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Stále jsme se nedokázali vypořádat s Covidem 19, který
jako správný virus několikrát zmutoval v ještě nakažlivější variantu Omikron. Život se však nezastavil. Předsedové židovských obcí se svými zástupci sešli ve dnech
29. - 30. ledna 2022 v pražském košer hotelu King David
na nedělním školení proti antisemitismu, který uspořádala FŽO. Za naší ŽOT se semináře zúčastnili předseda
ŽOT Michael Lichtenstein, člen představenstva ŽOT Vitalij Makonda se na poslední chvíli ze zdravotních důvodů omluvil. Semináře se zúčastnili proškolení lektoři
z Izraele. Seminář byl důležitý v tom, že antisemitismus
se dnes může projevovat ve skrytosti, a tím je pro nás
daleko zákeřnější.
V Mašťově pokračujeme s opravou obvodového opukového zdiva, kterou financuje Evropská společnost na
obnovu židovských hřbitovů ESJF. Organizace ESJF již
v minulosti financovala opravu obvodového zdiva na židovském hřbitově v Hřivčicích a v Letově u Podbořan.
Židovský hřbitov v Mašťově se stane krásnou krajinotvornou dominantou v romantické krajině s mnoha zajímavými památkami. Neboť samotné město Mašťov je
plné krásných zákoutí a stojí za to jej navštívit.
V Kadani se na pozemku Střední školy technické a gastronomické našel pískovcový fragment ze židovského hrobu s ornamentem připomínající Magen David. O nálezu
nás informoval pan J. Hoyer. Po dohodě bude fragment
pietně vyzvednut a přesunut na nové vhodnější místo.
Rád bych vás též informoval o tom, že vyšel nový košer
seznam produktů dozorovaných pražským rabinátem,
tak i aktuální seznam zahraničních výrobků, které lze
volně sehnat na našem trhu. Seznam bude volně přístupný ke stažení na našich webových stránkách.
Pro čtvrtletník Posel připravil: Tovje
vedlejší obrázek: Čestné uznaní Ministerstva národní
obrany Státu Izrael, které obdržel 19. chešvanu 5782 duchovní ŽOT a člen představenstva Chevra Kadiša Praha
ČR Tomáš Pulc
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Kameny zmizelých v Teplicích

V pátek 26. 11. 2021 v odpoledních hodinách proběhlo odhalení kamene zmizelých před domem v Kollárově ulici č. p.1459/21, kde
bydlel teplický podnikatel Ing. Leo Freimuth se svou ženou Olgou Freimuthovou roz. Seidmannovou.
Položení kamene zmizelých se zúčastnili členové ŽOT, primátor Města Teplic Hynek Hanza a náměstek primátora Jiří Štábl, ředitel NFOH Michal Klíma a mnoho dalších významných hostů. Na úvod všechny přítomné přivítal předseda ŽOT Michael Lichtenstein, poté duchovní ŽOT Tomáš Pulc pohovořil o Leo Freimuthovi, jehož příběh jsme otiskli v předcházejícím čísle čtvrtletníku
Posel. Poté zazněl žalm 91 „Jošev besejter“ a „El male rachamim“. Duchovní ŽOT, zde zmínil i literární tvorbu Leo Freimutha.
Dnes cca po čtvrt roce, bych rád čtenářům čtvrtletníku Posel přiblížil blíže jeho básnickou tvorbu dvěma krátkými ukázkami.

Šedivý Pánbu
Leo Freimuth

Báseň zapomenutého bohéma:
Smutný člověk má strach o život.

-------------------------

Tak, bože, smutno nikdy nebylo mi,
jak někdo cizí by mi v srdce sáh.
Zazpíval večer, zkrvavěly stromy
A šedý Pánbu zpívá na horách.
Slyšíš ten zpěv? A hory zvoní, zvoní.
Máš dosti tvrdou zem a dost jsi nah,
bys padnout moh a rozdrat tělo o ni.
A večer jde a já mám strach, mám strach.
Slyšíš ten zpěv? A život vztekle vyje.
To není píseň hor, to není píseň vod.
Závratných křídel těžká melodie.
A smutný člověk strach má o život.
Slyšíš ten zpěv? Co pláče to v mé cele?
Ledovou rukou kdos mi v srdce sáh.
Je divný večer, stromy zkrvavělé.
Šedivý Pánbu zpívá na horách.
---------------Vánoční

Jde bílý měsíc stromů alejemi,
jde bílý měsíc prostřed skal.
A smutno mi, tak smutno je mi,
a nevím, kam bych hlavu dal.
Smích přešel. Jsme tak stejně chudí lidé
a ubozí, a těžko je se smát.
Je třeba skrčit se a nečekat, co přijde.
Jak pes výt do noci a jako …
-------------------------------------------------------------Druhý kámen zmizelých byl tohoto dne položen vdově po bohosudovském průmyslníkovi Robertu Birnbaumovi, Heleně Birnbaum roz. Fleck v ulici U nádraží č. p. 925/11, která zůstala v Teplicích i po okupaci města německými vojsky. Neboť zde chtěla
dožít a být pochována vedla svého milovaného muže na Novém židovském hřbitově v Teplicích, ani to jí okupanti neumožnili. Paní
Helena Birnbaum byla 27. 11. 1942 deportována přes Ústí nad Labem do Terezínského ghetta, kde 06. 12.1942 zemřela na selhání
organismu.
I zde před domem v ulici U nádraží krátce promluvil předseda ŽOT Michael Lichtenstein. Duchovní ŽOT Tomáš Pulc krátce přiblížil osud deportované Heleny Birnbaum, a tak jako v předešlém případě zazněl z úst duchovního ŽOT žalm 91 „Jošev besejter“
a „El male rachamim“.
Zbývajících osmnáct kamenů zmizelých bylo položeno začátkem prosince 2021 v ulici Karla Čapka Jindřichu Ledererovi; v ulici
Novákově Zuzaně, Kateřině a Jiřímu Schlingovi; na Moskevském nám. MUDr. Maxi Konnsteinu; ve Vrchlického ulici Kláře Urbach; v Ruské ulici č. 20 Hermíně Gutfreund a v Ruské ulici č. 9, Hugovi a Erně Kompert; v ulici Baarova č. 8 Richardu a Heleně
Kompert a v Baarova č. 2 Alfredu Herschmannu; U Císařských lázní rodině bankéře Ernsta Perutze, Martě, Renatě a Anně Perutz;
a v Trnovanech v Sovově ulici, Zdeňce a Kurtu Ullmannovým.
Kameny zhotovil a osobně osadil v teplických ulicích výtvarník Ondřej Pisch.
Pro čtvrtletník Posel připravil: Tovje
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Chanuka opět na balkoně

