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Purim

Občas se sami sebe ptáme, co vlastně pro nás 
svátky jsou. Našel jsem hezkou definici svát-
ku v knize Židovská modlitba od Carmina de 
Sante a rád bych se o ní s čtenáři Posla podělil. 

Svátek potvrzuje, že svět je dobré místo, protože člověk 
ho může užívat a protože ho zakládá Bůh. Bezděčně a 
mimo jakoukoli reflexi se svátek soustřeďuje okolo tří 
navzájem závislých a spojitých pólů – člověk, svět a 
Bůh: člověk jako subjekt, který je dobrý, svět jako ob-
jekt, který je dobrý, a božstvo jako základ obou těchto 
dober. A je to především ono třetí, co svátek potvrzuje 
a čemu dává vyniknout: svět je dobrý a člověk ho může 
obývat jako vlast, protože je Bohem vědomě zamýšlen a 
na Bohu založen. Zde je jádro a tajemství každého svát-
ku: svěcení svátku si člověk znovu a znovu přivlastňu-
je navzdory zdání pozitivní stránky existence, jakožto 
prostoru vyplněného požitkem a smyslem.

Knihu Židovská modlitba vydalo Nakladatelství   
OIKÚMENÉ v roce 1995

Tovje

S hlubokým zármutkem sdělujeme, že ve večerních hodinách 
dne 3.4.2016 ( 25. Adaru šeni II 5776) zemřel ve věku 75 let náš 
dlouholetý člen a člen představenstva ŽO Teplice pan Alexan-
der Lebovič / Ašer Ben Benjamin/.

Zichrono li-vracha 
Nechť je jeho památka požehnána. 

Smysl svátků
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Den památky obětí holocaustu

Mezinárodní den památky obětí holokaustu připadá na 27. ledna. Tento lednový den byl vybrán z důvodu událostí 27. ledna 1945, 
kdy příslušníci Rudé armády osvobodili nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor Auschwitz-Birkenau (Osvětim-Březinka).
Židovská obec Teplice  a mnoho hostů si „ Den památky „ připomněla  28.1.2016 v Teplicích u  Památníku obětem holocaustu  
v Lipové ulici.
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I v letošním roce se 5. švatu vzpomnělo našeho drahého vrchního kan-
tora Židovské obce v Teplicích. El male rachamim modlitba za zemře-
lého  Chajima Šlomo ben Zalmana, byla pronesena na Šabat, kdy se čte 
paraša Bo, v Jubilejní synagoze v Jerusalémské ulici v Praze. Rád bych 
poděkoval gabajovi synagogy Jakubovi Švábovi, že se tohoto úkolu zhostil. 

Nechť je památka na spravedlivého požehnána.  

Zecher cadik livracha.

Jarzait Chajima Kleina
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Teta (už ne) v komoře

Ve středu 9. března proběhlo na Židovské obci v Lipové ulici 
autorské čtení Zuzany Peterové a její nové knihy Teta (už 
ne) v komoře. Celý podvečer proběhl v přátelské atmosfé-
ře a na závěr autorka věnovala do místní knihovny knihu i 
s věnováním Židovské obci, za což tímto mockrát děkujeme 
a těšíme se na další setkání se spisovatelkou Zuzanou Pete-
rovou.
Spolu se Zuzanou Peterovou přijel i její manžel varhaník 
Jubilejní synagogy v Praze, který si v Teplicích prohlédl 
harmonium v místní modlitebně ŽO a vyzkoušel jeho pro-
vozuschopnost. Pochází z období před 1. světovou válkou a 
v 50-tých letech ho používala neologická část židovské obce, 
později se neologická obec spojila s ortodoxní částí židovské 
obce a harmonium zůstalo bez užitku na svém místě.  Rádi 
bychom do budoucna uspořádali nějaký komorní podvečer i 
s bohoslužbou. Nápadů je více, teď jen najít vhodný termín. 
Snad se nám to povede a budeme vás moci pozvat na tuto 
akci. Děkujeme a těšíme se na další setkání.
 
