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Je konec léta roku 2020. Co   nám všem, kteří Je konec léta roku 2020. Co   nám všem, kteří 
žijeme v době “Covidové” osud připravil ?    žijeme v době “Covidové” osud připravil ?    
Dějiny se neustále opakují a již  po 5780 roků Dějiny se neustále opakují a již  po 5780 roků 
se připravujeme na   nový rok,  kterým zahájí-se připravujeme na   nový rok,  kterým zahájí-
me další etapu našeho života. V září oslavíme me další etapu našeho života. V září oslavíme 
na Roš hašana zahájení roku 5781,  na Jom Ki-na Roš hašana zahájení roku 5781,  na Jom Ki-
pur  budeme  “ snad” zapsáni do Knihy života. pur  budeme  “ snad” zapsáni do Knihy života. 
Klademe si všichni otázku. Jaký  bude ten další Klademe si všichni otázku. Jaký  bude ten další 
rok ?  Bude úspěšný, či neúspěšný ?  rok ?  Bude úspěšný, či neúspěšný ?  
  
Pro život obce bude velice významný , neboť již Pro život obce bude velice významný , neboť již 
v listopadu  2020 rozhodneme o dalším osu-v listopadu  2020 rozhodneme o dalším osu-
du Židovské obce Teplice.  Rok  2020 je rokem du Židovské obce Teplice.  Rok  2020 je rokem 
volebním a volbou nového vedení rozhodneme volebním a volbou nového vedení rozhodneme 
o tom, jakým směrem se naše Obec  vydá a jak o tom, jakým směrem se naše Obec  vydá a jak 
bude v dalším čtyřletém období úspěšná, či ne-bude v dalším čtyřletém období úspěšná, či ne-
úspěšná.   Historie Obce se odvíjí již 606 roků úspěšná.   Historie Obce se odvíjí již 606 roků 
a je spjata s osudy mnoha generací, které  Obcí a je spjata s osudy mnoha generací, které  Obcí 
prošly. Snahou všech generací bylo pokračo-prošly. Snahou všech generací bylo pokračo-
vat úspěšně na dlouhé cestě  židovské historie. vat úspěšně na dlouhé cestě  židovské historie. 

Děkuji dosavadnímu vedení za odvedenou Děkuji dosavadnímu vedení za odvedenou 
práci a nově zvolenému vedení  Židovské obce práci a nově zvolenému vedení  Židovské obce 
Teplice přeji mnoho úspěchů. Vám všem  Teplice přeji mnoho úspěchů. Vám všem  
v novém roce přeji štěstí, zdraví , spokojenost v novém roce přeji štěstí, zdraví , spokojenost 
 a hodně klidu. a hodně klidu.

Michael Lichtenstein – předseda ŽO TepliceMichael Lichtenstein – předseda ŽO Teplice

Sloupek

Lotte Kozová
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Úvaha rabína Grosze. O tom, proč potřebuje 
česká židovská komunita vlastní ješivu

Židovské komunity v České republice se potýkají s úbytkem členů. Tento jev je silný do té míry, že ohrožuje samu 
existenci těchto obcí.
Důvodem je několik velkých migračních vln, zvláště v letech 1948 a 1968. V těchto letech odešli především jedinci se 
silnou židovskou identitou. Ti, kteří zůstali, pak většinou měli jiné priority než budování židovského života. Tím spíš, 
že politická situace byla pro Židy nepříznivá.
Tito lidé pak nebyli v životě obce aktivní, svoje děti nevychovávali v duchu židovských tradic, vstupovali do smíšených 
manželství a mnozí svůj původ tajili dokonce před vlastními dětmi.
Situace se trochu zlepšila po roce 1989. Politická situace se uvolnila a v 90. letech byl velký zájem o vše židovské i u 
široké veřejnosti. Členská základna většiny obcí se rozrostla, často však jen dočasně popřípadě „neproduktivně“. To 
znamená, že se navrátila generace, která byla asimilovaná. Její děti a vnuci často již nebyli Židé -  alespoň ne podle ži-
dovského práva. Mladší generace pak zjistila, že aby se mohla stát nedílnou součástí komunity, musí k židovství kom-
plikovaně přestoupit. Část této skupiny to vzdala téměř okamžitě. Ti vytrvalejší často zjistili, že jim hlavně menší obce 
nemají co nabídnout. Ti nejvytrvalejší a nejzaujatější pak odešli studovat do zahraničí – většinou do Izraele. Pokud 
byla jejich židovská identita opravdu silná a chtěli žít plnohodnotným židovským životem, v zahraničí nakonec zůstali.
Židovské obce zatím nenašly úspěšné řešení tohoto problému. Do dnešní doby se obce vydaly dvěma směry. Pražská 
obec přijímala nové členy z řad těch, kteří k židovství přestoupili. Kupodivu však minjan PŽO nerostl, jen se čas od 
času obměňoval. Většina mimopražských obcí pak otevřela své brány „tatínkovcům“. Jakkoliv je tento krok v českém 
prostředí pochopitelný z důvodů praktických i citových, kýžené plody opět nepřinesl. Teoreticky se sice obec rozrostla, 
ale prakticky jí to většinou nic nepřineslo. Často to naopak vyvolalo situaci, kdy se členy obcí stali i potomci tatínkovců 
a obec se vlastně začala rozpouštět sama v sobě. Taková obec pak přestává být obcí židovskou z důvodu příliš malého 
zastoupení Židů ve členské základně.
Otázkou tedy zůstává, jak vybudovat a udržet židovskou obec, aby byla existenčně tj. početně silná a zároveň byla 
autenticky židovská.
Prvním krokem jistě musí být zachování toho dobrého, co již máme. Pomoc mladým židovským rodinám, aby mohly 
žít plnohodnotný židovský (halachický) život. To bezesporu zahrnuje aspekty technické a materiální, ale také duchov-
ní a společenské. Do první skupiny patří dostupnost pestré nabídky cenově přijatelných košer potravin a nábožen-
ských služeb. Do druhé pak dostatečné tradiční vzdělání, které upevní židovskou identitu našich dětí a dostatečně je 
připraví na setkání s většinovou sekulární společností a jejími výzvami. 
České země mají bohatou židovskou historii a Praha byla dokonce nazývána Ir vaem BeJisrael, tj. městem a matkou v 
Izraeli, jindy zase perlou měst, a to samozřejmě nejen architektonicky, ale z židovského pohledu především duchovně. 
Otázkou je, zda dnes v Čechách a na Moravě vůbec máme my Židé město. Co je tedy město z židovského pohledu?
Talmudický traktát Megila nás učí, že město se může nazývat městem, pouze má-li deset batlanim.  Kdo jsou tedy 
tito muži činu, pilíře města a garanti jeho statutu? Talmud nás učí, že jsou to muži, kteří jsou přítomni ve studovně, 
studují Tóru a jsou k dispozici, když je zapotřebí minjan.  Čeština má dvě slavné otázky. Ta první je od Nerudy a zní: 
„Kam s ním?“ Ta druhá je, myslím, lidová: „Kde je vzít a nekrást?“ Na tu první je odpověď na snadě. České židovské 
obce mají několik krásných, a navíc ještě prázdnotou zejících synagog. Tam by jistě mohlo studovat i dvacet takových 
batlanim. Na druhou je odpověď složitější. Přístupy jsou dva. Jedním je vydržovat skupinu ženatých mužů. Výhodou 
této varianty je skutečnost, že obec se tak rozroste hned o celé rodiny a vliv na atmosféru v obci je okamžitý, stejně 
jako početní přírůstek. Stinnou stránkou je pak financování celého projektu a také potřeba vytvoření pracovních pří-
ležitostí pro manželky studentů a vybudování vzdělávacího systému pro jejich děti.
Pro naše prostředí se zdá být vhodnější přístup druhý – založení ješivy. Studijní program by měl být určený studen-
tům středoškolského nebo těsně postředoškolského věku. Buď jako jedno - až dvouletý obohacující program pro 
studenty, kteří ukončili střední školu, nebo jako program židovských studií kombinovaný se sekulárním vzděláváním.
Ješiva se stane centrem, kde budou studenti čerpat nejen židovské vzdělání, ale především židovské hodnoty. To po-
sílí jejich židovskou identitu a zlepší jejich připravenost na výzvy dnešního světa. (Možná jste si i vy všimli nezvykle 
vysoké rozvodovosti u našich členů.)
Toto řešení přináší i následující benefity pro Židovskou obec. Především je to zařazení do normativního židovského 
světa. (Mnoho Židů ve světě se na českou komunitu dívá jako na jistý příliš specifický kurioz, což je podle mne škoda.) 
Pohostinská obec pak získá mimo jiné tři denní B-hoslužby s minjanem – synagoga ožije a stane se atraktivnější i pro 
ostatní Židy v okolí.
Vytvoří se několik dalších pracovních příležitostí. Pokud se podaří tato místa obsadit Židy se silnou židovskou identi-
tou, obec se opět rozroste. 
Kdo by tito studenti měli být? Především mladí Židé z Čech, Slovenska a Polska. Jejich mentalita bude blízká členům 
místní obce. Oni sami zůstanou v prostředí, které je jim blízké. Studium pro ně nebude tolik náročné finančně ani 
citově. Studenti ze zemí střední Evropy se často jen nelehce integrují na školách v Izraeli. Ty izraelské bývají často 
příliš politicky a ideologicky vyhraněné. Ty anglofonní jsou jim pak kulturně vzdálené. Navíc je možné, že i zahraniční 
studenti pak najdou svůj nový domov u nás.
Je zcela jistě na místě, aby i Židé ze střední Evropy měli konečně svoji vlastní ješivu, která zajistí jejich duchovní 
potřeby. Ješivu nepolitickou, která bude v jejich přirozeném prostředí a přijme je i s jejich specifickými potřebami. 
Ješivu, která naváže na tradici aškenázského školství, posílí naše obce a vrátí jim jejich stabilitu a čest. 
Nemám nejmenší pochybnosti o tom, že ta obec, která se tohoto projektu ujme, stane se brzy nejvlivnější židovskou 
komunitou v České republice i ve střední Evropě.