„…aneb vládní nařízení proti šíření Covidu 19 jsou opět v platnosti.“

„Proč čekáme se zapalováním chanukových světel na dobu, dokud se nesetmí slunce“, protože je to podobenství tváří
šechiny (Boží moudrosti). Ptáte se, kdo jsou tváří šechiny zdola? Jsou tu muži znalí Mišnajot, kteří byli v zemi Jisrael,
kteří byli jak železná kladiva, jenž rozdrcují skály a vyvrací hory. „A světlo“, to je Talmud Jerušalmi, jenž dává svítit
světlu Tóry, poté co světlo potemnělo, zůstali ve tmě, jak je psáno (v Ejcha 3,6) „v přítmí mě usadil“, a to je Talmud
Bavli, v němž chodí děti světa v přítmí. „A měsíc“ (Kohelet 12,2) to jsou berajty (výroky velkých rabínů), jenž vyzařovaly
světlo uzavřené moudrosti. „A hvězdy“ (Kohelet 12,2), to jsou oni vzdělanci, kvůli nimž trval a dosud trvá celý svět.
Zhora to je Svatý, Hospodin zástupů, budiž požehnán na věky věků.
I v letošním roce jsme museli přikročit pod vlivem vládního nouzového stavu k zapálení chanukie na balkoně modlitebny v Lipové ulici, tak jak tomu bylo v loňském roce. Zapálení se konalo 2. prosince 2021 ve večerních hodinách. Hned na
úvod zapálil chazan FŽO Danny Vaněk pět chanukových světel a pronesl nad zapálenými chanukovými světly požehnání
a Hanerot halalu, jenž nám má připomenout sváteční čas a též k jakému účelu tato světla po osm dní zapalujeme. Ma´oz
cur zazpíval již za doprovodu kytary, spolu s Martinem Krajíčkem. Martin Krajíček pak zahrál do temné noci a všem co
se shromáždili pod balkonem pár chanukových písniček. Nechyběl ani hit „Sevivon sov sov sov“.
Venkovní program netrval dlouho, neboť večerní chlad nás hnal do tepla, dát si něco teplého na zahřátí. Pro tento účel
roš kehila Michael Lichtenstein osobně svařil několik lahví košer polosladkého vína z Českého vinařství v Chrámcích.
Jen málo kdo pak odolal teplému svařáku a sladce se linoucí vůni skořice, hřebíčku a badyánu.
V mezi pauze se přesunula hudební produkce z balkonu do klubu ŽO, aby program mohl pokračovat zde. Roš kehila se šámesem nanosili z kuchyně jemně nadýchané sufganiot plněné marmeládou a latkes smažené pod dohledem
mašgiacha, s kysaným zelím. Dvě tradiční chanukové laskominy, které nesmí na svátečně prostřeném stole chybět.
Nechyběla ani štamprlička skotské whisky na závěr, kterou věnoval vážený člen představenstva ŽOT reb Vitalij Makonda, neboť chanuková oslava byla poslední letošní akce v tomto kalendářním roce 2021. Je to neuvěřitelné, ale je to tak.
Rok s rokem se sešel. Chanuková světla pomalu dohořívala na balkoně a poslední opozdilci se vraceli z velmi podařené
akce.
Martin Krajíček pro letošní chanuku připravil i dvě hudební novinky, jinak zahrál tradiční repertoár jidiš a hebrejských
písniček i s osvědčenými hity jako je např. „Rabi Nachman, Chafec chajim, Az der rebe tanz, Shiru la-melech z repertoáru Mordechaie ben Davida, nebo Papirosy (The best of Yiddish song od Hermana Yablkoffa)“. Některé ze ctihodných
dam a slečen se nechaly strhnout rytmem kytary a zatančily si kruhový tanec „Hora Chareda“ s Rachel Tzuriel, který
patří dnes mezi tradiční izraelské lidové tance.
Martin Krajíček letos poprvé zahrál v Karls´badu na chanukové party v neděli 5. prosince 2021, která se konala na
Židovské obci. I zde proběhlo slavnostní zapálení chanukie ve venkovním prostoru, na schodech před bejt kneset.
S Martinem K. a s jeho repertoárem se zase sejdeme na Purim party v Teplicích.
Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří přispěli na sváteční kiduš a pomohli s organizací chanukové oslavy, též bych
rád poděkoval všem, kteří přišli v této nelehké době na akci ŽOT. „Toda raba všem.“
Pro čtvrtletník Posel připravil: tp
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Roš hašana ilanot 5782

„Počátkem všeho je strom života“
Měsíc švat je měsícem plným požehnání, měsíc švat je též počátkem nového
roku stromů „Roš hašana ilanot“.
Jestliže pojíme z plodů země, je to pro B-ží Tóru příležitost, aby naši mysl obrátila k tomu, kdo „tvoří plody země“. Každá skutečnost nás vyzývá, abychom
k Bohu pozvedli své zraky a slovy baruch ata, „buď požehnán“, mu vzdali úctu a
vděčnost za plody země a za zázraky, které pro nás v našich časech koná.
Požehnání za smyslové prožitky hlásají, že B-h je jediný dárce dobra, kterého
se nám dostává. Za to jsme mu povinováni díky a úctou. Požehnání pronesené
dříve než okusíme jakéhokoliv dobra, nám umožňuje, abychom si toto dobro
zasloužili. Naproti tomu „ten, kdo užívá dobra tohoto světa, aniž by pronesl
požehnání, znesvěcuje svatou věc“. Před vyslovením požehnání náleží každá věc
B-hu; „pouze beracha nám dává právo užívat dobra tohoto světa“ (traktát Berachot 35a)
Citace použita z knihy rabbi Elie Munka, Svět modliteb, které vydalo nakladatelství Garamond v Praze, v roce 2019
Na teplické židovské obci v Lipové 333/25 jsme se sešli ve velmi komorním
prostředí v pondělí 17. ledna 2022 (tj. 15. švatu) v odpoledních hodinách v klubu
ŽO, abychom si připomněli tento významný den v našem židovském kalendáři. Tradiční tubišvatový seder, vedl tak jako v minulých letech chazan FŽO Danny Vaněk, za asistence duchovního ŽOT Tomáše Pulce.
Na bohatě svátečně prostřeném stolu se nacházelo sedm význačných plodin, kterými oplývá Eretz Jisrael, první je pšenice, tu nám
představovala buchta, druhou plodinou je ječmen, tu představovala skotská whisky, třetí až sedmou plodinu jsme ochutnali v její
přírodní podobě. Těmi pěti plodinami jsou olivy, fíky, datle, hroznové víno a granátové jablko. Všichni přítomní tak mohli požehnat
a poté ochutnat. Neboť jak už jsme si řekli na úvod, za vše je potřeba vzdát díky stvořiteli plodů země. Mimo plody, kterými oplývá
Eretz Jisrael, jsme mohli ochutnat plody země ořechy a vypít čtyři poháry Chrámeckého košer vína.
Na závěr bych rád poděkoval všem dárcům.
Pro čtvrtletník Posel připravil: tomaszot

