
Sloupek
       Chanuka je jedním z nejdůležitějších svátků Židovské-
ho roku. Překlad názvu do češtiny znamená „zasvěce-
ní“. Svátkem Chanuka si židovský národ připomíná 
vítězné makedonské povstání proti helenizovaným 
Syřanům vedených Epifanem IV. Toto povstání bylo 
nejdříve vedené Matatiášem z kněžské hasmonejské 
rodiny a potom jeho synem Jehudou ha-Makabim, 
řečeným Judou „Kladivem“. Judovu vojsku se podařilo 
osvobodit Jerusalém, nazývaným „Městem míru“ a také 
znesvěcený Chrám. Tento byl opětně zasvěcen službě 
Bohu („Svátek zasvěcení“ - Chanuka). Jak je uvedeno 
v Talmudu, vítězní Židé nalezli pouze jeden džbánek 
rituálně čistého oleje, kterého bylo potřeba k udržování 
věčného světla „ner tamid“. Jeden džbánek by předsta-
voval spotřebu jednoho dne. Olej ve džbánku však svítil 
celých 8 dní. Přesně tato doba byla potřeba k zajištění 
dostatečného množství olivového oleje do lamp. Díky 
této skutečnosti vznikl dodatečně svátek „chag ha-
-urim“ Slavnost světel. Hlavním obřadem svátku je 
zapalování světel v chanukii následovně každý den od 
prvého světla až k osmému a v synagogách se odříkává 
celý Halel. Letos zapalujeme první světlo 24. kislevu 
(16.12.2014).  Při tomto svátku si děti hrají s drejdlem 
(káčou) a dostávají i peněžité dárky - chanuka geld. 
Jak v synagoze, tak doma se po zapálení chanukových 
světel a odříkání příslušných požehnání zpívá hymnus 
Ma´oz cur. Tradičním jídlem o Chanuce jsou např. 
koblihy a bramborové placky (sufganiot a levost, jidiš 
laktes).
                                                                                Váš Ašer
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Požehnání nad knihou
V Rokokovém sále teplického zámku se v pondělí 24. 11. 2014 uskutečnilo 
požehnání nad knihou Židé v Teplicích, autorů Lenky Burgerové a Radka 
Spály. Kniha byla vydána k výročí 600 let od příchodu Židů do Teplic. Tuto 
kulturně společenskou akci navštívila jak široká veřejnost, tak i předsta-
vitelé teplického magistrátu v čele s primátorem Jaroslavem Kuberou. 
Knihu požehnal chazan pražské ŽO Dany Vaněk a kmotry se stali Václav a 
Eva Hudečkovi. Houslový virtuos Václav Hudeček večer zpestřil předvede-
ním skladeb J.S.Bacha a N. Paganiniho.
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S lítostí oznamujeme našim členům, příznivcům a přátelům,
že odešla ze života naše dlouholetá členka paní Cecilia Kleino-
vá. Narodila se na východě Slovenska, kde žila ve velké šťastné 
rodině až do r. 1944, kdy na ně dopadly rasové zákony. Válku 
nepřežili rodiče a tři sourozenci. Cecilia přežila koncentrační 
tábor Osvětim a pracovní tábor Zittau. Po osvobození se sešla 
s dvěma bratry a po náročné cestě se opět usadili na východním 
Slovensku v obci Kapušany. V r. 1947 se Cecilia provdala za 
Ludevíta  Lajbiše Brauna, se kterým má dvě děti, syna Ernesta a 
dceru Veroniku. V r. 1971 manžel zemřel, posléze se Cecilia sho-
dou okolností v teplických lázních seznámila se svým druhým 
manželem Chaimem Kleinem, který byl předsedou a vrchním 
kantorem Židovské obce Teplice. Po celá léta mu byla oporou 
v jeho práci pro obec, vedla sociální komisi a starala se o občers-
tvení při konání různých svátků. Její největší radostí byla počet-
ná rodina, plná chytrých a šikovných lidí, kde se všichni navzá-
jem měli rádi. Naše Cilka, jak jsme jí všichni říkali, zemřela po 
dlouhé těžké nemoci ve věku 86 let. Důstojný pohřeb připravila 
Židovská obec v Brně, které patří velké poděkování. Pohřeb, 
který proběhl 19.10.2014 vedl Menaše Kliment a rozloučení se 
zesnulou přednesl bývalý předseda ŽO Brno pan Pavel Fried.
Zichronam livracha!