Reuven Grosz
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Měsíc tamuz spolu s měsícem avem jsou nejteplejšími měsíci roku, v této 
době se stala dvě velká neštěstí židovskému národu, a to 17. tamuzu a 9. 
avu, po oba dny jsou nařízeny rabíny postní dny. O významu těchto dní 
jsme již mnohokráte psali na stránkách čtvrtletníku Posel.

V odpoledních hodinách 22. 06. 2020 se naše Židovská obec v Teplicích 
sešla k odpolední bohoslužbě Mincha na první den Roš chodeš tamuz. Doba 
Minchy je „hodinou soucitu“, kdy, jak upřesňuje babylonský talmud, byla 
vyslyšena modlitba proroka Eliáše na hoře Karmel (První kniha královská 
18, 36). Tato doba se shoduje také s časem, kdy se modlil náš praotec Izák.

V loňském roce se nám nepodařilo dát dohromady deset halachických 
mužů, aby bohoslužba mohla být Hospodinem přijatá jako modlitba tvého 
lidu Ha-Šem. Letos se nám podařilo sestavit potřebný počet brány otvíra-
jících mužů, i když jsme si museli na desátého člena malou chvíli počkat. 
Po příchodu desátého člena minjanu započal chazan FŽO Danny Vaněk 
s modlitbou Ašrej, která se stává úvodem před tichou modlitbou „Šmone 
esre“ – nejposvátnější z našich modliteb, která nesmí být nikdy vyslovená 
bez zevrubné vnitřní přípravy. Jelikož naše konání, nahrazovalo ranní 
modlitbu šachrit, byla mezi Ašrej a Šmone esre vloženo čtení z Tóry. Neboť 
je důležité slyšet slova Tóry ve Svatém jazyce v pravý čas.

První den Roš chodeš tamuz

Pergamenový  svitek Tóry vynesl ze Svaté schrány Aron ha-kodeš gabaj synagogy reb Tovje a předal ji do rukou chaza-
na Danny Vaňka, který s ní za zpěvu („jenž nás posvětil svými příkazy a přikázal nám věnovat se slovům Tóry“), obešel 
všechny přítomné v synagoze. Poté spočinul svitek Tóry na bimě, aby byla připravena ke čtení určité části Tóry, tj. 4M 
28,1 – 15 pojednávající o obětech. Předpisy, týkající se čtení Tóry sahají až k našemu učiteli Mošemu, které obdržel na 
hoře Sinaj od Hospodina. Čtení provedl baal tfile a baal kore v jedné osobě, reb Danny Vaněk. Prvním, který byl vyvo-
lán ke čtení Tóry, byl Cvi ben Becalel ha-Kohen, který získal i druhé čtení jenž je určeno potomkům kmene Lévi. Třetím 
vyvolaným byl Roš Chevra kadiša reb Chaim ben Avraham, čtvrtým k Tóře byl vyvolán Uri ben Efraim. Čtení bylo 
ukončeno kadišem, který pronesl nad svitkem Tóry chazan Daniel Vaněk. Pozdvižení svitku Tóry (hebr. hagbe) bylo 
svěřeno váženému členu minjanu reb Chaimu ben Hiršl Efraimu. Svinutí a ustrojení svitku Tóry (hebr. glile) provedl 
chazan FŽO Daniel ben Avraham.

Opět následovala hakafa se svitkem Tóry, než ji předal chazan Danny Vaněk gabaji teplické synagogy k opětnému 
uložení do Svaté schrány Aron ha-kodeš. Celá obec se poté pomodlila tichou modlitbu Šmone esre. Opakování tiché 
modlitby má za cíl, aby i ti, kteří se neumí pomodlit, slyšeli slova tfily. Závěrečný kadiš sirotků pronesl duchovní ŽOT 
Tomáš Pulc.