Bůh věřitelem
Kdysi žil jeden muž, jehož veškeré bohatství tvořilo pole, které obdělával s největší láskou a pílí. Věrně plnil předpisy božského
zákona a odváděl každoročně desátek pro kněžstvo (kohanim); Bůh žehnal tomuto poli, na kterém vyrostlo ročně tisíc měr obilí,
což bylo velmi mnoho vzhledem k jeho rozloze.
Když jednoho dne vlastník tohoto pole cítil, že se blíží jeho poslední hodina, zavolal k sobě svého syna a řekl mu: „Jako jediný odkaz zanechávám ti pole; je to však velmi mnoho, budeš-li jednat tak jako já; dávej pozor, abys nikdy nezapomněl odevzdat desátek
z jeho úrody, a vždy budeš sklízet bohatou úrodu tak jako já.“
V prvním roce syn odvedl přesně desátek a jako obvykle sklidil tisíc měr obilí. Potom se však novému vlastníku pole nechtělo dávat jiným ze svého. Rozhodl se, že bude odvádět méně. Nová úroda byla však každoročně menší, vždy v poměru k desátku. Nový
vlastník rozhořčen nad touto ztrátou dával ještě méně, úroda byla také menší, až každoročně sklízel sto měr obilí, které dříve činily
desetinu sklizně, které odváděl jako desátek kněžím.
Sousedé nového vlastníka, na to nelibě pohlíželi, oblékli se jednoho dne
slavnostně a odebrali se do jeho domu, jako by chtěli oslavit nějakou radostnou událost. Jakmile vlastník viděl tento zvláštní průvod, pln vzteku
vykřikl: „Co, vy ještě přicházíte zvětšiti moji zlost?“
Odpověděli: „Chraň Bůh, přicházíme ti blahopřát k velké poctě, které
se ti dostalo. Víme, že nyní na poli sklízíš desetinu dřívější sklizně, to je
v pořádku; dříve jsi byl ty vlastníkem a Bůh knězem, dnes je Bůh vlastníkem
a ty knězem.“
Povídka, kterou zde otiskujeme, vyšla tiskem v Gemeindeblattu jänner
1937/schebath 5697, vydavatelem byla židovská obec v Teplitz-Schönau
a přispěvateli byly židovské obce Aussig, Brüx, Soborten a BodenbachTetschen.
Pro čtvrtletník Posel připravil: tomaszot
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Den památky holocaustu

Dne 9. ledna 1942 odjel první transport z Terezína na východ do Rigy. Z 1000 lidí se vrátilo 102. Dne 11. března
odjel transport do Izbice – 1001 lidí, vrátilo se 6. Dne 17.
března odjel další transport do Izbice 1000 lidí 3 se vrátili.
Dne 1. dubna odjelo 1000 lidí do Piaski, 4 se vrátili. Dne
18. dubna odjelo 1000 do Rejnovic, jen 2 se vrátili. Dne
23. dubna odjelo 1000 lidí do Lublina, jen jeden se vrátil.
Dne 26. dubna bylo dopraveno 1000 lidí do Varšavy, naživu zůstalo 8. Dne 27. dubna byl opět vypraven transport
do Izbice o 1000 lidech, vrátil se jen jeden. Dne 28. dubna
odjelo 1000 lidí do Zamošče , vrátilo se 19. Dne 9. května
odjelo do Ossova 1000 lidí, nikdo se z nich nevrátil. Dne
17. května byl vypraven transport 1000 lidí do Lublina, ni
kdo nezůstal naživu. Dne 25. května odjelo dalších 1000 do Lublina, vrátil se jeden. Dne 12. června odjelo 1000
lidí do Trávníků, nikdo se nevrátil. Dne 13. června odjelo 1000 lidí do neznáma, nikdo neví o jejich osudu. Dne
14. července bylo posláno 1000 lidí do Trostince, jen 2 se vrátili. Dne 28. července byl opět vypraven transport do
neznáma o 1000 lidech, nikdo se z nich nevrátil. Dne 1. září byl poslán transport 1000 lidí do Rassiky, vrátilo se
zpět 49 lidí. Dne 8. září odjelo 1000 lidí do Trostince, jen 4 se vrátili. Dne 10. září odjel další transport do Trostince, bylo v něm 2000 lidí, nikdo se nevrátil. Dne 22. září odjelo do Minska 1000 lidí, naživu zůstal jen jeden člověk.
Dne 23. září odjel opět transport o 1980 lidech do Trostince, nikdo se nevrátil. Dne 26. září byl opět transport do
Trostince – 2004 lidí, nikdo nezůstal naživu. Dne 5. října bylo posláno 1000 lidí do Treblinky, nikdo se nevrátil.
Dne 15. října odjelo dalších 1000 lidí do Treblinky, dva se vrátili. Dne 18. října bylo opět posláno 1000 lidí do Treblinky, nikdo se nevrátil. Dne 28. října odjelo do Treblinky 2018 lidí, nikdo se nevrátil. Dne 6. října odjel první
transport o 1866 lidech do Osvětimi, 28 jich zůstalo na živu. To bylo v roce 1942. V dalších letech pokračovaly
transporty na východ s většími nebo menšími přestávkami. Poslední transport do Terezína byl vypraven dne 23.
října 1944.

Citace pochází z knihy Jiřího Weila, Žalozpěv za 77 297 obětí.

V pátek 28. ledna 2022 v dopoledních hodinách jsme si jako každoročně u památníku v Lipové ulici připomněli tuto tragickou událost v židovském kalendáři. Na úvod shromáždění
všechny přítomné přivítal za chladného a větrného počasí Roš kehila Michael Lichtenstein.
Po úvodním slovu předsedy ŽOT Michaela Lichtensteina, který všem přítomným připomněl počty zavražděných a umučených Židů v koncentračních táborech a ghettech po celé
Evropě, zazpíval dětský pěvecký sbor Poupata ze ZŠ Maršovská pod vedením paní učitelky
Jany Ptáčkové, českou a izraelskou státní hymnu. Byl to pro všechny velmi silný zážitek,
a bouřlivý potlesk po právu patřil malým zpěváčkům. Po tomto velmi emotivním zážitku
krátce promluvil hejtman ústeckého kraje Jan Schiller, po něm vystoupil předseda FŽO
Petr Papoušek a na závěr vystoupil ředitel Památníku Terezín Jan Roubínek. Před El male
rachamim za mučedníky a kadišem jatom, zazpíval pěvecký sbor Poupata ještě dvě izraelské písně. Modlitbu za oběti Šoa přednesl duchovní ŽOT Tomáš Pulc.
Reb Tomáš Pulc též připomněl, že v letošním roce v červnu 2022 si připomeneme 80 let od
prvního ze čtyř transportů, které projely teplickým vlakovým nádražím do Terezínského
ghetta, které bylo jen přestupní zastávkou do pekla.
V Teplicích po roce 1939 stále zůstával větší počet přestárlých a nemocných Židů, či osob
žijících ve smíšených manželstvích, které byli „po určitou dobu před transporty chráněni“.
Ředitel památníku Terezín - Jan Roubínek

