praha ( Mgr.Hamáčková).
7. Koncert Teplického kvarteta s houslovým virtuosem Václavem
Hudečkem.
8. Řada dalších doprovodných akcí.
Celou akcí chceme nejenom připomenout historii židovské komunity na Teplicku, ( významní židovští průmyslníci, umělci , lékaři
atd.) , ale i ukázat na život Židů na Teplicku v současnosti.
Zahájení celé akce bude při příležitosti připomenutí vypálení
teplické Synagogy dne 15. března 2014, kdy si připomeneme 75.
výročí této smutné události. Vedení židovské obce doufá, že tato
akce osloví nejenom židovskou komunitu ve světě, ale především
naši komunitu žijící v Česku.
Představenstvo ŽO Teplice.

Návštěva u hejtmana Ústeckého kraje

Yosi Shneck s manželkou

René Rechnitz

Výstava Anny Irmanovové
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Miri Kadlecová

Na akci „600 let“ se již těší naši extepličáci Yosi Shneck s manželkou,
Miri Kadlecová, René Rechnitz a mnoho dalších

שליח

Ročník 7 | číslo 4
Tevet 5774
Prosinec 2013

Chanuka a naše budoucnost

2013

Stará Masarykova třída v Teplicích

Aktuality

Připomínka Křišťálové noci v Žatci

Jako každý rok, tradičně vystoupilo i divadlo Feigele

Emil Bakanowicki - nar. 10.12.1925

Poslední příprava k Chanukové večeři

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Nadačnímu fondu obětem holocaustu, za pomoc při zajišťování
oslav Židovských svátků v roce 2013

Při příležitosti 75.výročí vypálení liberecké
Synagogy navštívil duchovní Židovské obce
Teplice pan Tomáš Pulc a místopředseda ŽO
Teplice pan Michael Lichtenstein místní hřbitov,kde je uložen i náš bývalý dlouholetý člen
Emil Bakanowicki.
Kéž je jeho duše pojata do svazku živých
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Informace sociální pracovnice
Za laskavého finančního přispění CC probíhají pro naše seniory přednášky na téma Zdraví a Zdravá výživa. Přednášky
jsou pořádány v Solné jeskyni u Červeného kostela výživovou poradkyní paní Vendulkou Látalovou.
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I po Teplicích kdysi jezdily tramvaje

Poděkování
Představenstvo ŽO Teplice děkuje všem sponzorům,
kteří napomohli v roce 2013 ke spolufinancování
akcí a pomoci při údržbě židovského majetku.

Vendulka Látalová

Jedná se především o :

Krajský úřad Ústeckého kraje
Magistrát města Teplice
Magistrát města Mostu
Město Žatec
Město Krupka
Město Kadaň
Město Louny
Nadační fond obětem holocaustu
Církev husitská Peruc
Průmyslová škola Teplice
Vít Pokorný
Robert Hejcman
Děkujeme za Vaši důvěru.

Při přednáškách panuje dobrá nálada

Narozeniny členů Teplické židovské obce
paní Kirilaková Zuzana, nar. 2.10. – 32 let
pan Wiener Kurt, nar. 6.10. – 76 let
paní Kleinová Cecilia, nar. 11.10. – 85 let
Merta Vojtěch, nar. 24.10. – 17 let
pan Lebovič Alexander, nar. 28.10. – 73 let
paní Čapková Lenka, nar. 04.11. – 35 let
paní Urbanová Jana, nar. 10.11. – 76 let
paní Sonja Kračmerová, nar. 01.12. – 88 let
Paní Birková Anna, nar. 02.12. – 51 let
pan Merta Jiří, nar. 04.12. – 20 let
paní Alice Sikytová, nar. 05.12. – 49 let
paní Drechslerová Renata, nar. 11.12 – 82 let
pan Váňa František, nar. 27.12. – 40 let
Ad mea veesrim šana
Přeje Teplická židovská obec

Jeden z přednášejících je i MUDr. Tomáš Balga
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