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Hazkarat nešamot
Mazkir se s Jizkorem říká poslední den poutního
svátku Pesach, ale i o poutních svátcích Šavuot, Sukot
a též na Jom Kipur, kdy vzpomínáme našich blízkých
a drahých, kteří již s námi nejsou a tak si je můžeme
v této uspěchané době připomenout. Ten den vzpomínáme na Ty všechny bezejmenné, kteří se před Jom
Kipurem očišťovali v rituální lázni mikve, postili na
Tiša be-Av a plakali nad zničením chrámu, radovali se
a tančili při svátku Tóry a židovství bylo jejich jediným
smyslem života
Na Mazkir je dobrým zvykem pronášet v synagogách a
modlitebnách před samotným Jizkorem krátkou modlitbu. Tohoto úkolu se chápal vždy ten, jenž měl důvěru celé obce tzv. „šliach cibur“ (vyslanec obce) nebo
rabín obce. Rád bych při této příležitosti čtenářům našeho čtvrtletníku představil takovou to modlitbu, která
byla zavedená a pronášela se při této příležitosti nejen
na Náboženské obci israelské ve Slaném. Náboženská
obec Israelitů ve Slaném vydala v roce 1897 Slavnosť
zádušní „Hazkarat nešamot“ tiskem. Prosím, omluvte
archaickou češtinu, kterou je tato modlitba psána.
Modlitba na str.č.2

Vernisáž výstavy „Hvězda pod tíhou hvězdy“ - ředitelka ÚDV plk.PhDr.Eva Michálková
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Rozloučení s Ašerem

Modlitba pro Mazkir
Všedobrotivý Otče na nebesích !
Pane nad životem a smrtí !
Oddáni jsouce ve Tvou svatou vůlí, vzpomínáme v této hodině,
hluboké zbožnosti svých milých a drahých, kteří již byli povoláni
do věčného obydlí, kamž – poslušni Tvého hlasu,ó Pane, - nás
předešli.
Trudně uvádíme si na paměť šlechetné postavy svých nezapomenutelných rodičů, věrného otce, láskyplné mateře, kteří s obětavou oddaností o nás se starali a pečovali, kteří pro nás žili a trpěli, kteří nám výchovou a příkladem cestu ctnosti a bohabojnosti
ukazovali a nám svého požehnání zanechali, jež nám jest ochranou a štítem po celý život. Jejich víra jest též naší, jejich přesvědčení naším, a toto mírní a ulevuje náš bol nad jejich odchodem a
naplňuje nás nezničitelným vědomím : „Jest věčný život, někdejší shledání !“
Jsme pamětlivi choti, jichž svazek srdečný nevyzpytatelným
ustanovením Páně předčasně byl rozpoután, dítek, mladíků a panen, jež za květu života svého byli odvoláni, bratrů a sester, všech
drahých příbuzných, která jsme tak vřele milovali a kteří nyní dlí
a odpočívají v stínu všemohoucnosti.
Jsme pamětlivi šlechetných mužů a žen, kteřížto pravdu a bohabojnost hlásali, ctností a láskou k bližnímu se stkvěli a vždy čistou
mysl si zachovávali, všech zesnulých, kteří k založení, okrášlení a
zachování tohoto místa pobožnosti přispěli.
Jsme též pamětlivi zbožných souvěrců, kteří svůj život smrti obětovali jen aby neopustili Tvých zákonů, aby nezanechali Tvého
učení.
Otče milosrdný !
Vyslyš naši vřelou a vroucnou modlitbu za spásu všech těchto
duší, ponech je v záři Svého obličeje, chraň je záštitou Své všemohoucnosti, kéž jsou pevně spojeny ve svazku věčného života pod
ochranou Tvé Božské velebnosti pověčné časy.
Nás však udrž ve zkouškách životních, nás Své dítky, které s nadějí a důvěrou vzhlížejí k Tobě, ku svému nebeskému Otci, jenž
nám Jsi útěchou a ochranou v životě a ve smrti. Amen
Duchovní ŽOT Tomáš Pulc
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V pátek 08.04.2016 jsme se rozloučili na Novém židovském hřbitově v Teplicích s naším dlouholetým členem
a členem představenstva Židovské obce s panem Alexandrem Lebovičem (Ašer ben Benjamín ), který zemřel ve
věku 75 let dne 25. adaru ll. 5776, po dlouhé a vleklé nemoci. Se zesnulým se přišlo rozloučit velké množství smutečních hostů. Obřad vedl na přání rodiny mladý brněnský
rabín Menaše Kliment, který spolu se členy Pohřebního bratrstva Chevra kadiša Praha ČR se postaral o důstojný obřad.
„Nechť je jeho duše pojata do svazku živých.“

