
 Slovo předsedy
       
Vážení členové,
je období vysokých svátků a tímto bych Vám chtěl 
popřát úspěšný a spokojený Nový Židovský rok 5775. 
Také bych se rád pozastavil u letošního roku 5574, 
který byl pro naši komunitu velice důležitý. Oslavili 
jsme v tomto roce 600 let od příchodu Židů do Teplic. 
Při této příležitosti proběhlo několik velice význam-
ných akcí, které jste měli možnost navštívit. Dokáže-
me-li vytvořit jednotnou židovskou komunitu, která si 
bude prokazovat vzájemnou úctu a respekt, můžeme 
si říci, že jsme udělali něco pro to, aby rok 5775 byl 
pro naši obec krásným a úspěšným rokem. 

S pozdravem

Oldřich Abraham Látal 
předseda Židovské obce v Teplicích
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Chasidský příběh k novému roku 
Myšlenky muže troubícího na Šofar 

Jednoho roku reb Lévi Jicchak z Berdičeva dlouho hledal někoho, kdo by 
byl hoden pocty zatroubit v synagoze na šofar. Bylo krátce před Róš ha-ša-
na. Třebaže po privilegiu zatrubit na šófar toužilo mnoho mužů tvrdících, 
že jsou odborníky na kabalistická tajemství troubení na šofar, rebu Lévimu 
Jicchakovi se žádný nelíbil. Jednoho dne přišel další kandidát, a reb Lévi 
Jicchak se ho zeptal, o jakých tajemstvích medituje, když drží v rukou šofar. 
Ten muž rebu Lévimu Jicchakovi odpověděl. „ Rebe, jsem jenom prostý 
člověk, tajemství Tóry moc nerozumím.  Ale mám čtyři dcery ve věku na 
vdávání. Když troubím na šofar, honí se mi hlavou následující myšlenky:
Pane světa, právě teď plním tvou vůli, plním tvou svatou micvu a troubím 
na šofar. A ty bys teď měl učinit, co si přeji já a pomoci mi provdat dcery za 
hodné a zbožné muže.“ Reb Lévi Jicchak nato hned odpověděl. „Můj milý 
příteli, máš v hlavě ty nejdůstojnější myšlenky, ty budeš v mé synagoze 
troubit na šofar.“
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V úterý 26.8.2014 provedl předseda Židovské obce Tep-
lice p. Oldřich Látal první slavnostní výkop k zahájení 
prací na oplocení Židovského hřbitova v Sobědruhách. 
Ty proběhnou za přispění Česko-německého fondu 
budoucnosti a Přátel Drážďanské synagogy. Této akce se 
zúčastnila i poslankyně saského parlamentu.