Tovje

Svátek Tu-bišvat

Někdo by řekl, že Nový rok stromů, který dostal název 
podle toho, že se slaví každoročně 15. švatu čili Tu-
-bišvat  je jen tak obyčejný svátek, ale opak je pravdou. 
Svátek Tu-bišvat je jeden ze způsobů, jak říci, že svět 
spočívá na požehnání, jak říci, že odhaluje identitu a 
vyjevuje jeho smysl pouze prostřednictvím toho, kdo 
je umí vyslovit. Ze všech díků vzdávaných Bohu mají 
zvláštní význam ty, které souvisejí s plody země a Tu-
-bišvatový seder je jich plný. Zmiňuje se zde sedm plo-
din, kterými oplývá Erec Jisrael, ale i jiné exotické ovo-
ce či čtyři poháry toho nejlepšího košer vína, které není 
nikdy stejné a nad nímž můžeme pronést brachu čili 
požehnání „jenž je dobrý a činí dobré“. Účastníci Tu-
-bišvatového sederu, který se konal 25. ledna na Židov-
ské obci v Teplicích, mohli ochutnat připavené plody a 
pronést požehnání nad nimi. Tu-bišvatovým sederem 
nás provedl Danny Vaněk, který všem přítomným vy-
světlil smysl tohoto dne. 

Tovje

Setkání s rabínem Hodem

Poslední lednovou neděli se uskutečnilo v košer hotelu King 
David v Hybernské ulici v Praze setkání mašgiachů PŽO s ra-
bínem Hodem. Rabín Hoda přijel na pozvání rebecin Elis 
Peterové. Přítomní byli rabínem Hodem na úvod seznáme-
ni s problémy kašrutu jak v Německu, tak i v jiných zemích. 
Dále pohovořil o košer seznamu vydávaném v Německu a       
o surovinách přidávaných do potravin. Potom se debata sto-
čila na problematiku mléčných produktů a rybích výrobků. 
Po obědě, který byl pro účastníky přichystán v místní košer 
restauraci se pokračovalo v načatých tématech. Na závěr  
 se dostalo na dotazy přítomných mašgiachů.  Za ŽO Teplice byl 
přítomen náš duchovní Tomáš Pulc a zároveň mašgiach PŽO. 