Na úplný závěr nezbývalo než se rozloučit a položit květinové dary
k patě památníku. Zapálit svíčku, či položit kamínek na chladný žulový
kámen.
Všem přítomným děkujeme za jejich hojnou účast na této pietní akci
v této nelehké době. Děkujeme též za účast členům spřátelené židovské
obce v Ústí nad Labem.
Pro čtvrtletník Posel připravil: duchovní ŽOT
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Židé v Bílencích
Reformy, které představovaly skutečný průlom do postavení Židů ke konci osmnáctého století v zemích Koruny České,
zůstaly na půl cesty a ponechávaly Židy v postavení horším než ostatní i nově tolerované občany. Zdá se, že jim císař
Josef II. vlastně nezamýšlel přiznat úplnou rovnoprávnost, alespoň ne v dohledné době. Vyjádřil to ostatně zřetelně
v memorandu z října 1781: „Mým úmyslem naprosto není podpořit expanzi židovského národa v dědičných zemích, ani
znovu usazení Židů v krajích, kde nejsou trpěni, nýbrž jenom v těch místech, kde už žijí, a to do té míry, do jaké jsou
trpěni – je učinit užitečným státu.“
Jak už bylo zmíněno, ke konci vlády Marie Terezie se židovským obchodníkům milostivě dovolovalo provozovat maloobchod v židovských obcích, mimo ghetta na venkově pak směli obchodovat jenom se zbožím označeným zvláštním
patentem, od roku 1828 jim bylo povoleno vést kramářství i při palírnách, které drželi v nájmu nebo které od vrchnosti
odkoupili. K obchodu s plodinami, velkoobchodu s moukou a k obchodu s dobytkem byli připuštěni až roku 1819, obchodovat se senem mohli o rok později, obchodovat se solí směli teprve od roku 1828. Vést obchod s jedy, zbraněmi,
střelným prachem a dalšími komoditami měli povoleno poté, co dosáhli plné občanské rovnoprávnosti v roce 1867.
Tak to bývalo a platilo i na červenohrádeckém panství pod které patřila obec Bílence, kde se po třicetileté válce pomalu
začali usazovat Židé, kteří byli v průběhu staletí vypovězeni z královských měst Chomutova, Žatce, Kadaně a nemohli
se usadit v té době již v Údlicích, kde se nacházela největší koncentrace židů v Žateckém kraji a které bývalo centrem
židovské učenosti. V roce 1748 zde žilo deset rodin.
Dle soupisu židovských rodin v Žateckém kraji, pořízeném v roce 1793 známe jména 23 familiantů zde usedlých, jsou to:
Izák Feldmann, Michl Lichtenstein, Lazar Lichtenstein (který je nejstarším doloženým prapředkem našeho Roš kehila
Michala Lichtensteina), Salomon Lederer, Simon Polák, Markus Kohn, Izák Kohn, Markus Polák, Joachim Chorherr,
Samson Steihard, Samson Polák, Josef Hahn, Gabriel Feil, Moises Herschmann, Jakob Grab, Moises Glaser, Veit Berl,
Jakob Böhmisch, Rafael Kohn, Moises Konierz, Benedikt Landmann a vdova Ester Ritter.
Založit židovský hřbitov směli až v roce 1846, do té doby své mrtvé chodili pohřbívat do Údlic. Hřbitov se nacházel na
severním okraji obce Bílence, k svému účelu sloužil do roku 1924. Pohřbeni zde byli dle dochovaných fragmentů náhrobních kamenů Antonie Schönfeld v roce 1879, Moritz Löwy v roce 1919 a 14. 07. 1901 zde na bílenském židovském
hřbitově byl pohřben otec císařského rady Moritze Hahna, Josef ben Menashe Hahn.
Za druhé světové války byly náhrobní kameny ze židovského hřbitova rozebrány francouzskými zajatci a plocha později
rozorána. Několik málo fragmentů se nacházelo do nedávna na přilehlé louce a v zahradách.
Postavit synagogu si židé v Bílencích směli jihovýchodně od návsi v roce 1826, č. p. 94., v ulici vedoucí do Voděrad.
Synagoga s vedlejší budovou židovské školy postavené ve stejném období sloužily svému účelu do dvacátých let 20.
století, kdy ji získala koupí obec Bílence pod podmínkou, že bude pečovat o bílenecký židovský hřbitov. Tuto povinnost
obec plnila až do roku 1938. V roce 1900 žilo v obci už jen 50 židů. Po 1. světové válce v roce 1919 židovská náboženská
obec prodala rodině Mahnerů židovskou školu. V roce 1923 přestavěla obec Bílence zakoupenou synagogu a využívala
ji ke svým účelům.
Židovské ghetto se nacházelo ve východní části obce. Na počátku devatenáctého století zde žilo cca 80 rodin ve 23
židovských domech, asi polovina z nich je v přestavbách dochována.
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Dnes se v obci Bílence nedá najít nic, co by zdejší židovskou komunitu připomínalo. Odchodem posledních Židů ve
dvacátých letech 20. století jako by se uzavřely židovské dějiny v této obci. Židé odešli do měst, ze kterých byli jejich
předci vyhnáni. Založili tam nové židovské komunity, a žili své bezstarostné životy, než museli odejít po druhé. Dnes
se už k židovské víře na bývalém červenohrádeckém panství nikdo nehlásí. Je to smutné. Rabín Richard Feder si na
sklonku svého dlouhého života, jenž mu byl Hospodinem vyměřen, posteskl: „Ani jediný člověk v Židech nespatřoval úctyhodný národ mučedníků, kteří lpí na svých starých tradicích a věří v jediného milostivého
Boha. Nevím, koho máme za tuto tupost lidí obviňovat. Zavinil to celý systém tehdejší výchovy, která sice o lásce mluvila, ale lásku nikdy nepoznala.“
Na teplickou židovskou obec se dostal v polovině 70.let 20. století, jako svoz se zaniklých synagogálních sborů v kraji
malý fragment textilie s hebrejským nápisem a datací. Tento malý fragment byl bez povšimnutí založen na obci mezi
další artefakty a znovu objeven v roce 2009. Na doporučení duchovního ŽOT Tomáše Pulce, byl odborně restaurován
v Židovském museu v Praze a zakomponován do nového pláštíku na Tóru, tak aby byla zachována pro další generace
památka na bílenecké židovské ženy, které v roce 1858 nechali zhotovit tuto textílii pro bílenecký Svitek Tóry. V horní
části dedikačního pole na tmavě rudém sametu je zkratka „k-t“ keter Tóra s korunou. Podle prastaré židovské tradice
jsou čtyři koruny, a to koruna kněžství, koruna královská, koruna Tóry, a koruna dobrého jména, která je nade všechny
koruny. Neboť ji může získat každý, kdo kráčí po cestách Hospodinových.
Znovu obnovený pláštík na Tóru bíleneckých žen je jedním z nejhezčích v majetku Židovské obce v Teplicích a je pravidelně vynášen se Svitkem Tóry. Tradice a historické reálie ožívají v každodenním životě naší malé židovské komunity
i dnes.
To je vše, co se mi podařilo zjistit o židovské komunitě v Bílencích.
Možná jste zklamáni, jak málo informací se dochovalo o kdysi tak živé židovské obci. No nedivte se, v dobách, kdy se
můžeme ptát, se většinou zajímáme o jiné věci, a když se chceme zeptat, nemáme už koho, a tak je to všude. Paměť je
pomíjivá, a tak bych těch pár řádků věnoval Židům, kteří v Bílencích žili. „Nechť nám je památka na bíleneckou
židovskou obec požehnáním.“
V článku byly použity citace z knihy Tomáše Pěkného Historie Židů v Čechách a na Moravě, které vydalo nakladatelství
Sefer v Praze, v roce 2001 jako druhé přepracované a rozšířené vydání.
Jak už bylo mnohokrát zmíněno, každý, kdo k památce přidá cokoliv nového, zasluhuje chvály.
Pro čtvrtletník Posel připravil: tomš69 dle dostupných materiálů