Ašer neboli Blahoslav
Rád bych vysvětlil ve zkratce čtenářům Posla původ biblického jména Ašer. Ašer je jedno ze jmen dvanácti Jákobových synů, kterého mu porodila Zilpa služka Lei. Tora nás
o tom zpravuje takto: Zilpa služka Lei, porodila Jakobovi
syna druhého. Tu pravila Lea, „pro blaho mé“ ! Neboť blahoslavili mu ženy a nazvala ho „Ašer“. (viz 1M 30,12-13 dle
překladu rabína Isidora Hirsche). Na závěr Tory v paraše Zot
habracha, žehná Moše, muž Boží, synům Jákobovým, jak je
psáno v 5M 33,24: A o Ašerovi Moše pravil: „Požehnán je
nad syny Ašer, milý nechť je bratřím svým a v oleji máčej
nohu svou. “ (5M 33,24 dle překladu rabína Gustava Sichra).
Tovje

Jom ha-Šoa v Pinkasově synagoze v Praze.
Den vzpomínání na oběti holocaustu.

Den holocaustu a hrdinství, hebrejsky „Jom ha-šoa ve ha-gvura“ je dnem, kdy si prostřednictvím vzpomínkových obřadů
připomínáme památku obětí holocaustu. Pro tento pietní den byl stanoven termín, kdy bylo zahájeno povstání ve Varšavském ghettu v roce 1943 a podle pohyblivého židovského kalendáře připadá na 27. den měsíce nisanu. V Izraeli je tento den
státním svátkem.
27. nisanu letos připadlo na čtvrtek 05. 05. 2016, kdy se konala v Pinkasově synagoze každoroční tryzna, kterou pořádal Institut Terezínské iniciativy k uctění památky všech Těch, kteří nepřežili nelidské zacházení a masové vyvražďování
v ghettech a koncentračních táborech smrti. Každoročně se veřejně ten den čte několik jmen, aby jejich památka nebyla
zapomenuta a naše paměť si je v tomto čase připomenula. Zemský rabín K. E. Sidon přečetl El male rachamim za mučedníky a Kadiš sirotků, Vida Neuwirthová zapěla první slova Státní hymny Státu Izrael „Hatikva“ a všichni přítomní i s panem
velvyslancem Gary Korenem se přidali. Příští rok zase v Pinkasově synagoze a nebo i na jiném místě v ČR, kde se podobná
shromáždění ke Dni Jom ha-Šoa konají.
Za naši Židovskou obec Teplice se tryzny v Pinkasově synagoze zúčastnil duchovní Tomáš Pulc
Text : Tovje
Autor fotografie : Petr Balajka

ZŠ Elišky Krásnohorské

V letošním roce proběhla beseda žáků 8. třídy na ZŠ Elišky
Krásnohorské v Ústí nad Labem s melamedem a duchovním
Židovské obce v Teplicích Tomášem Pulcem, který seznámil
žáky s židovskými tradicemi a s liturgickým rokem. Ke každému ze svátku, bylo podáno krátké vysvětlení a některé věci si
žáci mohli na místě prohlédnout a osahat či vyzkoušet. Další
beseda se žáky ZŠ proběhne v září 2016, kdy již žáci 9. třídy
přijedou do Teplic, kde si budou moci prohlédnou modlitebnu židovské obce v Lipové ulici a Nový židovský hřbitov.
Duchovní ŽO

Speciální květnové požehnání!