Tovje
Foto: rabín Hoda z Německa
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Židovský hřbitov v Chomutově se nachází v jižní části  města Chomutov v ulici  Beethovenova. Založen byl 
před necelými 125 lety v sousedství Městských hřbitovů  v roce 1892 za přítomnosti údlického rabína Isra-
ela Weise, chomutovského rabína a chazana Siegmunda Rosenbergera a celého představenstva židovské 
náboženské obce v čele s předsedou Adolfem Feldmannem a mnoha dalších významných hostů, (do té doby 
využívala místní komunita židovský hřbitov v Údlicích) na celkové rozloze 3000 m2.  V minulosti  stávala 
v areálu hřbitova pohřební síň postavena v roce 1910 v historizujícím slohu a dům na Taharu, později  vyu-
žívaný správcem hřbitova. Pohřbeni jsou zde rabín Israel Weis,  rabín Sigmund Rosenberger, rabín Markus 
Schulhoff s chotí Franziskou, Dr. Richard Goldmann, Dr Artur Brill ,  Franz Krakauer, členové rodin Heller, 
Kohn, Feldmann, Konirsch, Lowy a dalších rodin místní komunity. Ještě v roce 1975 se Synagogální sbor 
v Chomutově snažil  získat finanční zdroje na opravu ohradní zdi a střechy obřadní síně, do které zatékalo. 
Synagogální sbor v čele s Oskarem Dubem se obracel o pomoc  jak na Krajský národní výbor v Ústí  nad 
Labem, tak i  na Okresní národní výbor a v neposlední řadě i  na Městský národní výbor v Chomutově, ale 
vždy naráželi  na nepochopení a nezájem zachovat Židovský hřbitov. Během akce Z, která byla financována 
částkou 500 tis.Kčs, byly obě polorozpadlé budovy v letech 1986 až 1987 zbourány, náhrobní kameny odve-
zeny a černá žula rozprodána kameníkům. Hřbitov byl zavezen ornicí,  čímž nenávratně zmizelo rozvržení  
hrobových míst a došlo k necitlivé přeměně na park. Židovská komunita tak nenávratně stratila svoji  paměť 
a i  poslední hmatatelný důkaz o židech v Chomutově.  Před likvidací byl pořízen sice jmenný seznam zde 
pohřbených, avšak bez dalších údajů a pár fotografií  pořízených před Akcí Z, které posloužili  jako důkaz 
pro samotnou likvidaci .   Nově vzniklý park v průmyslové zóně na okraji  města ohrazený cihlovou zdí,  byl 
otevřen v roce 1987 pro veřejnost.  Později  byl v důsledku zvýšené koncentrace sociopatologických jevů 
uzavřen. V roce 2008 byl slavnostně znovuotevřen pro veřejnost za účasti  Velvyslance Státu Izrael Yaa-
kova Levyho, představitelů Federace židovských obcí ČR v čele se Zemským rabínem Karolem Efraimem 
Sidonem, představitelů Židovské obce Teplice, zastupitelů města Chomutova a dalších významných hostů. 
Součástí   areálu hřbitova je pamětní deska a pomník, připomínající  chomutovskou židovskou komunitu.
Plocha židovského hřbitova je v součastné době v majetku města Chomutova a doufejme, že hrobová místa 
zůstanou i  nadále nedotčena a město se bude starat o důstojnou pietu tohoto místa .
Pokud máte nějaké informace, dokumenty či  fotografie židovského hřbitova v Chomutově či  nějaké jiné 
materiály mající  vztah k Údlicím nebo jiným lokalitám v Chomutovském okrese a rádi by jste se o ně po-
dělili ,  můžete je oskenované zaslat na e-mailovou adresu: kehila@volny.cz nebo na adresu: Židovská obec 
Teplice Lipová 333/25 Teplice 41501
Předem děkujeme              
               
Duchovní ŽOT T. Pulc

Židovský hřbitov Chomutov
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Mechanchim

První doklady o existenci židovské komunity v Lounech pocházení z poloviny 14. století. Od té doby se Židé nesmazatelně zapsali 
do historie i tváře města. Po staletí byli nedílnou součástí života města a zanechali po sobě nejeden architektonický skvost.
Židovské domy byly převážně soustředěny v postranní uličce podél jižního úseku hradeb, kde i dnes najdeme Židovskou ulici s re-
staurací u Žida. Přesto Židovská synagoga stojí na ulici Hilbertova, jen pár desítek metrů od ulice Židovské. Synagoga byla posta-
vena v roce 1871 podle plánů architekta Staňka v pseudorománském slohu s tzv. maurskými prvky. V den své dostavby nahradila 
starou a nevyhovující modlitebnu, která byla v České ulici č. 3, svým účelům sloužila do nacistické okupace.
V Lounech, na ulici Rakovnická najdeme dobře udržovaný židovský hřbitov s eklektickou obřadní síní s nádhernými maurskými 
okny. Na hřbitově najdeme přibližně 250 náhrobních kamenů z let 1874-1995. Zde odpočívají, mimo jiné, místní průmyslníci a 
podnikatelé. Jen krátkým výběrem jmenujme G. H. Glazer, P. Tausigová (spoluzakladatelka secesního hotelu Union), členové 
rodiny Bulova (pozdější úspěšní podnikatelé v U.S.A. – náramkové hodinky).
Lounskou tóru byste ale marně hledali v Lounech, ta se řízením osudu a bouřlivých dějin poloviny 20. století dostala až do Phila-
delphie, U.S.A., kde dodnes slouží svému účelu. 