Hakamat maceva R. Faermana
„Být blázen není nic špatného, i když je třeba vystříhat se poškozování cizího majetku, jako například větrných mlýnů anebo – chraň Bůh, nebo to je mnohem horší – měchů vína, pokládaných za
zlé obry. Také ohrožování života, vlastního a druhých, je radno se vyhnout. Bláznění v těchto mezích nechová v sobě nic zlého, a stane-li se, jako v případě R. Faermana, který si více než s lidmi
rozuměl se zvířaty, zhola neškodným.“ Popravdě pro nás, co ho neznali hlouběji, to byl podivín,
uzavřený sám do sebe, věčně mlčenlivý a lidem moc nedůvěřoval. Matka Šendl ho v tom podivínství svým způsobem podporovala, neboť i ona to v životě neměla lehké.
Dnes v pondělí 10. ledna 2022 tu stojíme nad hrobem, do kterého jsme uložili před rokem našeho
člena R. Faermana. Sešli jsme se tu proto, abychom dnes odhalili náhrobní stélu, kterou nechala
zhotovit nebohá matka zesnulého paní Šendl Faerman pro svého syna.
Sešli jsme se tu, abychom krátce zavzpomínali.
R. Faerman za svůj život prošel velmi dlouhou cestu. Narodil se v Uzbekistánu, přešel přes široširou Rus, aby se usadil v Be´er Ševě, kde nějakou dobu žil a kterou nakonec též opustil, aby svůj
život ukončil daleko od všeho, co znal a dokonal svůj život zde v Teplicích. Nám pak bylo ctí uložit
jeho tělo do země k věčnému spočinutí. Tak jak nám velí naše židovská tradice.
Do třetice jsme se tu sešli, abychom přečetli pár žalmů. Čtení žalmů se ujal chazan FŽO Danny
Vaněk. Na úvod zazněl žalm 91 „Jošev besejter“ a na povznesení duše „Nešama Reuven“, zazněly
verše složené z alefbetického žalmu 119, tak aby na každé písmeno byl čten ten správný verš. Neboť kdo jiný nežli my živí, mu
máme dnes tu čest odrecitovat El male rachamim. Samotného sejmutí závoje z žulového kamene se ujal vážený člen představenstva ŽOT Vitalij Makonda.
„Požehnán buď Hospodin, Bůh náš, jenž oživuje mrtvé.“
Úvodní slova jsou citací z povídky Viktora Fischla Setkání u větrných mlýnů, která vyšla v knize Apokryfy, Figarova zlatá svatba,
v nakladatelství Garamond v roce 2004.
Pro čtvrtletník Posel připravil: člen Chevra kadiša Praha ČR
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Jahrzait gaona rabi Kolische zc“l

Jahrzait není roční období, i když to tak muže znít. Je to výroční den podle hebrejského kalendáře, ve kterém vzpomínáme na
úmrtí našich blízkých, našich učitelů, či představitelů synagogy nebo obce. První jahrzait se připomíná, přesně rok po úmrtí-odsud
se odvozuje význam tohoto slova.
V letošním roce, jsme si připomněli 7. adaru 240 výročí jahrzaitu velkého rabína a gaona Jicchaka Eizika Kolische Liebena, který
byl žákem a velkým přívržencem rabína Jonathana Eibenschütze (1690-1764). Rabi Eibenschütz byl několikrát obviněn z tajného
vyznávání šabatiánství. Rabi Jicchak Kolisch spolu s dalšími významnými rabíny své doby v roce 1753 vystoupili na obranu rabína
Eibenschütze. Díky zastání rabína Ezechiela Landaua bylo rozhodnuto v jeho prospěch.
V tento pro nás památný den se sešli členové Pohřebního bratrstva Chevra kadiša a členové představenstva Židovské obce v Teplicích na Starém židovském hřbitově, aby si připomněli osobnost velkého rabína Kolische a rabína Davida Kulba. Na hřbitově byla
zapálena jahrzaitová svíce a proneseny žalmy k uctění velkého gaona. Jahrzaitovou svíci postupně zapálili Roš kehila Michael
Lichtenstein a člen představenstva Vitalij Makonda a vložili do skleněné lahve. Na závěr zazněla modlitba El male rachamim
v podání duchovního Tomáše Pulce, poté se všichni rozešli plni nových dojmů do svých domovů. Nad Teplicemi se pomalu a tiše
rozpršelo. „Kol ha-kavod všem, kdo navrací paměť obce a též všem, kdož zdvíhají z prachu země zapomenuté.“
Dle dochované pověsti se měl rabi Jicchak Kolisch, v době, kdy působil ve Stupavě odebrat do Prešpurku k císařovně Marii Terezii,
se suplikou stupavských Židů. Stupavští židé žádali uctivě Její milost o snížení židovské daně, neboť jim byla vyměřena daň příliš
veliká. Židé v té době kvůli nedoplatkům museli zastavit své synagogální stříbro, aby mohli zaplatit daň. Zdali se rabín Jicchak
Kolisch dostal se suplikou až k císařovně Marii Terezii, nevíme.
Víme jen, že v roce 1761 se zúčastnil rabín Jicchak Kolisch s představiteli stupavské náboženské obce rokování ve Svätém Juru, kde
se sešli zástupci hornouherských židovských komunit. Stupavské obci byla vyměřena nová roční daň ve výši 527 florénů, kterou
měli odvádět do královské pokladny.
V roce 1769 byl rabín Jicchak Kolisch povolán do Teplic, aby zde zaujmul rabínský post. Rabín Kolisch i nadále udržoval se stupavskými židy čilý kontakt, neboť ve Stupavě musel zanechat kvůli familiantskému zákonu své potomky. Familiantský zákon sužoval
nejvíce Židy v Čechách a na Moravě v Uhrách byli poměry volnější, a proto se mnoho židovských synů, kteří zde nemohli získat
familiantské číslo, stěhovalo právě do Horních Uher.
Rabín Jicchak Eizik Kolisch pocházel z vážené rabínské dynastie, jeho praděd rabi Jechiel Michel Jerusalem z“cl. pocházel z rodiny
Spira z Poznaně, jehož hrob se nachází na Starém židovském hřbitově v Praze (zemřel roku 1598), jenž byl synem velkého rabína
Josefa Jerusalema Spiry zc“l., a tak bychom mohli dále a dále pokračovat ve výčtu jmen významných rabínů, se kterými byl rabi
Jicchak Kolisch v příbuzenském vztahu. „Nechť nás i dnes chrání jejich zásluhy.“
Jméno Kolisch bylo v rámci Rakousko-Uherské říše synonymum úspěšnosti, neboť někteří potomci rabína Jicchaka Kolische byli
povýšeni dokonce do baronského titulu. Baronský titul získal prapravnuk Ignác von Kolisch, který se stal díky přátelství s baronem
Albertem Rotschildem, vídeňským bankéřem. Oba muže spojovala vášeň pro hru v šachy. Ignác Kolisch patřil v letech 1859–1867
mezi světovou šachovou špičku.
Pokud se nám podaří získat nové informace o rabínu Jicchaku Eiziku Kolischovi, budeme vás o tom informovat zde na stránkách
čtvrtletníku Posel.
Pro čtvrtletník Posel připravil: Tovje – foto: z archivu Rudi Weihse
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Rabi Scheye a rabi David,
dva nerozluční přátelé