Toto speciální požehnání židé pronáší pouze jednou v roce
nad rozkvetlými ovocnými stromy, kdy je zvykem přiblížit se
k ovocným stromům tak, aby byly viděny dva vedle sebe stojící v plném květu a říci: Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože
náš, králi všehomíra, v jehož světě není nedostatku a stvořil
jsi krásné tvory a stromy, aby se jimi lidé potěšili.
Překlad modlitby dle Siduru Adir ba-marom s paralerním
českým překladem a s komentáři vydalo nakladatelství Bergman v Praze 2008.
Ilustrační foto bylo pořízeno v květnu 2016 na Židovském
hřbitově v Širokých Třebčicích.
Tovje
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Bejt kvarot v Podbořanském Rohozci
					
Židovský hřbitov v Podbořanském Rohozci, německy Teutschenrust, Deutsch Rust či jen Rust se nachází
v malebné krajině Doupovských hor, tak trochu stranou veškeré civilizace. Krajina připomíná kraj, ve kterém spíše potkáte nějakého divotvůrce či samotného Baal Šem Tova, modlícího se na rozlehlých loukách,
pastvinách a hledajícího přítomnost všudypřítomného B-ha. Hřbitov se nachází za Podbořanským Rohozcem směrem na Novou Ves u Doláneckého potoka pod vrchem nazvaným příznačně Žiďák. Dříve se jmenoval Mlýnský vrch. Na okraji lesa je vidět již z dálky rozpadající se obvodové zdivo Židovského hřbitova,
který sloužil místní židovské komunitě cca od roku 1856 až do zániku obce ve 30. letech 20. Století. Tehdy
většina členů židovské obce odešla do větších měst na Podbořansku či Kadaňsku a zde zůstali jen staří lidé,
kteří zde zapustili své kořeny a nechtěli jít jinam. Člověk se jim ani nediví, krajina je tu překrásná, avšak
velmi drsná!
I zde se díky finanční podpoře NFOH mohlo začít s obnovou tohoto hřbitova. V první části proběhlo vyčištění celého prostru, což představuje rozlohu 1500 m2 od náletových keřů, travních porostů a vytahání starých větví, které tu zůstaly po vykácení stromů, jenž rostly na ploše hřbitova od pradávna, až po odstranění
zbytku spadaných stromů, které tu ještě zůstaly a musely se rozřezat. Poté se přikročilo k vyzdvižení cca
20 náhrobků, které byly zapadlé do země. Pevně doufáme, že se nám podaří v dalším termínu vyzvednout
a postavit většinu náhrobních kamenů a Židovský hřbitov dostane opět důstojný ráz a stane se významným
krajinným prvkem této nejzazší části Ústeckého kraje.
Práce provedla firma Zacharda pod dozorem duchovního ŽOT Tomáše Pulce, který zde celou obnovu zachytil a zdokumentoval fotograficky.
Více fotografií z akce najdete na www.kehila–teplice.cz
Tovje
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Lauderky v Teplicích