Mgr.Blanka Tomášková, Město Louny

Mechanchim je vzdělávací seminář pro učitele a lektory židovských vzdělávacích organizací, kde se mohou setkat a načerpat podně-
ty od předních zahraničních lektorů a sami mohou prezentovat svoje projekty a akce v domovských obcích a organizacích. Letošní 
dvoudenní seminář se konal ve dnech 7.–8. března 2016 OVK v Praze. Účastníci semináře se absolvovali přednášky panelových 
diskusí a dílny. Seminář letos navštívili jako lektor Clive Lewton – spoluzakladatel Limudu ve Velké Británii a tvůrce slavného lon-
dýnského komunitního centra  NW3, v  minulém roce získal od britské královny Alžběty ll. Řád britského impéria za své zásluhy 
v oblasti vzdělávání a rozvoje židovské komunity. Představil svůj projekt  „Jak vychovávat celistvé osobnosti“. Poté vystoupila  
se svým příspěvkem  Ethel Barylka, která v součastné době působí jako koordinátorka židovských studií na židovské škole Ibn Gab-
riol v Madridu, kde se stará o formální a neformální vzdělávání – tématem prezentace byl „Judaismus mimo školní lavice“. Druhý 
den se představila se svou prezentací Karina Sokolowská z Varšavy, která je ředitelkou polské regionální pobočky JDS. Název její 
prezentace byl „Úspěšná strategie v budování komunitních programů“. Na závěr přednesli své projekty Vojte Adam z Bejt Elendu, 
Rut Sidonová a Hana Němečková z ŽO Brno. Za naši Židovskou obec v Teplicích se semináře zúčastnil duchovní a koordinátor akcí 
na naší obci Tomáš Pulc s místopředsedou ŽOT Michaelem Lichtensteinem.
Seminář Mechanchim pořádal NFOH za podpory Jewish Humanitan Fund, American Jewish Joint Distribution Committee, Nada-
ce židovské obce v Praze a Židovského muzea v Praze.

Tovje

Židovské památky v  Lounech
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Dne 17.12.2015, se v Zahradním domě v Teplicích uskutečnila 
akce s názvem  „ Cesta tam a zpět, aneb Osvětim Františka Lede-
rera“. Byla zde představena i publikace, kterou připravila Střed-
ní škola obchodu a služeb Teplice ve spolupráci s Památníkem 
Terezín, Regionálním muzeem Teplice a Židovskou obcí Teplice.
Pro všechny byl připraven bohatý kulturní  program a bylo 
možné získat knihu Františka Lederera s jeho podpisem.

Malý kutil - jak si vyrobit hvězdo Magen David

Židovská obec v Teplicích hledá zájemce, kteří by se chtěli 
naučit Taharu, tj. rituální přípravu zesnulých, která je vel-
kou Micvou pro ty, jenž ji vykonávají. Podmínkou je hala-
chický původ uchazečů či uchazeček, nebo ortodoxní giur. 
Uchazeči by byli proškoleni členy Chevra Kadiša Praha a 
dle zájmu by se mohli  stát i jejími členy, ale není to pod-
mínkou.
Zájemci o Taharu kontaktujte duchovního ŽOT Tomáše 
Pulce, nebo přímo Židovskou obec v Teplicích.

Tovje

Tahara

Vystřihněte 6ti cípou hvězdu Magen David z tvrdého papíru a 
polepte barevným papírem nebo pomalujte (obr. číslo 3.)
Potom vezměte silnější papír, pokreslete ho několika čarami 
nebo pokreslete vzorem a složte ho jako harmoniku jednou do-
prava a jednou doleva (obr. číslo 2.)
Poté ho provrtejte a udělejte dirku nahoře a dole. Horem pro-
táhněte drátek a dole drátek protáhněte záhybem a upravte do 
tvaru deštníku.
Tento navažte na drát 6ti sklady a protáhněte 6ti konci hvězdy 
Magen David ve vnitřních stranách.
Vezměte záhyby a na konci navažte do společného uzle, aby se 
lampion mohl zavěsit (obr. číslo 1.)