Kever Avot 
 
V neděli 21.9.2014 jsme 
uspořádali cestu do Terezína, 
kde proběhla u krematoria od 
11:00 hodin bohoslužba Kever 
Avot vedená vrchním zem-
ským rabínem K. E. Sidonem. 
Tato vzpomínková akce byla 
určena k uctění židovských 
obětí nacistické genocidy 
v českých zemích. Na šofar 
nám zatroubil vrchní pražský 
rabín David Peter. Následně 
jsme se přesunuli k řece Ohři, 
kde u památníku promluvil 
místopředseda prezidia FŽO 
pan Jan Munk a vyslechli jsme 
modlitbu rabína Sidona.

Cecilia Kleinová 
11.10.1928 - 15.10.2014

Obřadní síň v Brně
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Jom Kipur
V českém překladu den smíření, je jeden z vysokých svátků v 
judaismu. Připadá na 10. den měsíce tišri, podle gregoriánského 
kalendáře tedy připadne na září anebo říjen (v roce 2014
na 3. a 4. říjen). Jde o jeden z nejvýznamnějších dnů v židov-
ském kalendáři. Tento den totiž odpustil Bůh Izraeli zhotovení 
zlatého telete a tento den se také Abrahám obřezal a uzavřel tak 
smlouvu s Hospodinem. Tento den se připomíná dlouhým, více 
než dvacet čtyři hodin trvajícím půstem a intenzivními modlit-
bami. Jako jediný den v roce má celkem pět modlitebních časů, 
během kterých se říkají amidy (modlitby). Během Jom kipur, 
stejně jako ve svátek či na šabat, je zakázána veškerá práce. Na 
Jom kipur je zvykem, podobně jako v jiné postní dny, neoblékat 
a neobouvat nic koženého, nenosí se šperky. Naopak, je velmi 
časté nosit talit po celý den, Jom kipur je jediným dnem, kdy se 
talit obléká na večerní bohoslužbu. Sami věřící také dávají, více 
než kdy jindy, najevo svou odevzdanost do Boží vůle, což muži 
vyjadřují oblékáním „kitlu“ bílého, volně splývajícího pohřební-
ho rubáše, v němž, až nadejde čas, jsou skutečně pohřbeni. Na 
Jom kipur si lidé nepřejí chag sameach (veselý svátek), neboť 
Jom kipur není chag a není ani veselý, ale přeje se gmar chati-
ma tova (kéž jsi zpečetěn k dobrému). 
Prosby za odpuštění
Před tímto svátkem je zvykem, že jednotlivci žádají o odpuštění 
všechny osoby, které se jimi mohou cítit dotčeny v důsledku 
vážné křivdy. 
Půst
Jedním z nejdůležitějších předpisů na Jom kipur je půst. Ten se 
drží od západu slunce do setmění následujícího dne. Je zakázá-
no jídlo, pití, sexuální styk, používání kosmetických prostředků 
a toaletních potřeb, stejně jako mytí částí těla kromě prstů a očí. 
V případě, kdy je ohrožen lidský život, lze tyto příkazy porušit 
(např. pokud je nutné odvést nemocného člověka do nemocnice 
nebo v případě půstu se může nemocný člověk najíst). Půst se 
také nevztahuje na děti. Od devíti let by však měly být pomalu 
na půst připravovány a od dosáhnutí věku dospělosti – bar mi-
cva, bat micva (13 u chlapců, resp. 12 let u dívek) – by už měly 
být schopny půst dodržovat.

Jménem Židovské obce, děkujeme paní Lotte Kozové za příspě-
vek do naší obecní knihovny.  
Pokud i Vy máte doma knihy s židovskou tématikou či od židov-
ských autorů a chtěli byste je darovat naší ŽO obraťte se prosím  
na našeho melameda  Tomáše Pulce tel. 602 419 466 nebo  
tomaszot@volny.cz. Děkujeme.