Začátkem května tohoto roku naší obec navštívili studenti Lauderovy školy v Praze. Program, který zde studenti absolvovali, byl
dost nabitý a časově náročný. V neděli 08. 05. 2016 se seznámili v krátkosti s historií židovské komunity v Teplicích a navštívili
Památník obětem holocaustu v Lipové ulici, Nový židovský hřbitov s obřadní místností a historickou část města. Od pondělí do
středy pomáhali studenti s údržbou Kulturní památky Židovský hřbitov Sobědruhy, kde někteří vyhrabávali suchou trávu a listí.
Ti odvážnější a zdatnější vztyčili několik popadaných náhrobních stél a při těchto pracech se náhodou odkryla jedna ze ztracených
náhrobních žulových desek Med.U.Dr. Heinricha Weissmanna z roku 1935. V odpoledních hodinách se věnovali projektu „Krajiny
v pod Krušnohoří“ s výletem na Komáří Vížku a návštěvě místního Gymnázia Teplice, kde si prohlédli skleníky a terária. V pondělí
též proběhla odpolední bohoslužba Mincha na Roš Chodeš za účasti chazana FŽO Danny Vaňka, kde byli ke čtení z Tóry přizváni
čtyři halachističtí studentim. Pro některé to bylo jejich první čtení, ke kterému byli vyvoláni „Mazal tov všem“.
Po celou dobu pobytu v Teplicích se jim věnoval duchovní ŽOT Tomáš Pulc ,který též dohlížel na provoz košer kuchyně, kterou
zapůjčila Teplická židovská obec. Studenti Lauderovy školy byli ubytováni na hotelu Panorama.
Jménem Židovské obce všem studentům děkujeme za pomoc a též profesorkám Ivaně Staňkové, Martě Ledinské a Pavlíně Jirouškové za skvělou reprezentaci školy a těšíme se na další úspěšnou spolupráci.
Tovje
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Zapomenutý Kadaňský Maturant
Dne 15. ledna 1889 se v Karlových Varech v rezidenci „Haus Edelweiß“ židovské rodiny Seligmannových narodil budoucí
velký evropský literární nonkonformista Walter Serner, vlastním jménem Walter Eduard Seligmann. Poté, co roku 1908
propadl u maturitní zkoušky na karlovarském gymnáziu císaře Františka Josefa, zavládlo v jeho všemi vážené rodině naprosté
zděšení. Otec Berthold Seligmann však zachoval chladnou hlavu a svému synáčkovi domluvil reparát na gymnáziu v Kadani,
kde tehdy bez problémů studovala řada židovských studentů nejen z Kadaňska. Dochované maturitní vysvědčení nás informuje, že 18. února 1909 složil tehdy dvacetiletý Serner v Kadani konečně svou zkoušku dospělosti. Pobýval zde jediný den,
s otcem zde ještě poobědvali a pak se vlakem vrátili do Karlových Varů. Své karlovarské a kadaňské gymnaziální zkušenosti
popsal Serner velmi sarkasticky v článku „Rady maturantům“, publikovaném v listě Karlsbader Zeitung, jenž patřil jeho otci.
Po maturitě přesídlil roku 1909 do Vídně, kde začal na univerzitě studovat práva. Zároveň přestoupil na katolictví a změnil
si své jméno na „Serner“. Roku 1911 zorganizoval v Karlových Varech v Café Park Schönbrunn velkolepou výstavu výtvarných děl Oskara Kokoschky, ve vídeňských kulturních časopisech publikoval své četné kritiky a eseje. Již roku 1912 odešel do Berlína, působil v avantgardním časopise Die Aktion, právnická studia zakončil na univerzitě v Greifswaldu. Svou
disertaci pojal spíše jako svéráznou literární rozpravu, a tak není divu, že ji roku 1913 obhájil až napodruhé. Poté vyrázil
načas do Paříže. Roku 1914 si v Berlíně opatřil falešný atest pro výkon lékařské praxe a odjel do Švýcarska, aby se jako
pacifista vyhnul právě započaté válce. S Hugo Kerstenem a Emilem Szittyaem vydával v Curychu časopis Der Mistral, kde
pod pseudonymem „Wladimir Senakowski“ uveřejňuje své první prózy. Působí též v Ženevě a Bernu, přispívá do měsíčníku
pro literaturu a umění Sirius. V roce 1917 se připojil k umělecké skupině dadaistů a hned se stal její vůdčí osobností, když
roku 1918 sepsal v Luganu světově proslulý manifest dadaismu „Letzte Lockerung – Poslední uvolnění“. Navíc mu příštího
roku vychází sbírka povídek „Zum blauen Affen – U modré opice“. Ve stejném roce, tj. 1919, zakládá v Ženevě s Otto Flakem a Tristanem Tzarou dadaistický časopis Der Zeltweg a 2. prosince téhož roku zahajuje tamtéž „První světový kongres
dadaistů“. Roku 1920 ještě navštívil v Paříži avantgardního literáta André Bretona, loučí se s přítelem Tristanem Tzarou a
odjíždí do italské Neapole za dalším dadaistickým druhem, Christianem Schadem. To již má v kapse československý pas.
O rok později se konečně vrací do Německa, které v časech tzv. Výmarské republiky zažívá obrovský kulturní rozmach. Dne 5. srpna 1922 se krátce objevil v Chebu, aby převzal potvrzení o propuštění z evidence 33. rezervního praporu čs. dělostřelectva. Pracuje na svém nejslavnějším románu „Die Tigerin – Tygřice“, pobývá v Drážďanech, Mnichově a u Tegernsee. V letech 1923 až 1924 se potuluje po Vídni, Paříži i Florencii, později žije střídavě ve Francii,