Z dějin židovské komunity v Kadani
Důležitou součástí topografie židovských dějin severozápadních 
Čech je též starobylé město Kadaň. Stopy existence židovské komu-
nity zde nalézáme nejpozději od 14. století, skutečným rozkvětem je 
však období kolem roku 1500, kdy byl zástavním pánem královské-
ho města Kadaně Jan Hasištejnský z Lobkowicz (†1517). Kadaňští 
Židé tehdy nežili v uzavřeném ghettu, s křesťanským obyvatelstvem 
byli promíšeni, většinou měli i postavení plnoprávných měšťanů. 
Také v Kadani se ovšem objevovaly antijudaistické či dokonce 
antisemitské tendence, v letech 1520 a 1650 byla zdejší komunita 
vypovězena z města „na věčné časy“. Přesto Židé z města nikdy zcela 
nezmizeli a konečně v polovině 19. století dostala jejich přítomnost 
oficiální právní rámec. V roce 1884 si kadaňští Židé (či přesněji židé, 
neboť většina z nich se již považovala za Němce židovského vyznání) 
zvolili svůj výbor, jehož prvním představeným se stal obchodník 
Ferdinand Lederer. Od roku 1887 využívala komunita hradební baš-
tu v ulici Na Příkopě jako modlitebnu, křesťanským obyvatelstvem 
teď označovanou jako „Židovský templ“, která byly už v následují-
cím roce proměněna na řádnou synagogu. V roce 1890 se z nábo-
ženského spolku formálně stala náboženská obec, tj. Židovská obec 
Kadaň, která zahrnovala soudní okresy Kadaň, Přísečnice, Vejprty a 
částečně i Doupov, tedy takřka celé Kadaňsko. Jejím prvním rabí-
nem byl Josef Abeles. Nová kadaňská synagoga byla vystavěna roku 
1900 ve Školní ulici v orientálním slohu a zároveň v ní bydleli rabín 
a šámes s rodinou. Za první světové války našli v Kadani
a okolí útočiště Židé z nejvýchodnější části monarchie, z Haliče a 
Bukoviny, prchající před excesy ruské armády. Byly to stovky orto-
doxních Židů, kteří na několik let výrazně proměnili kolorit města, 
když se objevovali na trzích a v ulicích se svými černými kaftany 
a klobouky. O tyto běžence v nouzi se starala kadaňská židovská 
obec, zejména její představený Richard Presser, ale také obchodník 
Ludwig Löwy a Alois Böhm. V letech 1920 až 1938 působil v Kadani 
jako rabín Josef Chaim Sagher, přesvědčený sionista, který aktiv-
ně podporoval židovské běžence  z rozbouřené východní Evropy. 
Osudový zlom nejen pro kadaňskou židovskou komunitu představo-
val rok 1938. Z Kadaně a nejbližšího okolí uprchlo před německým 
nacionálně-socialistickým zlem takřka tisíc lidí – Čechů, Židů
a německých antinacistů. Přímo z Kadaně tehdy odešly například 
židovské rodiny Dubových, Ebenových, Funkensteinových, Feldstei-
nových, Feithových, Hellerových, Hermannových, Klauberových, 
Kollmanových, Krebsových, Hauptmannových, Kotkových, Löwi-
ových, Neumannových, Stuckartových, Schlafových, Schneiderových 
či Weisskopfových. Dne 9. listopadu 1938 o desáté hodině večerní, 
během tzv. Křišťálové noci, vzplanula kadaňská synagoga, oba zdejší 
židovské hřbitovy byly zdemolovány. Při násilnostech byli zabiti dva 
členové Židovské obce Kadaň. To byl však jen počátek zkázy, která 
měla záhy nastat. Z oněch zhruba tří stovek Židů z Kadaňska se za-
chránila jen hrstka. Po válce existovala Židovská obec Kadaň pouze 
formálně, většina židovských rodin odešla v reakci na antisemitis-
mus nového komunistického režimu pryč z Československa. Dne 9. 
května 2005 byl u příležitosti 60. výročí konce druhé světové války 
odhalen na někdejším židovském oddělení centrálního hřbitova 
v Kadani památník, připomínající oběti holocaustu z Kadaňska. Této 
symbolické slavnosti se mimo jiné zúčastnili i vrchní zemský rabín 
Karol E. Sidon a velvyslanec Státu Izrael Arthur Avnon.

PhDr. Petr Hlaváček Ph.D.
Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR

Oplocení hřbitova v Sobědruhách

Synagoga v Kadani roku 1909

Kadaň - listopad 1938
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Mezi nejcennější židovské hřbitovy v Ústeckém kraji právem 
patří židovský hřbitov v Sobědruhách. Byl založen v 2.pol. 
17.stol. pro potřeby židovské komunity v Sobědruhách a okolí. 
Později byl několikrát rozšiřován až do dnešní rozlohy 3496 m2 
na němž se nachází podle posledních průzkumů provedených
v roce 2013 cca 600 hrobových míst. Od roku 1958 je zapsán
na seznam kulturních nemovitých památek ČR. Od roku 2002 
zde dochází k postupné obnově celého prostoru hřbitova
a v letošním roce by měl být konečně celý prostor hřbitova 
oplocen.