Dnes bych se rád pokusil o krátký historický nástin dvou rabínských osobností v Teplicích ze začátku 19. století. Prvním je rabi
Isaias Löwy z Eidlitz, zvaný prostě reb Scheye, kterého známe díky Lippmannu Samelovi a jeho hrůzu nahánějícímu příběhu
z roku 1803. Celý příběh byl otištěn ve čtvrtletníku Posel ročník 14, č. 2, červen 2020, str. 5-10, druhým je stoupenec německé
haskaly, rabín David Kulb.
Reb Scheye
Náš učitel, rabín reb Scheye Löwy (nar. 1747), byl podle teplického rabína Adolfa Rozenzweiga klidný a zbožný muž a velký učenec, zároveň byl nakloněný pod vlivem haskaly k některým náboženským ústupkům. Do Teplic přišel z Údlic, kde zastával funkci
rabína. Účinky osvícenství za Josefa II. a vliv Mendelssohnova ducha doby se projevily i v teplických židovských kruzích, zřejmě
způsobily to, že duchovní vůdce obce nevědomky způsobil nejrůznější odpudivé projevy, které ho trápily, a proto ve své vůli učinil
poslední přání. Ve své závěti uvedl přání, že jeho hrob bude osazen jednoduchým náhrobním kamenem, kde bude uvedeno pouze
jeho jméno. Reb Scheye zemřel, 25 švatu 591 podle malého židovského kalendáře (tj. r. 1831). Jeho zemřelé tělo bylo zabaleno
pohřebním bratrstvem Chevra kadiša do pohřebních rouch a ovinuto plátnem tak jak nám předepisuje tradice. Tělo bylo pak neseno na ramenou věřících a uloženo do hrobu bez rakve, hrob byl osazen malou náhrobní stélou, tak jak si to velký rabín přál. Na
náhrobní stéle bylo uvedeno; „Zde odpočívá reb Scheye Löwy z města Eidlitz.“ Teplická židovská komunita dlouho vzpomínala na
svého učitele, a při jedné příležitosti nechala udělat nový náhrobní kámen, který byl osazen k nohám zesnulého, a tak rabi Scheye
jako jeden z mála měl na svém hrobě dva náhrobky.
Rabín David Kulb
Druhý rabínem, kterého bych vám dnes rád představil, je rabín David Kulb, který pocházel původně z Německa, a který delší čas
žil v Teplicích. V teplickém ghettu vlastnil podíl na domu čp. XXVIII, ještě před ničivým požárem Teplic (požár vypukl 01. 06.
1793) v roce 1787. Svou část domu přepsal v roce 1836 na svého zetě Arona Samela z Letova a dceru Sáru za podmínek: zajištění
bezplatného doživotního bydlení v domě, nebo jiném pronajatém bytě. V Teplicích rabín Kulb nastoupil na rabínský post (18311832) po smrti rabína Scheye Löwyho. Oba rabíny pojilo celoživotní přátelství. Rabín David Kulb dlouhá léta pracoval pro teplickou i další obce na Clary-Aldringenovském panství jako mohel, vykonávající obřízky u novorozených židovských chlapců a též
figuroval v mnohých transakcích v rámci komunity. Za celý život vykonal přes tisíc Brit mila, tj. smlouva obřízky. Obřad Brit mila
se koná osmý den po porodu u všech mužských potomků synů Abrahámových. Toť na znamení věčné smlouvy mezi Hospodinem
a jeho vyvoleným lidem.
Obřízkový nůž byl vysekán i do poddajného pískovce na náhrobní stéle rabína Davida Kulba. Rabín Adolf Rozenzweig ve svém rukopise k dějinám Židů v Teplicích, uvádí jako rok narození rabína Davida Kulba rok 1760, rabi zemřel 11. adaru 602 podle malého
židovského letopočtu, (tj. 21. 02. 1842) a byl pochován hned vedle svého přítele reb Scheye Löwyho zc“l.
Na starém židovském hřbitově v Teplicích ulehly k věčnému spánku, ještě za jeho života, obě jeho dospělé děti, syn Avraham Kulb
(1803-1824), dcera Sára (1809-1836) provdána za Arona Samela z Letova. „Není pro otce většího žalu nežli, přežít své děti“. Jeho
milovaná choť Ráchel Ester Kulb (roz. Herschel), se rozloučila s tímto světem a zemřela 12. tevetu 587 (tj. r. 1827), necelé tři roky
po tragické smrti prvorozeného syna Avrahama ben Davida Meira z“l. „Čest jejich památce.“
Pro čtvrtletník Posel připravil: Tovje