Druhá část odpoledního programu započala po odpolední bohoslužbě Mincha v klubu ŽO, kde se konala jedna z mno-
ha přednášek předsedy Chevra kadiša Praha ČR Chaima Kočího na téma: Chasidští rabíni a jejich dynastie. Tentokráte 
se přednáška týkala chasidutu Chabad.

Na závěr bylo na zahradě ŽOT přichystané malé občerstvení mašgiachem PŽO Tomášem Pulcem. Rád bych na též 
poděkoval všem dárcům na Roš chodešový kiduš, a to jmenovitě rebe Michaelu Dunayevskému, který se z pracovních 
důvodů nemohl Roš chodešové odpolední bohoslužby  zúčastnit a též reb Jiřímu Turkovi. Darování příspěvku na kiduš 
je bráno jako přinášení dobrovolné oběti toda (díku) do chrámu v době existence Jeruzalémského chrámu. „Oběť toda“ 
je velká věc, která přináší mír mezi lidmi. Naši moudří říkají, že příchodem mesiáše, všechny oběti ztratí smysl, ale oběť 
toda zůstane na věky. Toda raba všem.

Přednášky předsedy Chevra Kadiša Praha 
ČR Chaima Kočího se budou konat i po práz-
dninách letošního roku a počítáme s nimi i 
v příštím roce 2021. O datech vás budeme včas 
informovat na našich webových stránkách: 
www.kehila-teplice.cz

Pro čtvrtletník Posel připravil: Tovje
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Rabín Adolf Rosenzweig
Rabín Dr. Adolf Rosenzweig (20. října 1850 - 16. srpna 1918) byl konzervativní rabín s tradičním talmudis-
tickým vzděláním, avšak podporoval reformní snahy ve svých obcích, ve kterých neviděl blížící se asimilační 
nebezpečí a odklon od tradičních židovských hodnot, které vyvolala vlna reforem v Čechách a v Německu, do 
níž drtivě zasáhla i první světová válka. Ve svých publikacích se zabýval historickým a archeologickým pohle-
dem na židovství. 

Adolf Aharon Rosenzweig se narodil v Tvrdošíně v Horních Uhrách. Studoval na reálném gymnáziu v Pešti a 
zároveň studoval na ješivě v Prešburgu. Po maturitě odešel do Berlína, kde studoval filozofii, orientální jazyky 
a literaturu s teologií na Hochschule für die Wissenschaft der Judentums, kde nakonec získal doktorát. 

Na své první rabínské místo nastoupil 20. října 1874 ve starém hanzovním městě Pasewalk v Mecklenburské 
oblasti předních Pomořan, odkud byl povolán do Birnbaumu (pol. Miedźychod) v Poznańsku.

V roce 1879 odešel rabín Dr. Adolf Rosenzweig do Teplic v Čechách, kde nastoupil do úřadu městského rabína 
po rabínu Davidu Pickovi. V Teplicích se zapojil do náboženského života velmi dynamicky se rozvíjející obce. 
Znovu obnovil a potvrdil stanovy Pohřebního bratrstva Chevra Kadiša, spolu s gabajem Chevra Kadiša Samu-
elem Fürthem (zemřel 24. ijaru 5657 ve věku 61 let) sepsal dějiny teplické židovské komunity. Knihu v roce 
1932 vydal tiskem rabín Friedrich Weihs pod názvem Aus geschichte und leben der Teplitzer judengemeinde 
(1782 – 1932) (rukopis rabína Rosenzweiga je uložen v Státním okresním archivu v Teplicích).Nechal pořídit 
soupis náhrobních kamenů na starém židovském hřbitově v Teplicích, dohlížel nad řádným vedením po-
hřebních knih na novém židovském hřbitově, a tak bychom mohli pokračovat dále. Jeho zásluhy o teplickou 
židovskou komunitu byly veliké, nejen z pohledu historického, ale i lidského.
V roce 1880 byl požádán představenstvem židovské náboženské obce v Ústí nad Labem, aby jako krajský ra-
bín provedl zasvěcení ústecké synagogy, které se konalo 29. srpna 1880. Jeho největší den ve funkci krajského 
a městského rabína se konal o dva roky později, a to 10. června 1882, kdy za účasti čelných představitelů míst-
ní samosprávy, vzácných hostů a celé židovské komunity zasvětil novou velkou teplickou synagogu. Teplická 
synagoga v té době byla největším synagogálním chrámem v Českých zemích. Sláva to byla převeliká.

Oznamujeme, že na šabat Naso vstoupil do svazku manželského
náš vážený člen Miloš Lichtenstein se slečnou Michaelou Flamíkovou

Svatební obřad se konal v rodinném kruhu. 
„M a z a l   t o v !“

V památném roce 1882 se mu narodila v Teplicích dcera Hedwiga a 
devět měsíců po té velké slávě se mu narodil prvorozený syn Artur 
Rosenzweig (27. března 1883), který po celý život kráčel v otcově 
rabínských šlépějích. V roce 1909 až 1919 působil rabín Dr. Artur 
Rosenzweig v Ústí nad Labem, za první světové války působil jako 
polní rabín na frontě. V roce 1884 se narodil Adolfu Rosenzwei-
govi a jeho ženě Anně (rozené Zwirnové, nar. 20. srpna 1860 – 4. 
března 1933), syn Siegfried, v roce 1885 se jim narodila v Teplicích 
dcera Gertruda. Poté spolu zplodili v Berlíně dalších pět potomků.

Rabín Adolf Rosenzweig se po osmi plodných letech na postu měst-
ského rabína dne 2. dubna 1887 s teplickou židovskou komunitou 
rozloučil dojemným kázání v synagoze, aby přijal velmi prestižní 
místo hlavního rabína ve Velké synagoze na Oranienburger strasse 
v Berlíně. Zde působil až do své předčasné smrti v roce 1918. Ze-
mřel v pomořanském lázeňském městě Kolbergu ve věku nedoži-
tých 68 let.
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Hakamat ha-maceva v Teplicích

Dne 04. 06. 2020 byl na Novém židovském hřbitově v Teplicích osazen po 63 letech od pohřbu Elf-
rídy Bedřišky Appelové náhrobní kámen. Pískovcový náhrobek vyrobila kamenická firma LeytArt z Pra-
hy – Horních Počernic. Zhotovení náhrobního kamene objednal a financoval vážený člen pražské židovské 
obce Michael Dunayevsky s manželkou Juditou, rozenou Appelovou, jejíž otec Tomáš Appel byl syn-
em zde pohřbené paní Elfrídy. Elfrída Bedřiška Appelová rozená Kurzbauerová zemřela 29. 06. 1957. 
Nechť její duše odpočívá v pokoji.

Slavnostní odhalení pískovcové náhrobní stély se konalo tři dny po osazení macevy, tj. v neděli 15. siva-
nu v poledních hodinách pouze v úzkém rodinném kruhu. Na závěr této krátké pietní akce zazněla modlit-
ba El male rachamim ...et nišmat Elfrída bat Appel, kterou pronesl donátor macevy pan Michael Dunayevsky. 

“Hospodinu patří celá země a vše, co je na ní, i vše co je pod ní, svět a všichni obyvatelé.“
„…a měj na paměti, že ten, kdo zbuduje náhrobek zemřelému, jako by odíval nahé”. 