                                                                                                      Tomáš

Kulturní památka ČRBeseda ve škole

Dne 5.5.2014 realizoval náš melamed Tomáš Pulc besedu
na Základní škole Elišky Krásnohorské v Ústí nad Labem.
Při této besedě byla přítomna paní učitelka Piherová,
která nám zaslala na ŽO poděkování a také zpětnou vazbu
od zúčastněných dětí. Byli jsme reakcí dětí překvapeni
a hlavně potěšeni. Vybrali jsme pro vás několik autentických
postřehů:

1) …byly to opravdu záživné a vyčerpávající dvě hodiny,
     mne osobně to nadchlo.
2) Pán byl i vtipný a dovolil nám se kouknout do jeho
     modlitebních knih…
3) Ten den jsem neměla ani přijít do školy, kvůli té přednášce
      jsem ale přišla a jsem za to moc ráda.
4) …pěkné od něj také bylo, že si k tomu přinesl i věci,
     které každodenně používá…
5) Přednáška mě velice zaujala. Myslím, že je velmi důležité,
     abychom se o těchto věcech dozvídali více a určitě bych
     ocenila další „projekty“ na toto téma.
6) Uměl vše podat tak, že jsme tomu rozuměli a dokázal
     dané téma předložit i s humorem…
7) Byla bych moc ráda, kdybychom se mohli ve třídě tímto
     tématem zabývat dále.

Je určitě chválihodné, že se dnešní školství těchto projektů
nebojí a také je velmi potěšitelné, jak dnešní mládež reaguje.
Potvrzuje se nám tedy, že prevence a komunikace s mladou
generací je důležitá pro naší společnou budoucnost.
                                                                                                  PoVí

Máte doma knihy s židovskou tematikou, nebo od židovských 
autorů?  Chcete-li se jich z jakéhokoliv důvodu zbavit, obraťte 
se prosím na pana Tomáše Pulce a darujte je naší Židovské obci, 
kde se stanou součástí naší obecní knihovny a kde mohou najít 
své čtenáře. 

Všem dárcům předem mockrát děkujeme.

Výzva

Náhrobky v Sobědruhách v roce 1968....

.... a ty stejné náhrobky po úpravách hřbitova v roce 2013
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Návrat stél do Mašťova
V roce 1982 se natáčel v bývalém Československu film Yentl 
podle povídky I.B Singera, kde režisérkou, producentkou a 
hlavní představitelskou filmu byla Barbra Streisandová.
Pět desítek náhrobků ze židovského hřbitova v Mašťově 
posloužilo jako kulisa pro tento film. Náhrobky byly posléze 
odvezeny z místa natáčení (Roztyly u Nechranic) a usklad-
něny na Židovském hřbitově v Teplicích. Po čtvrt století od 
natočení filmu se naše židovská obec rozhodla náhrobní ka-
meny, cca 250 až 350 kg těžké, vrátit zpět na židovský hřbi-
tov v Mašťově.
V roce 2007 se tedy navrátilo 42 náhrobních kamenů
a v letošním roce se vrátilo posledních zbývající 8 největ-
ších (400 - 500 kg).
V roce 2011 proběhla na židovském hřbitově v Mašťově za 
účasti ČUŽM a naší obce revitalizace staré části hřbitova a v 
roce 2013 byla převedena Městem Mašťov také spodní  no-
vější část židovského hřbitova do vlastnictví ŽO. 
Všem, kteří se podíleli na převozu a instalaci kamenů 
do Mašťova děkujeme. Zvláštní poděkování patří duchov-
nímu ŽO Teplice Tomáši Pulcovi v neposlední řadě pak i 
Nadačnímu fondu obětem holocaustu, Vítkovi Pokornému, 
Městu Mašťov a firmám Zacharda a Dokomak.