Švýcarsku, Rakousku a Německu. Nakladatel Paul Steegemann, s nímž se Serner pro časté neshody rozešel, jej tehdy v
tisku veřejně označil za „internacionálního hochštaplera“. Objevují se také první antisemitské útoky. Již roku 1925 spatřila světlo světa Sernerova avantgardní hra „Posada oder der große Coup im Hotel Ritz“. Svou skandální premiéru měla
roku 1927 v berlínském Theater am ZOO a již nebyla reprízována. V letech 1929 až 1930 pobýval Serner v Československu: v Praze, Mariánských Lázních a Karlových Varech. Nástup Hitlera k moci roku 1933 znamená konec demokratického Německa i snu o Berlíně jako evropské kulturní metropoli. Sernerovo dílo se okamžitě ocitne na seznamu zakázaných knih jako „brak a špína“, později je zabavováno nacionálně-socialistickými cenzory jako „škodlivé“ a veřejně páleno.
V roce 1938 se Walter Serner oženil s  pohlednou Berlíňankou Dorotheou Herz. Ač byl československým občanem, nacionálně-socialistickému běsnění neunikl. Od září 1938 bydleli manželé Sernerovi v Praze, nejprve na adrese Revoluční 30,
později V Kolkovně 5 na Starém Městě. Po německé okupaci zbytku Československa v březnu 1939 marně usilují o vystěhování do Šanghaje. Dne 10. srpna 1942 je „kadaňský maturant“
Serner i s manželkou odvezen transportem do terezínského ghetta
a odtud již 20. srpna dále na východ. Oba pak byli, pravděpodobně
již 23. srpna 1942, zavražděni poblíž lotyšské Rigy. Sernerovo dílo
se však i nadále těší zájmu kulturní veřejnosti v Evropě i Americe.
V rámci mezinárodního Festivalu spisovatelů Praha je studentům
středních škol každoročně udělována „Cena Waltera Sernera“, prestižní „Walter-Serner-Preis“ uděluje nonkonformním literátům též
německý rozhlas Rundfunk Berlin-Brandenburg ve spolupráci s berlínským Domem literatury. K sernerovské literární tradici se hlásí i
řada současných spisovatelů a spisovatelek, například Rakušanka
Elfriede Jelinek, nositelka Nobelovy ceny za literaturu z roku 2004.
doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D., Collegium Europaeum FF UK &
FLÚ AV ČR
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Hvězda pod tíhou hvězdy
Ve středu 13. 04. 2016 se konala na Židovské obci v Lipové ulici vernisáž výstavy „ Hvězda pod tíhou hvězdy,“ kterou připravil Úřad
dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu – Policie ČR. Vernisáže se zůčastnila osobně paní ředitelka ÚDV plk. PhDr. Eva Michálková s kurátorem výstavy panem Michaelem Nosekem. Výstava mapuje na šestnácti panelech období vzniku mladého Státu Izrael a
Československo - Izraelské vztahy, dobrovolnickou činnost až po výcvik vojáků Hagany na našem území. Dále je zde prezentováno období
politických procesů v 50 - tých letech a nepřátelská politika komunistické strany vůči Státu Izrael, ktera vedla až k přerušení diplomatických vztahů a nepřátelským postojům tehdejší Československé socialistické republiky. 70 - 80 léta jsou zde prezentována projektem státní
bezpečnosti nazvaným „Pavouk,“ který byl namířen jak proti židům samotným, tak i proti židovským obcím působícím na našem území.
Poslední panel je věnován novým Československo – Izraelským vztahům a je příznačně nazván Nový začátek. Tento nový začátek je prezentovaný obnovením diplomatických vztahů a návštěvou Izraele presidentem Václavem Havlem v roce 1990.
Některé vystavované dokumenty ještě nebyly dosud publikovány, jako například Stalinův dopis presidentu Gottwaldovi v 50. letech ohledně
Stalinova stanoviska vůči odsouzeným a tak se s nimi návštěvník mohl poprvé seznámit na této výstavě, která není nijak rozsáhlá, ale
v základních bodech mapuje necelé půl století složitých Československo - Izraelských vztahů v letech 1948 – 1989.
Na závěr bych zde publikoval i pár slov, které pronesli oba vzácní hosté při příležitosti této vernisáže na naší židovské obci.
Ředitelka ÚDV Eva Michálková o výstavě řekla, že „tato výstava představuje jakýsi sebekritický národní pohled na vývoj vzájemných
vztahů v minulosti. A to od momentů pozitivních, které představuje například pomoc Haganě, až po smutné okamžiky procesů 50. let a tuhé
normalizace let 70., kdy to byly právě bezpečnostní složky, které se propůjčily ke špiclování našich židovských spoluobčanů.“
Kurátor Michael Nosek vyzdvihl důležitou roli Československa při samotném vzniku Státu Izrael. „Důležitým aspektem výstavy je významná pomoc bývalého Československa při vzniku státu Izrael. Největší podporu vzniku dala málá Československá republika ve směru
politickém i hospodářském.“  
Tovje