Pro čtvrtletník Posel připravil: člen Chevra kadiša - tp

Oznamujeme, že na Šabat chazon
Vstoupil do svazku manželského náš člen Dominik Látal se slečnou Nikolou Štěpánkovou

Svatební obřad se konal v rodinném kruhu v Dubí u Teplic.  
„M a z a l   t o v !“

Své práce v oblasti židovské historie a rabínská kázání publikoval výhradně německy.

Na náhrobním epitafu na největším židovském hřbitově v Berlíně – Weissensee, který se nachází v ulici Herberta 
Bauma, má vytesán do kamene verš z proroka Malachiáše 2.6.„Zákon pravdy byl v jeho ústech a na jeho rtech nebyla 
nalezena nespravedlnost.“Po celý život se řídil tímto veršem.

Rabín Adolf Rosenzweig zaslouženě patřil mezi velké rabínské postavy 19. století. Nechť je nám jeho památka požeh-
náním. Bylo mi potěšením napsat těchto pár řádků. Každý, kdo by k nim přidal jakoukoliv část o životě a díle rabína 
Adolfa Rosenzweiga zasluhuje pochvaly. Řekněme: „Amen.“

Pro čtvrtletník Posel připravil: tomaszot
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Náhrobní kameny z Údlic
V úterý 21. července 2020 bylo převezeno z Oblastního muzea v Chomutově 
pět pískovcových náhrobních stél a dva fragmenty z jiných náhrobků, které 
byly v Oblastním muzeu deponovány před více než pětadvaceti lety ze Starého 
židovského hřbitova v Údlicích. Velký dík při navrácení našeho židovského 
kulturního dědictví patří ředitelce Oblastního muzea v Chomutově Markétě 
Prontekerové, kurátorce podsbírek lapidárium Mileně Bílkové a dalším 
pracovníkům muzea.
Náhrobní stély byly navráceny Židovské obci v Teplicích, která je převezla na 
Nový židovský hřbitov v Údlicích, kde se vlastník ŽOT snaží vybudovat pietní 
místo v rámci údlického regionu. Neboť právě zde byly v minulosti nejvíce 
poničené židovské hřbitovy. Již v minulosti bylo na tento nový židovský hřbitov 
vráceno několik náhrobních stél a jejich fragmentů ze starého židovského 
hřbitova. Věříme, že se nám podaří získat i další roztroušené náhrobky, které 
se mohou ještě nacházet na katastru obce Údlice a v dalších lokalitách v okolí. 
Pietní místo bude osazeno těmito navrácenými náhrobky, více méně lapidárně, 
neboť navrácení na původní místa není již možné.
Předem děkujeme za jakékoliv informace o starých židovských náhrobcích, o 
kterých byste případně věděli, nebo je měli ve vlastnictví. Informace zasílejte 
na e-mailovou adresu je: www.kehila@volny.cz
V úterý téhož dne byly vyzvednuty dvěma členy teplické Chevra kadiša a ŽOT, 
fragmenty pískovcových náhrobků v Údlicích ve Staré čtvrti, které se nacházeli 
na hromadě kamení a dalšího stavebního materiálu u zdi starého židovského 
hřbitova, na pozemku pana Vaice. Na ploše zahrady zůstala ještě jedna pískov-
cová barokní dvoustéla, ke které jsme se nemohli dostat, abychom ji vyzvedli a 
převezli na nedaleký Nový židovský hřbitov. Většina nalezených kamenů byly 
spodní části stél, které byly po devastaci starého židovského hřbitova ponechá-
ny v zemi a v průběhu let místními obyvateli vykopány, neboť plocha byla 
rekultivovaná pro potřeby zahrad a hospodářsky využívaných dvorků. Vrchní 
části náhrobních stél přitom už dávno byly druhotně použity k jinému účelu 
nebo jinak zlikvidovány.
Je to smutné, ale je to tak. Čas se nedá vrátit a vše v příhodný čas zachránit. 
Lze jen změnit povědomí a přístup lidí, kteří zde tato židovská pohřebiště vlast-
ní a obhospodařují. To se netýká jenom plochy Starého židovského hřbitova 
zde v Údlicích, ale i v dalších městech, kde židovským obcím nebyly vydány 
jejich pohřebiště s ostatky jejich předků jako např. v severozápadních Čechách, 
kde se jedná rovněž o stará židovská pohřebiště, která nikdy nebyla z hala-
chického pohledu zrušena (tj. podle židovského práva), a kde je jejich plocha 
známá, jako je tomu v Kadani, Postoloprtech a v Teplicích.
Neboť židovské hřbitovy jsou na věčné časy nedotknutelným majetkem a 
náleží jenom těm zesnulým. Věci, které jsou zde vyprodukovány druhotně, 
řeší též rabínská halacha a židovské tradice zabývající se těmito velmi 
složitými záležitostmi. Naší svatou povinností je tyto pohřebiště chránit před 
znesvěcením. V kulturním a civilizovaném světě je to bráno jako samozřejmost. 

Věřím, že s pomocí Hospodinovou se nám to podaří.
O případném převozu barokní dvoustély vás budeme informovat prostřednictvím našich webových stránek, 
tak i prostřednictvím čtvrtletníku Posel.
Převezené náhrobky budou v průběhu letošního roku osazeny a zdokumentovány. Rádi bychom vrátili Údlice 
do většího povědomí v rámci židovské turistiky.
Akce převoz náhrobních kamenů byla financována Nadačním fondem obětem holocaustu. Tímto NFOH 
děkujeme za podporu projektu.  

Pro čtvrtletník Posel připravil: Tovje
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DĚTSTVÍ, RODINA A ŽIVOT V TEPLICÍCH 
 
Lotte Kozová, roz. Lebovičová, se narodila 19. července 
1925 v severočeských Teplicích. Její matka Gertrude, 
roz. Langhansová, také pocházela z Teplic, ale otec Max 
Lebovič se do města přiženil až z Podkarpatské Rusi. 
To přinášelo určité rozdíly v přístupu matky a otce 
k židovskému náboženství a tradicím. Nicméně otec dbal 
na to, aby se v rodině jedlo košer a světil se šabat a hlavní 
židovské svátky. „S maminkou jsme ale potají chodily na 
párky a na šunku.“

Lotte Kozová měla o čtyři roky mladšího bratra Bernhar-
da, který později zahynul během šoa. Otec byl zaměstnán 
jako obchodní zástupce u dodnes existující španělské 
firmy na výrobu barviv Montana. Jako úspěšný prodejce 
vydělával slušné peníze a mohl využívat i služební vůz. 
Rodina žila až do roku 1938 v Teplicích ve vlastní vile, 
postavené ve třicátých letech.

Ze vzpomínek naší členky žot - paní Lotte Kozové,
věnováno k jejím 95. narozeninám

V rámci školní docházky absolvovala Lotte Kozová nejdříve čtyři třídy v židovské škole s německým vyučovacím 
jazykem. Poté pokračovala na českém gymnáziu v Duchcově. 
 