Michael Lichtenstein

Osm světel září na chanukovém svícnu na počest zá-
zraku při znovuvysvěcení Druhého chrámu po vítězství 
Makabejských nad Seleukovskou říší. A do osmi kapitol 
rozdělil Leo Pavlát židovský folklór klenoucí se přes tisí-
ciletí i tisícikilometrové vzdálenosti, který mnohdy není 
folklórem v pravém slova smyslu. Převážná část vyprá-
vění měla totiž konkrétního, vzdělaného autora tvořícího 
s jasným záměrem a na základě věroučné literatury.
Knihu sepsal původně Leo Pavlát ještě jako „podvratný 
sionistický živel“ před rokem 1986 pro cizojazyčná vydá-
ní v Artii. V roce 1992 vyšla pohádkově upravená verze 
a konečně nyní rozšířená a re-judaizovaná verze, kde již 
jednotlivá vyprávění nemusí mít formu pohádky. Vyprá-
vění má v judaismu, soudě dle literatury, ambivalentní 
pozici, zatímco Malka zmínil příklady, kdy je zatracová-
no, Pavlát shromáždil množství dokladů, jak je váženo: 
V Talmudu, v traktátu Sanhedrin, se na jednom místě 
píše, že interpretace Tóry alegorickým vyprávěním je 
srovnatelná s kladivem, jež úderem o skálu křeše jiskry.
Vyprávění Židů jsou navíc opravdu zvláštní, nejlépe 
snad jejich bytostný obsah objasní sám autor: Ve vyp-
rávěních Židů však dobro nevítězí nad zlem proto, že 
dobro je dobré a zlo špatné, ale neustále se dovídáme, co 
a proč je dobro, co a proč je zlo.
Na takové vymezení by však člověk sám nestačil, ale tedy 
jediný soudce, kterému přísluší rozhodnout: Bůh. Ne 
tedy jakákoliv etika, nýbrž etika Tóry tvoří nejvlastnější 
obsah židovských lidových vyprávění.

Posel 
židovské obce Teplice   
      
      
     
Typ na knihu - Osm světel
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Židovští průmyslníci na Teplicku
V rámci akce oslav „600 let příchodu Židů do Teplic“ uspořá-
dalo Muzeum Teplice ve spolupráci s ŽO Teplice přednášku 
Židovští průmyslníci na Teplicku.
Tato se konala 14.5.2014 ve společenském sále teplického 
zámku. Vyslechli jsme si velmi zajímavou přednášku Mgr. P. 
Bouškové a dozvěděli se spoustu informací o průmyslu spoje-
ném s židovským obyvatelstvem na Teplicku,  před 2. světovou 
válkou, ale i o osudu továren v pozdější době.
                                                                                         RR

Jidiš (nebo idiš  „židovský“) je západogermánský jazyk, 
kterým hovoří kolem čtyř miliónů Židů po celém světě. Sám 
název jidiš znamená židovský (německy Jüdisch) a je zkratkou 
za původní „jidiš dajtš“ tedy „židovská němčina“. Mluvená for-
ma je i dnes němčině blízká, jidiš však obsahuje řadu výpůjček 
z hebrejštiny a jazyků mnoha národů, v jejichž sousedství Židé 
žili.

Adonój
Posvátné oslovení Boha, jež zbožný Žid pronese pouze při 
slavnostní modlitbě a s pokrytou hlavou. Vztah
bohabojného žida k Všemohoucímu charakterizuje po-zoru-
hodná upřímnost a důvěrnost. Dokáže se k Němu modlit zcela 
neformálně s bohatým výčtem stížností, ironie a kritických 
dotazů. „Kdyby Bůh pobýval na ze-mi,“ praví ironická jidiš 
průpovídka, „lidé by mu už dávno vytloukli všechna okna.“

Mazl-tov!
Hebrejsky mazal: štěstí,  tov: dobré.
Blahopřeji! Všechno nejlepší! 
Používáme za všech slavnostních příležitostí: svatba, narození 
dítěte, promoce…

Šalom
Z hebrejského šalom: celý, veškerý, mír.
1) Mír
2) Nazdar
3) Sbohem, nashledanou
Proč se používá šalom jako „nazdar“ i jako „sbohem“? Izraelité 
tvrdí: „Protože máme tolik starostí, že většinou nevíme, jestli 
přicházíme, nebo odcházíme.“

Poznáváme jidiš.