Posel Židovské obce Teplice  

7

Purimová oslav na Židovské obci v Teplicích
Židovská obec v Teplicích se sešla ve čtvrtek 24. března, aby ve stanovený čas oslavila svátek Purim a mohla tak splnit všechna purimová 
Micvot, vztahující se k tomuto svátku, které ustanovili naši moudří blahé paměti. Na úvod proběhla odpolední bohoslužbu Mincha, kterou 
vedl chazan FŽO Danny Vaněk. Za přítomnosti teplického minjanu proběhlo čtení z Tory, kde se čte pasáž pojednávající o válce s Amálekem 
a poté přečetl Zemský rabín Karol Efraim Sidon pergamenový svitek Megilat Ester popisující vysvobození perských Židů z intrik zlého a 
moci chtivého vezíra Hamana, který je chtěl 14. adaru 3405 (tj. podle tradice 355 př. n. l.) bezpodmínečně a absolutně vyhubit, jak je za-
znamenáno ve svitku Megilat Ester. Název svátku připomíná Hamanovo metání losů (půru), kterými chtěl určit nejvhodnější den pro svůj 
zamýšlený plán. Pokaždé, když při čtení Megilat Ester chazan vysloví jméno Haman, přítomní dělají řehtačkami či jiným způsobem velký 
rámus, jako by chtěli Hamanovo jméno i vzpomínku na Amalekova potomka vymazat a letos byla naše obec v tomto ohledu hodně slyšet, 
hlavně díky naším dětem.
Zde bych si dovolil na závěr krátký příběh o jednom „Prastarém příběhu, který se vypráví mezi Belzskými chasidy.“  Dosud se v modliteb-
nách a v synagogách v Belzských chasidů vypráví o neobyčejné duchovní zkušenosti, kterou udělali návštěvníci synagogy rebe Šaloma 
z Belzu, když ho slyšeli číst megilu obzvlaště inspirujícím způsobem. Když byl ještě mladým studentem rebe Jakova Jicchaka, Jasnovidce 
z Lublinu, prokázal rebe mladému Šálomovi čest tím, že ho nechal v synagoze předčítat megilu. Po přečtení řekl Jasnovidec z Lublinu všem: 
„Slyšel jsem tento příběh mnohokrát, ale tak, jak ho vyprávěl tento mladý muž, ještě nikdy.“
Po bohoslužbě se všichni přesunuli do Klubu ŽO, kde bylo přichystané bohaté občerstvení a veselá zábava. Všem, kteří se podíleli na 
přípravě Purimových oslav, tímto – DĚKUJEME !

Purim sameach - Tovje
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INFORMACE PRO ZÁJEMCE 
O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

 
paní Rolko-Nová Lucie, nar. 05.01. - 51roků
slečna Kirilaková Martina, nar. 08.01. - 37 roků
pan Váňa Jan, nar. 14.01. - 40 roků
paní Dora Pešková, nar. 15.1. - 95 roků
paní Anna Mertová, nar. 17.01. - 48 let
pan Tomáš Štěpnička, nar. 30.01. - 62 roků
paní Mertová Ivana, nar. 12.02. - 24 let
pan Lichtenstein Michael, nar. 23.02. - 65 let
paní Věra Veselá, nar. 07.03. - 68 let
paní Látalová Vendulka, nar. 07.03. - 44 let
paní Kiriláková Drahomíra, nar. 08.03. - 58 let
pan Kredl Tomáš, nar. 11.03. - 34 let
paní Maxová Hedvika, nar. 20.03. - 75 let 