1938 – ODCHOD Z TEPLIC 

V roce 1938 došlo v souvislosti s radikalizací sudetoněmeckých emancipačních snah v Teplicích k různým 
nepokojům. Na ulicích byli napadáni zejména Češi a Židé, útokům se nevyhnuly ani děti. „Na náměstí se srocovaly 
německé skupiny, hlavně děti v našem věku, no a šly proti nám. My jsme utíkali, ale Němci nás dohnali a napadli. 
Začali do nás bušit, punčochy nám roztrhali… No a tím se urychlilo, že jsme z Teplic odjeli, protože se tam už 
nedalo existovat.“
 
V SINEVIRU NA UKRAJINĚ 

Lebovičovi po odchodu z Teplic nejdříve krátce pobývali v Praze, poté asi půl roku ve slovenských Piešťanech, kde 
otec dostal nový „rajon“ od firmy Montana. Rodinný rozpočet navíc zřejmě dotoval i z úspor a peněz utržených 
za prodej teplické vily. „Dodnes vyčítáme otci, že když to začalo, odmítl takzvaný kapitalistický certifikát na 
vystěhování do USA, který mu chtěla zaplatit firma Montana. Raději zvolil přestěhování k rodičům na Podkar-
patskou Rus.“

Když na jaře 1939 přesídlili do Sineviru na Ukrajině, otec o práci u firmy Montana přišel. Služební automobil si 
ale mohl ponechat a živil se pak jeho prostřednictvím jako taxikář. Lotte Kozová se v novém domově cítila dobře, 
prostředí dobře znala již od raného dětství, neboť v Sineviru trávila s rodiči mnohé prázdniny.  
Do rodinného domu v Sineviru se v těžkých dobách po roce 1939 přistěhovali i příbuzní z Ostravy a Brna. Celkem 
pak žilo v domě asi patnáct lidí včetně malých dětí. K novému a poměrně prostornému domu s verandou patřila 
velká zahrada. Rodina vlastnila i rozlehlé polnosti a zalesněné pozemky v okolí. „Každá rodina měla v domě k dis-
pozici jednu místnost. Dědeček Herman byl pobožný Žid, vážený člověk, a pracoval jako písař u notáře. Byl velmi 
přísný. Vzpomínám si, jak jsem tam v těch čtrnácti letech musela dělat všechny možné práce a dědeček říkal: 
‚Nemusíš to dělat, ale můžeš to umět.‘ Dojit, slepice prohlížet, chleba zadělávat, často i patnáct kilo těsta, až jsem 
z toho měla na rukou puchýře, ale musela jsem to dělat. Maminka, která byla zvyklá na jiný život, to nerada viděla, 
že mě tak honí.“

V Sineviru žila rodina relativně spokojeně přes dva roky. Tehdy již byla celá oblast pod maďarskou nadvládou. 
České úředníky a státní zaměstnance vystřídali maďarští.

Lotte Kozová navštěvovala v Sineviru místní jednotřídku s rusínským vyučovacím jazykem, kam chodily společně 
rusínské i židovské děti. Na popud matky se navíc učila šít, což ji ale moc nebavilo. 
 
Situace rodiny se poněkud zdramatizovala po incidentu, kdy byl otec obviněn policisty v nedalekém Volovém, že 
úmyslně plivl na vojenské auto. „Odvezli ho do Debrecínu do vězení, kde ho zavřeli. Asi po čtyřech týdnech ho 
sice pustili, ale musel se nadále pravidelně hlásit na policii. Jenom proto, že si prý odplivl. Teprve když nás potom 
v jednačtyřicátém odvezli, tak to hlášení na policii skončilo.“

Lotte s rodiči a br. Bernardem, 1941 Sinevir
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ÚTĚK Z TRANSPORTU 
 
Velké těžkosti začaly v srpnu 1941, kdy musela rodina 
Lebovičových společně s rodiči otce nastoupit do transportu. 
„Oficiálním důvodem“ ale nebyl jejich židovský původ, nýbrž 
fakt, že měli československé státní občanství. „Říkali, že prý 
nemáme maďarské státní občanství, nejsme Maďaři, tak 
nás musí přemístit. Že nemůžeme zůstat na maďarském 
území.“ Ze Sineviru tehdy vyvezli asi třicet Židů. „Nejdříve 
nás vezli nákladním autem do Chustu, kde nás přeložili na 
přistavené vagony. A protože bylo léto, tak to byly otevřené 
vagony.“

Rodině Lebovičů i ostatním deportovaným začala čtyři a půl 
měsíce trvající anabáze, kdy pomalu a s přestávkami ces-
tovali z nádraží do nádraží na trase Delatin, Kolomyja, Ka-
menec Podolský. Spali ve vagonech, po nádražích, v různých 
ohrazených prostorech. Strážní se k nim chovali neurvale a 
často je různě šikanovali.

ŽIVOT NA ÚTĚKU

Po příjezdu do Chustu v lednu 1942 se rodina raději rozdělila. Ve 
městě zůstala jen matka s dětmi. Otec se svými rodiči odjel k sestře 
do Mukačeva. Později, když byli všichni mukačevští Židé depor-
továni do Osvětimi, otec znovu utekl. Přes Szatmárnemét, kde 
měl strýce, a Budapešť se dostal v rámci židovské pracovní čety 
na letiště Feryhég, kde nějaký čas pracoval. Po čase z letiště utekl, 
podhrabal plot, a znovu se setkal s dcerou Lotte v jejím úkrytu 
v domě v Köbanyi.

Předtím v Chustu žila Lotte Kozová s matkou a bratrem relativně 
normálním životem. Ona i bratr dokonce chodili do školy. Prona-
jímali si dvě místnosti, kam si nastěhovali svůj starý nábytek ze 
Slovenska. Jednou ale přišla teta s varováním, že rodinu hledají 
četníci. „Zřejmě nás někdo udal. Maminka mě hned poslala za 
tatínkem do Mukačeva, protože se domnívala, že hledají jeho, že 
se přestal hlásit na policii. Mezitím přišli četníci a odvezli matku 
s bratrem pryč. Když jsem se večer vrátila, nikdo už doma nebyl a 
byt byl zapečetěný.“

Lotte už maminku s bratrem nikdy neviděla. Podle dostupných 
informací byli oba zavražděni maďarskými četníky v lese za Sin-
evirem. Proč je četníci odvezli zpět do Sineviru, zůstává dodnes 
záhadou.

Nakonec ale měli alespoň Lebovičovi štěstí. V otevřeném vagonu je zahlédl vzdálený příbuzný, který sloužil u 
maďarské židovské pracovní čety a jel zrovna autem kolem trati. Ten sledoval transport až na místo dalšího vyložení 
a pak vyrozuměl bratra otce Nándora Leboviče, který jezdil pro německou armádu sanitkou (Max Lebovič měl pět 
bratrů a jednu sestru). Mezitím již transport dorazil do Kamence Podolského. 