Návštěva z New Yorku

Židovskou obec v Teplicích navštívil 4. tamuzu 5774 (tj. 2.7. 
2014) pan Hynek Šafář z New Yorku se svými dvěma syny.

-Ptá se křesťan žida: - Jak to děláte, že máte mezi sebou tolik 
geniálních lidí?  Tolik slavných vědců, umělců, státníků, 
šachistů…. – To máte tak,- povídá žid,- jakmile se narodí dítě, 
hned poznáme, jaký má talent, a podle toho se mu věnujeme. 
– A co děláte s těmi ostatními? – Ty dáme pokřtít.

-Já tě nechápu, Sommer. Tvoje tchyně je taková dobrá spiso-
vatelka, a ty podplácíš kritiky, aby o ní špatně psali. Proč to 
děláš? – Mám strach, aby se nestala nesmrtelnou.

-Co myslej, pane Ábeles, má ten antisemitismus nějakou 
budoucnost? – Těžko, pane Muneles, to by to musel vzít do 
rukou nějaký našinec!

Náš humor
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Typ na dovolenou - Paříž - Židovská čtvrť

Navštívit o dovolené Francii je určitě „výhra“. A kdo se podívá 
do Francie, musí vidět Paříž. V Paříži pak musí věnovat ur-
čitě čas i židovské čtvrti Le Marais - v jidiš „pletzl“. Marais je 
historické centrum židovského života v Paříži. Najdeme zde  5 
synagog (malé modlitebny v soukromých domech jsou přístup-
né jen o bohoslužbách), množství krámků, rituálních řeznictví, 
restaurací (vyhlášená Joe Goldberg na rohu ulice des Rosiers a 
des Ecouffes, která je zaměřena na židovskou kuchyni východní 
a střední Evropy a je spojena s prodejnou lahůdek, kde lze ně-
které speciality ochutnat a zakoupit), knihkupectví aj. Zajímavé 
jsou vývěsní štíty v hebrejštině a jidiš. S mluveným jidiš se zde 
možno běžně setkat. Ve čtvrti má sídlo také televizní kanál pro 
židovskou komunitu ve Francii (Télévision française juive).
       RR

Cesta za poznáním IV. - Libochovice

Poslední červnovou neděli 29.6.2014  jsme se jeli podívat
do Libochovic, kde jsme navštívili pěkně upravený židovský hřbi-
tov. Poté jsme se „ukryli“ před deštěm v libochovickém zámku. Ten 
jsme si prošli v celém hlavním prohlídkovém okruhu a stihli jsme 
také navštívit doprovodnou akci na nádvoří zámku, kterou byla 
krásná výstava bonsají. Výlet jsme zakončili obědem v zámecké 
restauraci.    
       RR

Pokládání kamenů Stolpersteine

V pondělí 15. září 2014 byly v Dubské ulici  v Teplicích před domem 
č.10 slavnostně uloženy dva kameny (Stolpersteine) věnované pa-
mátce pana Emila Taussiga a paní Irmy Taussigové.
                                                                                               ŠV



Posel Židovské obce Teplice  

7

Typ na film - Yentl Děti Lipovky
Oslav 600. let Židů v Teplicích se zúčastnili i naši souvěrci 
žijící v zahraničí, kteří prožili dětství na Teplicku.  Slavnost-
ně byli uvítáni ve čtvrtek 19.6.2014 na akci spojené s verni-
sáží výstavy věnované těmto oslavám. V pátek se pak s nimi
na naší ŽO konal Šabes Korach. Bohoslužbu vedl jako 
tradičně chazan Danny Vaněk za přítomnosti teplického 
minjanu.