Lahvování košer vína
Před svátkem Pesach proběhlo v Českém vinařství v Chrámcích pod dozorem mašgiacha PŽO Tomáše Pulce a sklepmistra Františka Moše Váni, lahvování košer vína. Lahvovalo se
Zweigeltrebe rose z vinařské obce Rudolice u Mostu, viniční
poloha Na Špičáku, ročník 2014 - polosladké zemské víno a
ročník 2015 - suché jakostní víno. Nalahvované víno ještě
než se dostane na trh a ke spotřebitelům si nějaký čas poleží
ve vinařském sklepě v Rudolicích, kde se nalahvované víno
zklidní a zakulatí. České vinařství Chrámce má s výrobou košer vína už dvacetiletou tradici a za tu dobu byla jejich vína
nejednou oceněna na prestižních výstavách. Víno je určeno
nejenom pro potřeby židovských komunit v ČR, ale i pro milovníky vín z tohoto kraje.
La-chajim / Tovje
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Sobědruhy 2016

Již po tři roky jezdí parta seniorů ze Saských Drážďan stavět náhrobní stély na Židovský hřbitov v Sobědruhách. Za tu dobu tu udělali velký kus práce. Židovský hřbitov jako by v posledních letech povstal z popela. I když ho už nikdy neobnovíme do původní podoby, jelikož spousta žulových kamenů byla v dobách
reálného socialismu rozkradena a rozprodána kamenickým firmám. Některé pískovcové náhrobky se vlivem
vlhka a kyselých deštů doslova rozpadly a nelze je již opravit. I přesto všechno Židovský hřbitov v Sobědruhách patří mezi nejcennější židovské hřbitovy v Ústeckém kraji a právem je zapsán na seznamu Kulturních
památek ČR (katalogové číslo: 156330). Souběžně s obnovou hřbitova je prováděna i dokumentace profesorem hebraistiky panem Huttemeistrem. Vzniklá databáze celého hřbitova by pak v budoucnosti měla být
zpřístupněna a sloužit ŽOT, tak i případným dalším badatelům. V součastné době jedná Židovské museum
Praha s Česko-německým fondem budoucnosti o vydání publikace o Židovské komunitě v Sobědruhách.
Snad se všechno povede a veřejnost se bude moci seznámit s bohatou historii této dnes již zaniklé židovské
obce. Židovská obec Teplice, je nejen vlastníkem Kulturní památky Židovský hřbitov Sobědruhy, ale též
nositelem židovských tradic a jejich nábožensko kulturního dědictví. Není to dědictví jednoduché, jelikož
aktivních členů ubývá a nezanedbatelnou je i financování údržby a obnovy, plus případná propagace. Rádi
bychom jménem celé Židovské obce v Teplicích všem zúčastněným, kteří se na obnově hřbitova podíleli
poděkovali za skvěle odvedenou práci.
Hřbitov je přístupný veřejnosti a klíče od branky je možno zapůjčit v Restauraci Slunce v Sobědruhách.
Duchovní ŽOT Tomáš Pulc

Brigáda ČUŽM v Bílině
Díky finanční podpoře NFOH se mohlo uskutečnit vyčistění
celé plochy Židovského hřbitova v Bílině a staré přístupové
cesty, která se v součastné době nepoužívá a využívá se místo ní branka v horní části Městského hřbitova. Brigádníkům
z řad České Unie Židovské mládeže se podařilo odstranit náletové dřeviny a postavit pod dozorem duchovního ŽOT Tomáše Pulce šest náhrobních stél.
Všem účastníkům děkujeme za dobře odvedenou práci.
Tovje
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Návrat do Širokých Třebčic