Strýc Nándor urychleně zorganizoval záchrannou akci. Zanedlouho přijel strýcův kolega Meller s prázdnou sanitkou 
a místo raněných vojáků do ní naložil celou rodinu Lebovičů. „Po cestě byly kontroly. Kontrolovaly auta, co vezou. 
Spolujezdec pana Mellera, který řídil sanitku, měl pásku s červeným křížem a vyložil ji takhle z okna. Dědečkovi 
řekli, aby se schoval. Kdyby se důkladněji podívali dovnitř, aby neviděli, že má fousy a pejzy. Tak toho jsme uložili 
úplně na podlaze. A my ostatní jsme seděli tak, že na nás viděli, ale tak nějak přikrčení, že nebylo vidět, jestli jsme 
ranění, nebo ne. Ty kontroly proběhly asi třikrát, než jsme se dostali zase na maďarskou stranu, zpět na Podkar-
patskou Rus.“

Útěkem z Kamence Podolského si Lebovičovi zachránili holý život. Všichni, kdo zůstali na místě, byli později 
povražděni v okolí města.

Lotte v Sineviru (foto nahoře i dole)
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Lotte přenocovala u sousedů, kteří ji druhý den poslali ke svým 
známým. Takto se v následujícím období stěhovala ještě několikrát. 
Bydlela u různých rodin, většinou příbuzných, kterým pomáhala 
v domácnosti a s péčí o děti.

Po čase se jí ozval otec z Budapešti, kde zanedlouho opět našla by-
dlení a práci u křesťanské rodiny s dětmi. „Chvíli to šlo, ale pak mě 
otec od té rodiny začal obtěžovat, tak jsem tam už nemohla zůstat.“

Lotte se poté odstěhovala k tetě z Chustu, která už v té době také 
bydlela v Budapešti. Pomáhala jí v domácnosti s dětmi a strýci 
Jindřichovi v jeho malé výrobně hraček. To trvalo až do října 1944, 
kdy se po převratu zmocnil vlády v zemi Ferenc Szálasi, hlavní 
představitel fašistické a antisemitské Strany šípových křížů. Nas-
talo další masivní pronásledování Židů včetně jejich vraždění na 
břehu Dunaje.

V nebezpečné situaci Lebovičovi raději přesídlili do Köbanye na předměstí Budapešti, kde si z iniciativy strýce Jindřicha 
pronajali domek. V domku bydlela Lotte opět s tetou, jejími dvěma dětmi a později se k nim nastěhoval i otec. „Udělali 
jsme mu takovou skrýš pod podlahou, kde byl vždy, když někdo přišel.“ Strýc Jindřich utekl na východ a přihlásil se 
k sovětské armádě, kde pak sloužil jako překladatel.

V té době již žili falešnou identitou a používali zakoupené doklady podkarpatských Rusínů. Dokonce se úspěšně nah-
lásili jako utečenci z Podkarpatské Rusi a začali dostávat potravinové lístky. Lotte Kozová vlastnila papíry na jméno 
Maria Lyách a pracovala jako dělnice v pobočce švýcarské farmaceutické firmy Dr.Wander v Köbanyi.

Během pobytu v Köbanyi udržovala Lotte Kozová a její rodina častý kontakt s českými totálně nasazenými dělníky, kteří 
pracovali v sousedství. Krajanům poskytovali před i po osvobození všestrannou pomoc včetně potravin a potravinových 
lístků.

Jí i zbytku rodiny se v Köbanyi podařilo v lednu 1945 ve zdraví dočkat příchodu sovětské armády, se kterou se vrátil i 
strýc Jindřich.

PŘÍCHOD SOVĚTŮ 

Nutno ale podotknout, že příchod sovětských „osvoboditelů“ si asi nejen oni představovali jinak. Sověti v Köbányi 
násilím vnikali do domů, okrádali civilisty o majetek a znásilňovali mladé ženy. Došlo i k přestřelkám mezi Sověty 
a maďarskými civilisty. Lebovičovi měli štěstí, že se u nich v domku záhy ubytoval důstojník rumunské armády, 
který mluvil bezvadně česky, neboť dříve pracoval v plzeňské Škodovce. Ten nad nimi pak začal držet ochrannou 
ruku. Jeho pucflek dokonce v rámci možností zásoboval rodinu potravinami. Jiní sousedé ale takové štěstí neměli. 
„Přišla jsem k sousedům, zrovna když tam tu holku (sovětský voják)znásilňoval. Na to nikdy nezapomenu. Byly tam 
ale i ruské vojandy. Ty zase lezly do nábytku, rozbíjely a braly, co se dalo. Okolo domu ležely mrtvoly.  Chtěla jsem 
sousedku varovat a nabídnout jí, ať jde k nám, ale už bylo pozdě.“

NÁVRAT DO TEPLIC 

Po příchodu sovětské armády strýc Jindřich nejdříve odstěhoval rodinu na předměstí Kiszpest a později zpět do 
centra Budapešti. Po květnu 1945 se postupně vraceli do Čech. Lotte Kozová se vrátila do rodných Teplic v srpnu 
1945. „Teta přijela do Teplic už v květnu, a ještě tam byli Němci. Přihlásila se na policii, že se vrací, a dostala 
možnost vybrat si byt po Němcích. Když do jednoho přišla, na stole ještě stál hrnec s teplou polévkou, ale lidé už 
byli vystěhovaní. To byl pro tetu hrozný zážitek.“ Tetě později přidělili jiný prázdný byt, kde s ní několik let po 
návratu bydlela i Lotte.

Otec se v roce 1947 znovu oženil a v následujícím roce se vystěhoval i s manželkou (Belou Friedovou z Chustu) do 
Izraele. Do židovského státu se postupně vystěhoval i zbytek rodiny a v Teplicích nakonec zůstala jen Lotte. V té 
době už byla vdaná a měla syna.

S manželem Ladislavem Kozou se seznámila, když bydlela u tety. I on bydlel shodou okolností s rodiči ve stejném 
domě. V roce 1948 se jim narodil jediný syn Petr. Manžel později pracoval jako ředitel základní školy. V roce 1975 
ale musel odejít do invalidního důchodu. Poté pracoval na meteorologické stanici.
Lotte Kozová nejdříve pracovala několik let v Narpě, později 38 let ve sklárnách Kavalír, kde se vyrábělo labo-
ratorní sklo. Po odchodu do důchodu ještě 15 let pracovala jako turistická průvodkyně v Čechách i v zahraničí. 
Dnes žije v penzionu Charlese Jordana v Praze. 

Sepsal v roce 2009 Lukáš Krákora pro Paměť národa
„M A Z A L   T O V !“

Lotte Kozová, Budapešt po r. 1942.
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V dobách Chrámu vyhlašoval Roš chodeš nejvyšší rabínský soudní dvůr v Jerusalémě – Sanhedrin. Vyhlašoval jej na 
základě svědectví alespoň dvou důvěryhodných svědků, kteří se dostavili do Chrámu, když spatřili první srpek nového 
měsíce, po uplynutí 29 dnů od minulého Roš chodeš. Svědkové byli vyslechnuti a byli-li způsobilí a jejich svědectví 
shledáno důvěryhodným, byl ten den vyhlášen za začátek nového měsíce a v Chrámu byly přineseny předepsané oběti. 
V ten den bylo zvykem pořádat slavnosti k zasvěcení nového měsíce. Na Roš chodeš elul začínáme troubit na šofar a je 
dobrým zvykem studovat sefer Mate Efraim, který sepsal rabín Efraim Zalman Margaliot.