V nádherně vykresleném příběhu o mladé a nezávislé ženě, která 
je donucena se vydávat za chlapce, aby ukojila svoji žízeň po 
vědění, ztvárnila hlavní roli Barbra Streisand. Režisérský debut 
Barbry Streisand Yentl představuje hudební adaptaci příběhu 
židovského spisovatele Isaaca Bashevise Singera. Yentl (Barbra 
Streisand) je mladá žena, která touží jen po tom moci studo-
vat Písmo. Protože je však žena, je jí tato možnost odepřena. 
Rozhodne se tedy vydávat za mladíka jménem Anshel a začíná 
vysněná studia. Brzy se sblíží se svým spolužákem Avigdorem 
(Mandy Patinkin) a nakonec se do něj zamiluje. Svou pravou 
identitu však ukázat nemůže, neboť to by znamenalo konec 
studií. Avigdor miluje Hadass (Amy Irving), ale náboženská 
pravidla mu zakazují si ji vzít. Pokouší se tedy dát ji dohromady 
s Anshelem, následkem čehož se Hadass do Anshela zamiluje. 
Snímek získal čtyři nominace na Oscara, včetně dvou za nejlepší 
píseň, a podle mnohých se pro Barbru Streisand jedná o životní 
roli. Český příspěvek se ve filmu projevuje především známými 
exteriéry, které podporují tento půvabný a citlivý příběh polské 
židovské dívky, která, přestože jí to tvrdá pravidla víry zakazují, 
touží po vzdělání.

Drama / Muzikál / Romantický
Velká Británie / USA, 1983, 132 min

Režie:       Barbra Streisand
Kamera:   David Watkin
Hudba:     Michel Legrand
Hrají:        Barbra Streisand, Mandy Patinkin, Amy Irving,
                   Nehemiah Persoff, Steven Hill, Allan Corduner, 
                   Miriam Margolyes, Ian Sears

Ve čtvrtek 25.9.2014 proběhl za účasti členů obce pod 
vedením chazana Dannyho Vaňka  „Tašlich“ – symbolické 
odhození hříchů do bývalého Vrchnostenského rybníka 
v zámeckém parku v Teplicích. V pátek 26.9.2014 jsme se 
pak sešli na Kabalat Šabat a šábesovou večeři ve společen-
ském klubu Židovské obce Teplice.

Tašlich

Kapři v Dolním rybníku v Zámecké zahradě, pojídají naše hříchy
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Gastrokoutek - Lín na sladko

Zprávy z představenstva
Představenstvo se na svých zasedáních věnovalo zejména:

-  Realizaci projektů „ 600 let příchodu  Židů do Teplic „
-  Pietní vzpomínce v Kadani
-  Přípravě koncertu Václava Hudečka
-  Vystoupení divadla Feigele
-  Vydání knihy 600 let Židů v Teplicích
-  Semináři Židé v Čechách
-  Vernisáži  dětských kreseb ve spolupráci
    s Památníkem Terezín
-  Položením kamenů Stolpersteine v Teplicích (rodina Emil
    a Irma Tausigovi)
-  Dokončením projektů pro Nadační fond obětem holocaustu
    v roce 2015 a podání žádosti
-  Žádostmi  o  navrácení hřbitovů v Bílině, Letově a Čeradicích
-  Zahájení prací na oplocení kulturní památky Židovský hřbitov
    v Sobědruhách
-  Odstraněním náletů na hřbitově v Teplicích a Sobědruhách
-  Činností sociální pracovnice a aktivitami programu GG 16
    a  Claims Conference
-  Přípravou podkladů pro regionální, celostátní a zahraniční
    média
-  Vzděláváním mládeže v Regionálním muzeu Teplice
    (semináře  pří příležitosti výstavy „600 let“ od příchodu
    Židů do Teplice)
-  Návrhem do správní rady ŽM Praha
-  Přípravou shromáždění členů ŽO Teplice v roce 2014