Ad mea veesrim šana přeje celá teplická 
židovská obec

Vážení členové židovské obce, dámy a pánové, rády bychom vás 
informovaly o průběhu poskytování sociálního programu v Ži-
dovské obci Teplice.
Řada seniorů i v tomto roce aktivně využívá finanční podporu 
díky grantu ClaimsConference, určenou pro pomoc přeživších 
holocaustu. Senioři, kteří tuto podporu doposud nečerpali a mají 
zájem dozvědět se více informací, se mohou obracet na Mgr. Ale-
nu Tonovou.
V neposlední řadě je součástí našeho programu také odborné so-
ciální poradenství, které je určeno seniorům nejen z řad členů 
Židovské obce Teplice. Poradenství je poskytováno seniorům od 
65let, a to jak přímo v prostorách Židovské obce Teplice každé 
úterý od 16.30 do 18.00, v ostatní dny po dohodě přímo v do-
mácnostech klientů. Poradenství poskytuje Bc. Markéta Lichten-
steinová DiS.
Péče o přeživší holocaust je pro nás prioritou. Naše služby a pra-
videlné návštěvy napomáhají klientům k tomu, aby mohli zůstat 
ve svém přirozeném prostředí domova co nejdéle.Odborné soci-
ální poradenství je poskytováno za laskavého přispění Nadační-
ho fondu obětem holocaustu a Krajského úřadu Ústeckého kraje.

V případě zájmu o využití nabídky našich služeb pro seniory, se 
na nás prosím obracejte.

Mgr. Alena Tonová, TEL:724 849 297    
email: poradenstvi.kehila@seznam.cz 
Bc.MarkétaLichtensteinová DiS., TEL: 773 690 536,   
email: poradenstvi.kehila@seznam.cz

    
Těsto:  
½ hrnku změklého másla 
¼ hrnku cukru,  
¼ hrnku medu, 2 velká vejce, 1 vanilinový cukr, 2 a ½ hrn-
ku hladké mouky, 1 lžička prášku do pečiva, ½ lžičky jedlé 
sody 

Maková náplň: ¼ hrnku vody, ¾ hrnku cukru, 200 g 
máku, 1 bílek, 1 vanilinový cukr, šťáva z ½ citronu a  z 
½ pomeranče, 1 lžíce rumu, 1 hrst rozinek, ¼ lžičky mleté 
skořice, 1 hrnek meruňkového džemu, ¼ hrnku změklého 
másla

Povidlová náplň: 2 hrnky povidel smícháme se šťávou  
z poloviny pomeranče a ½ hrnkem mletých mandlí

Postup: Máslo utřeme s cukrem a medem, přidáme rozšle-
haná vejce, vanilinový cukr a postupně přidáváme mouku 
smíchanou s práškem do pečiva a jedlou sodou. Vypracuje-
me těsto, které necháme 2 až 3 hodiny odpočinout v chlad-
ničce. Mezitím připravíme makovou náplň.
Na mírném ohni a za stálého míchámi povaříme vodu s 
cukrem a mletým mákem. Pak přidáme bílek, vanilinový 
cukr, citronovou a pomerančovou šťávu, rozinky a skořici 
a za stálého míchání povaříme asi ještě 5 minut. Nakonec 
vmícháme meruňkový džem a máslo a ještě chvilku vaříme, 
než se máslo zcela rozpustí. Odstavíme z plotny a necháme 
zcela vychladnout. 

Z odpočinutého těsta vyválíme placku silnou asi 0,5 cm a 
vykrajumeme z ní kolečka. Do každého kolečka dáme do 
středu lžičku náplně a okraje těsta stiskneme tak, aby vznik-
nul trojúhelník a náplň byla uprostřed vidět. Pečeme na 
vymazaném plechu nebo pečicím papíře, ve středně přede-
hráté troubě, asi 20 minut.

Hamanovy uši 

Narozeniny členů Teplické židovské obce

Zprávy z představenstva

Představenstvo se v prvním čtvrtletí roku 2016 převážně za-
bývalo vyúčtováním grantů a dotací roku 2015

- přípravou akcí, které budou realizovány v průběhu roku      
  2016
- zajišťováním finačních prostředků na akce roku 2016
- realizací odborného sociálního poradenství finacovaného                    
  Krajským úřadem Ústeckého kraje a Nadačním fondem      
  obětí holocaustu
- realizací aktivit projektu GG18  Claims Conference
- péči o nemovitý majetek ve vlastnictví ŽO Teplice