„……..teplický minjan povstal a zařval jako mladý lev – gur arie.“

Teplická židovská obec se sešla ve čtvrtek 20. srpna na Roš chodeš elul k odpolední bohoslužbě Mincha v modlitebně 
ŽO. Bohoslužbu Mincha vedl jako obvykle chazan FŽO Danny Vaněk za přítomnosti teplického minjanu a vrchního 
zemského rabína K. E. Sidona. Ke svátečnímu čtení z Tóry na roš chodeš jsou vyvoláni gabajem synagogy čtyři osoby. 
Těmi, kdo byli poctěni alijí (tj. výstupem na bimu). První dvě alije získal kohen Cvi ben Becalel Hakohen, třetí aliji zís-
kal Šaul ben Chana Ťupka ze židovské obce v Ústí nad Labem, člen rady FŽO, pro kterého to bylo jeho první vyvolání 
k Tóře, „Mazal tov“. Na závěr, čtvrtou alijí byl obdržel Tomáš ben Jehudit. Hagbe, pozdvižením svitku Tóry byl pověřen 
gabaj synagogy Tovje ben Avraham, ke glile byl vyzván Jehuda Arie ben Avraham z Prahy. Všem vyvolaným ještě jednou 
gratulujeme. „Šekoach.“

Bima slouží jako připomínka událostí popisovaných v knize Šemot, kdy byli israelité shromážděni na úpatí hory Sinaj ve 
chvíli, kdy Hospodin uděloval služebníku Mošemu a svému lidu svatou Tóru. Tak jako byli israelité shromážděni kolem 
hory, tak jsou i dnes židé shromážděni kolem bimy, ze které je Svitek Tóry obřadně předčítán.

Po odpolední bohoslužbě se konala v klubu ŽO vernisáž výstavy za účasti vzácných hostů ze Židovské obce v Ústí nad 
Labem a vrchního zemského rabína K. E. Sidona s chotí O´junou. Výstava je věnovaná k 75. výročí od znovu obno-
vení činnosti naší Židovské náboženské obce v Teplicích. Na čtyřech plátnech je zachycena obnova naší židovské ko-
munity a prvopočáteční problémy se znovu zařazením Židů do společenského života města, problémy s restitucemi a 
navracením židovského majetku, který vyvolával antisemitské nálady v českém obyvatelstvu. Jeden panel je věnovaný 
projevům předsedy obce Harry Löwyho a Maxe Krause, který společně pronesli 5. září 1945 v kavárně Monopol v rámci 
přípravného výboru. Výstava k 75. výročí znovu obnovené činnosti doplňuje šest pláten věnovaných nové teplické syna-
goze, se kterou jsme veřejnost seznámili v loňském roce k 80. výročí vypálení nové teplické synagogy.

Na úvod všechny přítomné při této významné příležitosti přivítal předseda ŽOT Michael Lichtenstein, syn jednoho ze 
zakladatelů znovu obnovené obce v roce 1945 Roberta Lichtensteina, ten pak předal slovo kurátorovi projektu a ducho-
vnímu ŽOT Tomáši Pulcovi, který seznámil přítomné se vznikem expozice a s reáliemi jejího vzniku. Poté si účastníci 
prohlédli vystavená plátna a malou vitrínu s trojrozměrnými exponáty z majetku ŽOT.

Grafickou úpravu pláten provedla Viktorie Čumpelíková, text Jaroslav Kadlec a vyhotovení pláten provedla firma Foto-
styl v Krupské ulici. Výstava vznikla za finanční podpory NFOH a ŽOT.

Poté bylo připraveno na zahradě ŽO bohaté občerstvení na grilu pod dozorem mašgiacha. O hudební vystoupení se 
tentokrát postaral Pepa Gušelbauer, který zde zahrál z improvizovaného pódia svůj tradiční repertoár s židovskými 
písničkami a též převzaté hitovky. Všichni se zde dobře bavili až do pozdního večera, kdy se rozešli poslední účastníci 
roš chodéšové party s vernisáží.

Na závěr bych rád poděkoval všem našim dárcům za příspěvek na pohoštění nás všech a též všem, kteří přiložili ruku 
k dílu a pomohli s organizací roš chodešové party. Velký dík patří Vendy Wágnerové za přípravu jídla. O dalších akcích 
na ŽOT vás budeme včas informovat.„Chodeš tov všem.“

Pro čtvrtletník Posel připravil: Tovje

Roš chodeš Elul s vernisáží výstavy
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Na kinot se musí do Prahy

V letošním roce na Tiša be-Av jako by se naplnila slova z Eicha (Pláč), 
„Jak osamocená seděla ta metropole, jako vdova, dřív národů plná 
nade všemi městy vládla, platit daň teď byla nucená.“ V překladu 
rabína K. E. Sidona

Každý, kdo se chtěl letos zúčastnit bohoslužeb a slyšet kinot na 
Tiša be-Av, se musel předem na rabinátu jmenovitě nahlásit – 
toto opatření je z důvodu celosvětové pandemie Covidu 19. Covid 
zasáhl do našeho života hlavně omezením spojeným s cestovním 
ruchem, a to je též příčinou, že v pražských ulicích teď skoro nepot-
káte žádné turisty a ve Staronové synagoze to bylo znát. Praha je 
též jediným místem, kde se pravidelně konají bohoslužby 9. Avu. 
Ostatní židovské obce v ČR si jen symbolicky připomínají zničení 
Jeruzalémského chrámu.

Členové teplické Chevra kadiša se tak jako v minulých letech přijeli 
pomodlit na ranní bohoslužbu šachrit, kterou vedl rabín Michael 
Duschinsky. Ranní bohoslužby se též zúčastnil Jeho excelence, 
velvyslanec Státu Izrael Daniel Meron (viz foto, ten s tou rouškou). 
Letos byl poctěn duchovní ŽOT Tomáš Pulc druhou alijí při čteni 
„Uverašej chodšechem“, což je z paraši Veatchanan. Je to velká čest 
být vyvolán ke čtení z Tóry, jak pro vyvolaného, tak pro celou komu-
nitu v Teplicích. 

Odpolední bohoslužba se konala ve Vysoké synagoze.Bohoslužba 
mincha začala hned na úvod čtením z Tóry. Třetí poslední aliji maft-
ir získal reb Chaim ben Heršl Efraim z Teplic, kdy se čte z 2M 34,1 
– 10, která pojednává o tom, že Hospodin přikázal Mošemu vytesat 
dvě nové kamenné desky, a napsat na ně slova, která byla napsá-
na na těch prvních deskách, které Moše rozbil. Maftir čte i haftaru 
z proroka Izajáše 55,6 – 56,8 „Diršu“, kterou za Chaima ben Heršl 
Efraima přečetl rabín Sidon. Chaim ben Heršl Efraim odříkal „jen-
om požehnání“ nad čtením haftary. Pro Chaima ben Heršl Efraima 
to byl velký zážitek. Na hagbe, pozdvižení svitku Tóry, byl povolán 
opět člen naší komunity Tovje ben Avraham. Oba členové naší tep-
lické komunity se aktivně zapojili do bohoslužby.