Je naší smutnou povinností oznámit,
že ve středu 23. února 2022 zemřela v Praze na Hagiboru, v požehnaném věku 100 let
paní Marietta Šmolková
roz. Blochová z Dubí u Teplic
„Nechť je její čistá duše pojata do svazku věčného života.“
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K jahrzaitu paní Marianny
Paní Marianna Lebovičová roz. Löbl se narodila v červnu 1916 v Praze, v Dlouhé ulici. Své dětství prožila v Praze, prázdniny pak
prožívala v Mašťově na úpatí Doupovských hor u svých příbuzných z otcovy strany. V roce 1926 se rodiče rozhodli s celou rodinou
přestěhovat do Teplic, kterým se tehdy přezdívalo „malá Paříž“, a kde již delší dobu žil a působil bratr otce Marianny. Teplice tak
celé rodině učarovaly malebným okolím a kulturním a společenským životem.
Paní Marianna v Teplicích skončila základní školu a dívčí lyceum. Poté pokračovala ve studiu na teplické obchodní akademii. Po
jejím skončení začala pracovat jako referentka ve firmě svého strýce, který vlastnil v Teplicích výrobnu koženého zboží, kde byla
zaměstnaná do června 1938 než s rodiči a bratrem emigrovali před nástupem nacismu do Prahy.
V Praze se Marianna seznámila se svým pozdějším manželem, za kterého se v březnu 1940 provdala. V dubnu 1942 byli oba deportováni přes Terezín transportem do ghetta Zamość u Lublina, na okupovaném území Polska. S manželem se jí podařilo pomocí
polského převaděče uprchnout
na tehdejší Podkarpatskou Rus (v té době pod maďarskou nadvládou). Podařilo se jí přežít na základě falešných dokumentů (získaných maďarsko-židovskými přáteli v Budapešti). Zde se rozdělili s manželem, aby měli větší šanci na přežití.
Po osvobození Budapešti, koncem ledna 1945, se na jaře paní Marianna vrátila do osvobozeného Československa, do Teplic, kde se
šťastně setkala se svým manželem a jeho sestrami, které měly to štěstí a všechny přežily.
Z její rodiny bohužel nikdo nepřežil…
V roce 1946 se manželům narodila dcera Sylvie, a v roce 1948 dcera Julie. Celá rodina byla až do roku1964 členy ŽO Teplice, než se
jim podařilo legálně vystěhovat do Izraele.
V roce 1970 odjely obě dcery na dovolenou do Evropy, kde se rozhodly zůstat. V roce 1973 je rodiče následovali. Celou rodinu spojoval vřelý vztah k Československu, kde měli blízké přátele, se kterými byli i po dobu jejich pobytu v Izraeli, a později v Německu
v úzkém spojení.
V Německu pracovala paní Marianna šest let jako referentka u chemického koncernu HOECHST AG. V létě 1979 odešla do
důchodu, aby s manželem mohli ještě cestovat, a užívat života…
Bohužel toto přání již nevyšlo. Její manžel v srpnu 1979 po šťastném, skoro 40 letém společném životě, ve vlaku na cestě do teplických lázní podlehl srdečním infarktu.
Paní Marianna byla až do vysokého věku obklopená láskou jejích dvou dcer, které jí byly velikou oporou. Obě dcery odešly do
předčasného důchodu, aby se mohly matce maximálně věnovat.
Jezdila s nimi pravidelně na krátké, a delší dovolené, většinou do jižní Itálie, kterou milovala. To jí pomáhalo zůstat duševně a fyzicky
fit. Na svůj pokročilý věk byla neuvěřitelně činná. Byla velice oblíbená v kruhu svých dobrých přátel a známých. Jak vždy říkala:
„Život je krásný, když je pro koho žít!“
Paní Marianna opustila tento svět 2. února 2012 (podle hebr. kalendáře 9. švatu), obklopená svými dcerami, ve věku nedožitých
96 let. „Čest její památce.“
Na závěr bych rád poděkoval dcerám paní Marianne, Sylvii a Anitě-Julii, za poskytnuté informace o rodině, a zapůjčení fotodokumentace, bez níž by tento článek nemohl vzniknout.
Pro čtvrtletník Posel připravil: duchovní ŽO Teplice.
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Tři významné osobnosti ze Širokých Třebčic
Prvním, který svůj původ odvozuje ze Širokých Třebčic po
babičce Rose Heller, je americký herec Peter Michael Falk
z“l. (16. 09. 1927-23. 06. 2011),známý především jako svérázný vyšetřovací policista losangeleského policejního oddělení
poručík Colombo ze stejnojmenného televizního seriálu Colombo. Za roli poručíka Colomba získal čtyři ceny Emmy a Zlatý
globus.
Rose Hellerová se narodila 01. 07. 1875 v Širokých Třebčicích
Jakobu Hellerovi a Hermíně roz. Hirsch. Manželé Jakob a
Hermína Hellerovi se kolem roku 1880 stěhují do královského
města Kadaně. V roce 1889 Hermína umírá a je pohřbena na
starém židovském hřbitově v Kadani. Otec Jakob se podruhé
oženil a jeho vyvolenou se stala Kamila roz. Steiner z Bíliny.
Rose Heller ve svých třiadvaceti letech v roce 1898 odjíždí se
všemi svými úsporami za vysněným cílem, Amerikou! Cesta přes oceán je dlouhá a namáhavá, pro všechny, kdo na
velkém zaoceánském parníku plují přes Atlantik za svými sny. Rosa Hellerová se v New Yorku provdala za Petera Hochhausera, Žida původem ze západní Haliče. Rodičům Hochhauserovým se narodil prvorozený syn, ale ten v jednom roce
zemřel. Poté se jim narodili tři dcery Alice Blanch, Lilian Ruth a nejstarší Medelyn. Medelyn Hochhauser se provdala za
Peterova otce Michaela Falka, a co následovalo potom, už víme. Šťastným rodičům se narodil Peter Michael Falk.
Na dobové fotce je vyfocena Rosa Hochhauser (stojící za dívkou v pruhovaných šatech) na německém zaoceánském
parníku Colombus z Brém – cca 20tá léta 20. století. Zaoceánský parník Colombus pak dal jméno seriálovému poručíku
Colombovi.
Druhou významnou osobností, kterou bych rád zde zmínil, je městský rada města Teplitz-Schönau, Dr. med. Ignaz
Hirsch z“l. (21. 12. 1834 Široké Třebčice-10. 08. 1908) syn Mosese Hirsche a Ester Hirsch roz. Löbl z Mašťova.
Své vzdělání získal na gymnáziu v Mostě a v Žatci, poté se stal studentem vídeňské lékařské univerzity, kde získal doktorát medicíny. V roce 1862 se usadil v Teplicích jako praktický a lázeňský lékař. Od roku 1870 zastával místo primáře
v izraelském lázeňském hospicu v Lipové ulici. Napsal několik spisů o balneologii, českých lázních a léčebných účincích
na nemocné, dále napsal knihu o kožních onemocněních.
Za svůj život získal Dr. Ignaz Hirsch mnoho významných ocenění. V roce 1878 byl jmenován královským pruským
lékařským radou, o pět let později získal pruský řád Červeného orla IV. třídy, v roce 1896 byl jmenován královským
Pruským tajným radou. O dva roky v roce 1898 získal rytířský kříž řádu Františka Josefa I., a v roce 1903 královský
pruský řád koruny za zásluhy vykonané pro pruskou monarchii. Město Teplice ho jmenovalo za jeho charitativní činnost
a za zásluhy o rozvoj lázeňství čestným občanem města.
Synové Dr. med. Rudolf Hirsch a Dr. chem. Robert Hirsch pokračovali v rodinné tradici. Syn Richard zemřel v
poměrně mladém věku a je pochován též na Novém židovském hřbitově v Teplicích.
Dr. Ignaz Hirsch je pochován spolu se svou manželkou Paulinou Hirsch roz. Mendl z Teplic na Novém židovském
hřbitově v Teplicích. Jejich honosný hrob dodnes přitahuje pozornost všech návštěvníků NŽH v Hřbitovní ul. č. 647
Třetí významnou osobností, která se zde narodila, byl advokát JUDr. Jakob ben
Isaak Eben z“l. (24. 10. 1842 Mory-13. 08. 1919 Olomouc). Víme, že od mládí býval
Jakob Eben pravidelným členem spolku Schlaraffia Olomoucia a byl člen městského
zastupitelstva na konci roku 1871 převzal jako jednatel Německého spolku redakci
novin „Das deutche Volksblatt für Mähren. V roce 1877 se oženil s operní pěvkyní Rosou Blochovou, která byla sólistkou opery olomouckého německého divadla. V roce
1901 převzal po zesnulém Eduardu Hamburgerovi funkci předsedy ŽNO v Olomouci,
kterou vykonával do roku 1913.
„Čest jejich památce.“
Pro čtvrtletník Posel připravil: tomaszot
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Informace pro zájemce o sociální službu
Vážení členové židovské obce, dámy a pánové, rády bychom vás
informovaly o průběhu poskytování sociálního programu
v Židovské obci Teplice v roce 2022
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. Alenu Tonovou.