Narozeniny členů Teplické židovské obce 
 
Pan  Faerman  Roman, nar. 1.7.- 56 let
Pan  Miroslav Stančík, nar. 3.7. - 64 let
Pan  Appel Robert, nar. 07.07. - 50 let
Pan  Lederer František, nar. 11.7. - 84 let
Paní  Kredlová Hana, nar. 15.7. - 57 let
Paní  Kozová Lotte,  nar. 19.7. - 89 let
Paní  Lebovičová Sylvia, nar. 26.7. - 68 let
Paní  Skočdopolová Eva, nar. 29.7. - 82 let
Pan  Lebovič Michal, nar. 13.8. - 51 let
Pan  Pulc Tomáš, nar. 20.8. - 45 let
Paní  Becková Renata, nar. 25.8. - 36 let
Paní  Becková Gabriela, nar. 01.09. - 39let
Pan  Lichtenstein Miloš, nar. 06.09. - 33 let
Pan  Lichtenstein Vít, nar. 07.09 - 29 let
Pan  Látal Oldřich, nar. 09.09 - 54 let
Pan Látal  Samuel, nar. 09.09 - 15 let
Pan  Látal Dominik, nar. 17.09. - 21 let
Paní  Lichtensteinová Sonja, nar. 18.09. - 68 let
Paní  Faerman Šeindly, nar. 20.09. - 83let
Paní  Skálová Tereza, nar .26.09. - 29 let

Ad mea veesrim šana přeje celá teplická židovská  obec

Rybu na několik vteřin ponoříme do vařící vody, poté očistíme od 
šupin, vykostíme, naporcujeme a osolíme. Očištěnou, pokrájenou 
kořenovou zeleninu (mrkev, celer, petržel, cibule, pórek) dáme 
do kastrolu, zalijeme vodou a přidáme nové koření, bobkový list a 
30min. povaříme. Teprve potom vložíme do horkého vývaru napor-
covanou rybu a vaříme asi 15min.

Po této době opatrně rybu vyjmeme a dáme do hluboké mísy. Do 
vývaru přidáme 3-4dkg rozmočené želatiny a podle chuti opepří-
me, osolíme, osladíme, okyselíme a spolu se zeleninou nalijeme 
na rybu. Zdobíme plátky limetky. Dáme do chladna a necháme 
ztuhnout. Podáváme s chlebem. Rybu lze použít i celou (viz. foto), 
ale naporcovaná je lepší.

Uložení urny 
 
Na Židovském hřbitově v Mostě-Souši byla za asistence reform-
ní rabínky uložena urna paní Beranové rozené Mulhsteinové 
z Litvínova, která zemřela 26.5.2014.

Zemřela paní Stančíková 
 
S lítostí všem sdělujeme, že dne 14.7.2014 ve věku 88 let zemře-
la dlouholetá členka ŽO Teplice paní Lili Stančíková.

Zichrona livracha

Informace sociální pracovnice
Vážení členové židovské obce, dámy a pánové, dovolte mi, abych 
Vás informovala o průběhu poskytování sociálního poraden-
ství pro seniory. Od začátku roku řada seniorů aktivně využívá 
finanční podporu z grantu Claims conference. Seniorům, kteří 
pomoc doposud nečerpali a splňují podmínky pro poskytnutí 
finanční pomoci, jsme rozeslali podrobný informační dopis s na-
bídkou využití této pomoci. Ráda bych touto cestou připomněla 
všem seniorům, kteří čerpají finanční příspěvky na úhradu 
lékůa zdravotnických pomůcek (posílají kopie receptů a účtenek 
do ŽO Praha paní Kopecké), aby nezapomínali na nutnost posí-
lat žádosti a podklady k proplacení nejpozději ke konci každého 
čtvrtletí, za které účtenky mají.

Více informací Vám v případě potřeby poskytne paní Zlata Ko-
pecká (pracovnice ŽO Praha, tel. 224 800 810). V případě zájmu 
o využití nabídky našich služeb pro seniory, se na mě prosím 
obracejte.

Mgr. Alena Tonová,tel: 724 849 297 
E-mail: poradenstvi.kehila@seznam.cz