V nočních hodinách východem prvních tří hvězd pozorovatelných 
z jednoho místa skončilo období smutku (od 17. tamuzu do 9. avu), 
se kterým též skončil nejdelší postní den v židovském kalendáři.
Pro čtvrtletník Posel připravil: tomaszot

Zprávy z chrámeckého vinařství
Dne 14. května letošního roku se konalo po dvou dlouhých letech první lahvování nových košer šarží z ročníku 2018 
pod dohledem mašgiacha PŽO Tomáše Pulce. Garantem košer vín je spolumajitelka Gafna Váňová, která chce zachovat 
na památku svého manžela Mošeho Váni výrobu košer vín v rámci Českého vinařství Chrámce.

14. května se lahvovala bílá vína vypěstovaná na bývalé výsypce dolu Hrabák v Čepirohách u Mostu, Rulandské šedé 
2018 polosuché, Chardonnay 2018 polosuché a cuveé Rulandského šedého a Chardonnay 2018 polosladké, vína jsou 
přírodně sladká bez doslazování.

Další lahvování proběhlo 11. srpna, opět pod dohledem mašgiacha PŽO Tomáše Pulce, kdy proběhlo lahvování 
červených vín z viničních tratí Pod Širákem v Rudolicích u Mostu. Rulandské modré 2018 ve výběru z hroznů, a Zwei-
geltrebe 2018 taktéž v jakosti výběr z hroznů. Jediný rozdíl je, že všechna vína ročníku 2018 nejsou pasterizována 
při teplotě 82 °C (tj. lo mevušal). Tudíž se budou vyvíjet a lahvově dozrávat i po nalahvování. Což je dobrá zpráva 
pro milovníky a znalce vín. V rámci židovských komunit bude potřeba osvěta, neboť mnozí byli zvyklí, že košer vína 
z Chrámců jsou mevušal.

Ročník 2018 je poslední sklizní, kterou zpracoval Moše Vána z“l. s mašgiachy PŽO Tomášem Pulcem a Jakubem Peter-
em. „Byl to vyjímečný ročník s vysokou cukernatostí hroznů“, vzpomíná Tomáš Pulc. „Žel, osud již nedopřál Mošemu 
vyrobit z těchto plně vyzrálých bobulí kvalitní víno.“ Přesto se podařilo zachránit většinu sklizeného červeného rmutu 
a vyrobit nová svěží vína, která se vbrzku dostanou na pulty vinoték.

O dalších novinkách ohledně košer vín vás budeme informovat.

„La chajim všem.“

Pro čtvrtletník Posel připravil: Tovje
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pan Faerman Roman, nar. 01.07. - 62 let
pan Miroslav Stančík, nar. 03.07 - 70let
pan Appel Robert, nar. 07.07. - 56 let
paní Kredlová Hana, nar. 15.07. - 63 let
paní  Kozová Lotte, nar. 19.07. - 95let
paní Lebovičová Sylvia, nar. 26.07. - 74 let
paní Skočdopolová Eva, nar. 29.07. - 88 let
pan Michal Lebovič, nar. 13.8. - 57 let
pan Tomáš Pulc, nar. 20.8. - 51 let
paní Renata Becková, nar. 25.8. - 42 let
paní Becková Gabriela, nar. 01.09. - 45 let
pan Lichtenstein Miloš, nar. 06.09. - 39let
pan Lichtenstein Vít, nar. 07.09 - 35 let
pan Látal Samuel, nar. 09.09 - 21 let
pan Látal Dominik, nar. 17.09. - 27 let
 paní Lichtensteinová Sonja, nar. 18.09. - 74let
paní  Faerman Šeindly, nar. 20.09. - 89let
paní Skálová Tereza, nar. 26.09. - 35 let

Sociální služby i sociální poradenství 
fungují na  ŽO Teplice i nadále, 

Suroviny: 
 
1 pstruh 
2 stroužky česneku
4 lžičky medu
1 větší lžíce roztopeného másla
1/2 lžičky citronové šťávy
2 červené cibule, 3 mrkve, 1 celer
 mořská sůl
 grilovací koření
 celý kmín

Postup:

Pstruha omyjeme, osušíme a osolíme mořskou solí i ze 
vevnitř. Roztopíme máslo a  přidáme do něj utřený čes-
nek a med. Touto marinádou  potřeme pstruha a takto 
připraveného ho necháme cca 2 hodiny odležet.

Do pekáčku dáme pečící papír a vložíme na něj pstruha. 
Posypeme grilovacím kořením a celým kmínem a vloží-
me do rozehřáté trouby na gril, popřípadě horký vzduch.  
Okolo pstruha položíme nakrájenou cibuly, mrkev a 
celer.

Během grilování jednou otočíme a druhou stranu pstru-
ha posypeme grilovacím kořením a celým kmínem. 
Pečeme dorůžova dohromady cca 15-20 minut na 250°C. 
Po vyjmutí přelijeme máslovým výpekem. 
 
Dobrou chuť

Představenstvo se na svých pravidelných zasedáních 
zabývalo běžnou agendou a  organizací  života  na obci.
Zvláštní pozornost byla věnována: 
 
- Přípravou  volebního shromáždění členů ŽO Teplice.
- Realizaci mimořádného opatření předsedy ŽO Teplice     
v boji proti koronaviru Covid 19.
- Realizací akcí financovaných  z grantů  NFOH.  
- Přípravou a realizací svátků na ŽO.
- Vyhodnocením akcí Společenského klubu ve 3. čtvrtletí 
2020. 
- Sociálními službami ŽO Teplice ( odborné sociální po-
radenství) a GG 22.
- Přípravou a realizací vzpomínkových akcí  .

Ad mea veesrim šana  
přeje celá teplická židovská obec

Cílová skupina jsou senioři ,klienti, přeživší holokaust,  
se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace 
vyžaduje pomoc jiné osoby, se zaměřením na potřeby  
osaměle žijících a se zvláštním zřetelem k potřebám 
přeživších obětí nacionálně socialistického násilí, obětí 
holocaustu, jejichž osobní cíle vycházejí ze židovských 
tradic a kořenů.   V současné době eviduje ŽO Teplice 7 
klientů, s nimiž je udržován pravidelný kontakt  a je jim 
poskytováno sociální poradenství a pomoc. At uz jde o 
pečovatelské služby, zdravotní služby jako masáže, tak 
i odvoz autem k lékaři a zpět, na nákupy, atd .Přejeme 
všem našim klientům pevné zdraví.

Narozeniny členů Teplické židovské obce

Pstruh na medu

Zprávy z představenstva