I v letošním roce se díky finanční pomoci NFOH dostává péče našim venkovským židovským hřbitovům na Podbořansku a
na Kadaňsku. Konkrétně to jsou židovské hřbitovy v Širokých Třebčicích, Mašťově, Letově, Podbořanském Rohozci a v Drahonicích u Lubence. Hřbitovy budou v první fázi vyčištěny a zbaveny náletové vegetace, v druhé fázi proběhne postavení náhrobních kamenů pod dozorem duchovního Židovské obce v Teplicích Tomáše Pulce. Průběh prací na těchto hřbitovech bude
zdokumentován a naši členové a příležitostní čtenáři Posla se s nimi budou moci seznámit na stránkách čtvrtletníku Posel,
nebo případně na našich webových stránkách www.kehila-teplice.cz aktuality.
Revitalizaci zeleně a stavění náhrobních kamenů provádí firma Zacharda.
Dále budou v tomto roce vyčištěny od náletových křovin židovské hřbitovy v Měcholupech a na Novém židovském hřbitově
v Podbořanech, kde se tohoto úkolu ujal Václav Chvátal s kolektivem z Českého lesa na Tachovsku a stejně jako předešlý projekt, tak i tento je financován NFOH.
														
Tovje

Lag ba-omer se povedl
Židovská obec v Teplicích ve spolupráci
s Českou Unii Židovské mládeže uspořádala
v modlitebně v Lipové ulici odpolední bohoslužbu Mincha. Bohoslužbu vedl chazan FŽO
Danny Vaněk. Za účasti teplického minjanu
přečetl zemský rabín K. E. Sidon parašu Behar. Později se na zahradu ŽO, kde se konala
Lag ba-omerová párty k týdennímu oddílu
Tory vrátil a všem přítomným vysvětlil smysl slov „vajdaber Adonaj el-moše behar sinaj
lemor“: (3M 25.1), Hospodin mluvil k Mošemu na hoře Sinaj, říkaje: toto jsou nařízení týkající se Šabatového roku, „roku Šmita“
atd. Pro všechny bylo připraveno bohaté košer občerstvení, které připravoval na grilu
čerstvě promovaný doktor filosofických věd
UK v Praze Daniel Putík z ČUŽM. Ještě jednou „Mazal tov - Danny“ k získanému titulu!
				
Tovje
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Uctění památky 313 obětem pochodu smrti
Uctění památky 313 obětí pochodu smrti se v rámci pietního aktu v Krupce Na Prokopce, které organizovalo Město Krupka,
ČSBS a řada dalších organizací včetně ŽO Teplice, zúčastnil vedle řady pozvaných také hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
Květiny položil spolu se zástupci velvyslanectví všech států zúčastněných v bojích 2. světové války, místopředsedou senátu
Zdeňkem Škromachem, představiteli vlády i Parlamentu České republiky, dobrovolných organizací regionu a též ŽO Teplice.
Všichni mluvčí ve svých projevech připomněli zrůdnost pochodů smrti v období konce 2. světové války. „Je naší povinností
nezapomínat na ty, kteří se nikdy nevrátili ke svým blízkým,“ uvedl mimo jiné hejtman Bubeníček.
Společný hrob 313 vězňů koncentračních táborů zemřelých při transportu smrti v roce 1945 se nachází na okraji Krupky-Bohosudova u prvního hornického kostela sv. Prokopa. Památník obětem zde byl odhalen roku 1948 a je každoročně místem
konání pietního aktu k uctění jejich památky.