2022

Hamantashe ( Hamanovy uši)
Ingredience:
Těsto:
125 g másla pokojové teploty, 125 g cukru, troška vanilkového cukru 3
žloutky, 250 g mouky, 1 lžička prášku do pečiva, citronová kůra, špetka
soli, 1 trochu našlehané vejce na potírání.
Datlovo pomerančová náplň:
250 g vypeckovaných datlí, 1 lžička nastrouhané pomerančové kůry, 4
- 6 lžic pomerančové šťávy, 1/4 lžičky mleté skořice, pár kapek mandlového extraktu (nemusí být), je-li nutné tak 1 - 2 lžíce vody
Povidlová nádivka:
250 g povidlí, citronová kůra i šťáva podle chuti, cukr podle chuti, trochu vanilkového cukru, jsou-li povidla příliš řídká, tak trochu na jemno
umletého perníku
Hrozinkovo-mandlová nádivka:
1/2 hrnku cukru,1 lžíce pomerančové nastrouhané kůry, 1/2 hrnku
pomerančové šťávy, 2 lžíce mouky, nebo škrobové moučky, 1/2 hrnku
vody, 1 vanilkový cukr, 1 1/2 hrnku posekaných hrozinek, 3/4 hrnku na
sucho opražených mandlí
Maková náplň:
100 g máku, 1/2 hrnku mléka, 1/2 hrnku medu, 4 lžíce hrozinek, z půlky
citronu kůra i šťáva, na jemno postrouhaný perník kolik je zapotřeby na
hustou náplň
Čokoládovo-ořechová náplň:
1/2 hrnku kakaa, 1/2 hrnku cukru, 1/4 hrnku silné černé kávy, nebo
mléka, nebo smetany, 1 hrnek na sucho opražených vlašských ořechů
Postup:
V míse našlehat máslo s cukrem do lehka a světla. Zašlehat tam vanilku
podle chuti a kůru. Přesít mouku se solí a práškem do pečiva a vložit do
máslové směsi. Pomoci rukou vytvořit hladké těsto, zabalit ho do plastického filmu a nechat ho v chladničce odpočinout. Připravit náplně.
Předehřát troubu na 180°C. Vymastit dva plechy. Na trochu pomoučeném
vále vyválet těsto na 3 mm. Pomocí vykrajovací formičky asi 7.5 cm velké
vykrájet kolečka. Do každého položit 1 lžičku nádivky a okraje potřít vejcem. Okraje koleček ze tří stran přeložit přes nádivku tak, aby vznikl
trojůhelníkový tvar a nádivka uprostřed byla vidět. Poskládat je na plechy, potřít je vejcem a péct je 20 - 35 minut (podle velikosti). Vyjmout je a
nechat vystydnout na mřížce. Maková náplň: Svařit vodu s cukrem, až se
cukr rozpustí. Přidat pomletý mák a vařit, až se voda vstřebá. Přidat citron
a tolik pernikových drobečků, kolik je zapotřeby. Nechat vystydnout. Datlovo pomerančová náplň: Vše dobře rozmixovat v mixeru, nebo sekacím
robotě téměř do hladka. Je-li směs příliš suchá, po troškách přidat vodu.
Nádivka má být konzistence hustého džemu. Povidlová nádivka: Všechny
ingredience smíchat. Hrozinkovo-mandlová nádivka: Prvních šest ingrediencí za stálého míchání vařit v kastrolku na vysokém ohni. Když směs
začíná houstnout, přidat hrozinky. Pokračovat ve vaření a přidat mandle.
Vařit tak dlouho, až je vše husté. Nechat vychladnout.
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
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Součástí našeho programu také odborné sociální 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 každý pátek od 16.00 hod.
do 19.00 hodin, v ostatní dny po dohodě přímo v domácnostech
klientů ( terenní služba).
Poradenství poskytuje Bc. Markéta Lichtensteinová DiS.
Péče o přeživší holocaust je pro nás prioritou. Naše služby a pravidelné návštěvy napomáhají klientům k tomu, aby mohli zůstat
ve svém přirozeném prostředí domova co nejdéle. Odborné sociální poradenství je poskytováno za laskavého přispění Nadačního 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

Ze života obce
Představenstvo se na svých pravidelných zasedáních zabývalo
běžnou agendou a organizací života na obci.
Zvláštní pozornost byla věnována:
1. Činnosti ŽO Teplice v době koronaviru Covid -19.
2. Plnění hospodaření v 1.čtvrtletí 2022.
3. Sociálními službami ŽO Teplice v době koronaviru Covid-19 a pomoci Židům přicházejících z válkou zasažené
Ukrajiny.
4. Vydáváním čtvrtletníku Posel ŽO Teplice v roce 2022 - 2.
čtvrtletí.
5. Financováním aktivit ŽO Teplice ve 2. čtvrtletí 2022.
6. Čerpáním grantů a dotací v roce 2022.
7. Informacemi o zajištění péče Claims Conference a DSP
Hagibor.
8. Zajištěním vedení účetnictví pro rok 2022 u nové účetní
firmy.
9. Informacemi o dalším postupu pro statické zajištění synagogy v Lounech.
10. Informacemi z prezidia FŽO a rady FŽO

Narozeniny členů Teplické židovské obce
Narozeniny členů Židovské obce Teplice
paní Rolko - Nová Lucie, nar. 05.01. - 57 roků
pan Váňa Jan, nar. 14.01. - 46 roků
paní Anna Mertová, nar. 17.1. - 54 let
pan Tomáš Štěpnička, nar. 30.1. - 68 roků
paní Věra Veselá, nar. 07.3.- 74 let
paní Wagnerová Vendulka, nar. 07.03. - 50 let
Pan Kredl Tomáš, nar. 11.03. - 40 let
paní Maxová Hedvika, nar. 20.03. - 81 let
paní Mertová Ivana, nar. 12.02. - 30 let
pan Lichtenstein Michael, nar. 23.02. - 71 let
Ad mea veesrim šana
přeje celá teplická židovská obec