Terezínská tryzna obrazem
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Stavění náhrobků Drahonice
Firma Zacharda provedla v těchto dnech vyčištění celého Židovského hřbitova v Drahonicích a odstranění náletových keřů. Poté bylo
vyzdviženo ze země cca 20 náhrobních kamenů. Některé rozlomené pískovce se podařilo slepit dvousložkovým tmelem za dohledu duchovního ŽOT Tomáše Pulce, který byl přítomen po celou dobu a vše fotograficky zaznamenával. Na podzim tohoto roku proběhne opětovné
vysekání prostoru hřbitova a postaveny zbývající náhrobky.
Všem zúčastněným děkujeme za dobře odvedenou práci.
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Informace sociální pracovnice
Dlouholetá a věrná členka ŽO Teplice, paní Lydia Kubátová. Využívá programu a služeb GG18, zejména pomoci při svém aktivním, společenském a komunitním životě. Dle jejich slov jí nabízené sociální služby v domácím prostředí velmi ulehčují život,
zejména v otázkách dopravy, či péče o manžela. Svou vstřícnou
a dobromyslnou povahou se paní Kubátová stala velmi oblíbenou
členkou ŽO Teplice. Nyní oslavila s manželem 60 let společného
soužití. Tímto jí do budoucna přejeme vše nejlepší, hodně zdraví
a hlavně mnoho dalších společně strávených let.
Bc. Markéta Lichtensteinová, sociální pracovnice

2016

Židovské hrnkové řezy

Zprávy z představenstva
Představenstvo se na svých pravidelných zasedáních zabývalo běžnou agendou a organizací života na obci.
Zvláštní pozornost byla věnována:
- Realizaci akcí financovaných z grantů NFOH.
- Realizaci akcí financovaných obecními úřady.
- Přípravou voleb do orgánů ŽO a FŽO.
- Přípravě povinných materiálů pro FÚ (ukončení
daňového roku 2015), auditované daňové přiznání.
- Realizaci brigády německých přátel v Sobědruhách.
- Vyhodnocení akcí Společenského klubu ve 2. čtvrtletí.
- Získávání nových klientů pro projekt Claims Conference
GG 18.
- Sociálním službám ŽO Teplice ( odborné sociální 		
poradenství) a GG 18.
- Vyhodnocení pronájmů majetku ŽO.

Narozeniny členů Teplické židovské obce
paní Váňová Eva, nar. 3.4. - 73let
pan Appel Samuel, nar. 11.04. - 14 let
paní Krédlová Lenka, nar. 21.4. - 38let
pan Ing.Čapek Jan, nar. 26.4. - 63 let
paní Krásová Marta, nar. 8.5. - 30 let
paní Kreisinger Kateřina, nar. 16.05. - 50 let
paní Augustová Judita, nar. 25.05. - 68 let
paní Herskovičová Bína, nar. 28.05. - 92let
paní Krásová Drahomíra, nar. 05.06. - 61let
paní Šplíchalová Alena, nar. 30.06. - 66 let
Ad mea veesrim šana přeje celá teplická
židovská obec
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, města Krupka a Dubí, města Kadaň 		
a Statutárního města Teplice, Statutárního města Mostu.
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Židovské hrnkové řezy
Židovské kuchařské předpisy jsou vyhledávané na celém
světě. Tyto řezy jsou jednoduché, rychlé a chutné. Můžeme je
přizdobit dle fantazie.
Ingredience:
•
1 hrnek cukr krupice
•
1 ks Hera
•
1 hrnek vlažná voda
•
4 ks vejce
•
2 lžíce kakao
•
2 hrnky polohrubá mouka
•
1 ks prášek do pečiva
•
1/2 hrnku kokosová moučka
•
50 g tuk na vymazání plechu
•
strouhanka na vysypání plechu
Doba přípravy: 30 minut
Počet porcí :30
Postup přípravy:
1. V nádobě rozehřejeme tuk, přidáme cukr, kakao a přilijeme vodu. Vše rozšleháme metličkou. Přidáme žloutky a opět
rozšleháme.
2.Jeden hrnek směsi necháme stranou a do zbylé tekutiny přidáme tuhý sníh ze 4 bílků a mouku.
3.Promícháme a těsto vlijeme do vymazaného a vysypaného
plechu. Upečeme v předehřáté troubě na 175 °C. Doba pečení
asi 15-20 minut.
4.Na horký upečený moučník nalijeme směs, kterou jsme si dali
stranou a posypeme kokosovou moučkou.
Dáme vychladit a nakrájíme řezy, které ozdobíme např. šlehačkou a džemem.
Místo kokosu můžeme moučník posypat nasekanými ořechy.