Poděkování

(Svátek stánků) je podzimní biblický poutní svátek, který začíná 
15. tišri. Trvá sedm dní a přímo přechází do svátku šmini aceret 
(osmý den shromáždění). Svátek Sukot nám připomíná východ z 
Egypta. V Tóře se píše, že první den odešli Židé z města Ramses 
a utábořili se v místě jménem Sukot. Do dnešních dní si stavbou 
Sukot (chýší) připomínáme odhodlání zotročeného národa opus-
tit jistoty otroctví v bohaté zemi a vydat se do nejistoty pouště za 
svobodou. Na sedm dní i my opouštíme jistotu pevných domovů 
a přesouváme se do provizoria chýší. Svátek Sukot je také spojen 
se slavností dožínek a radostí z ukončeného zemědělského roku, 
kdy je veškerá úroda již uložena v sýpkách. Proto také o Sukot 
říkáme, že jsou zman simchatenu  (časem naší radosti). Suka 
vypadá většinou skutečně jako chýše. Má minimálně tři stěny a 
její střechu tvoří schach – vrstva přírodního materiálu. V Izraeli 
se obvykle používají palmové větve nebo rákosové rohože, u nás 
větve jehličnanů.
Arbaa minim (čtyři druhy), jsou společně se Sukou nejcharak-
terističtějším znakem svátku Sukot. Mezi „čtyři druhy“ řadíme: 
ratolest datlové palmy - lulav, citrusový plod - etrog, myrtovou 
větvičku - hadas a vrbový proutek - arava.

Symbolika
etrog voní i chutná a představuje tedy moudrého a dobrého 
člověka 
datle chutná, ale nevoní, představuje tedy člověka moudrého, 
který se ovšem nechová tak, jak by měl 
myrta krásně voní, ale nechutná ta představuje hodného, ale 
hloupého člověka 
vrba nevoní ani nechutná, proto představuje nevzdělaného člově-
ka, který se neumí ani slušně chovat.

Spojením arbaa minim do jednoho celku vyjadřujeme,  že 
všechny čtyři výše uvedené kategorie lidí tvoři celek židovského 
národa. Někteří z nás studují Toru. Jiní plní její příkazy. Další 
studují Toru a chovají se podle ní. Poslední ani nestudují Toru a 
ani se podle ní nechovají. Přesto jsme všichni součástí jednoho 
národa.

Sukot
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Posezení v suce s vrchním zemským
rabínem K.E. Sidonem 

V minulosti jsme měli možnost posedět v Suce s rabíny 
M. Dushinským, D. Peterem a M. Klimentem. Letos 14.10.
naše pozvání přijal pan vrchní zemský rabín Karol Efraim 
Sidon, spolu s chazanem Danny Vaňkem všem přítom-
ným vysvětlil smysl svátku Sukot. Pro všechny přítomné 
bylo připravené občerstvení a vypili jsme společně několik 
pohárků vína z vinařství Chrámce. Spolu s dobrou náladou 
a společně zazpívanými židovskými písněmi to byl nezapo-
menutelný zážitek. Rabín Sidon všem přítomným přislíbil, 
že se na naší Židovskou obec vbrzku vrátí.

                                                                                           RR

Posel 
židovské obce Teplice   
      
      
     

Wintonovy děti 

Na naší ŽO se obrátil „Spolek Nicholase Wintona“ s pros-
bou ke spolupráci při hledání dosud žijících tzv. Wintono-
vých dětí. Do tohoto projektu jsme přizvali žáky Hotelové 
školy, Obchodní akademie a Střední průmyslové školy Tep-
lice i s jejich učitelem. K nám na obec přijel dne 8.10.2014 
z Prahy pan Ing. Petr Auerbach, který v dětství bydlel právě 
v Teplicích a patří ke skupině těch šťastných, které zachrá-
nil před jistou smrtí sir Nicholas Winton. Přijel do Teplic 
se zástupkyní zmíněného spolku s paní Jankou Halukovou 
a přivezli fotografii dětí, se kterými bydlel v Anglii po celou 
dobu války. Žáci zapojení do „hledání“ spolupracovali i 
s Teplickým muzeem, ale musíme konstatovat, že jejich pá-
trání bylo neúspěšné. Pozitivní na celé akci však je přístup 
mladé generace k tomuto citlivému tématu.

                                            PoVí

Ing. Petr Auerbach a žáci průmyslové školy s učitelem

Návštěva ze ZŠ

V úterý 14.10.2014 navštívili naší Židovskou obec v Teplicích
zástupci ze ZŠ Elišky Krásnohorské v Ústí nad Labem. Jednalo se kon-
krétně o žáky 9. Třídy, kteří měli možnost prohlédnout si modlitebnu 
židovské obce Teplice. Zde se seznámili s židovskými zvyky a tradice-
mi vztahujícími se k svátku Sukot.
Též nahlédli do suky postavené na dvoře v Lipové ulici. Poté se ode-
brali s melamedem židovské obce Tomášem Pulcem na Nový židovský 
hřbitov. V průběhu komentované přednáška se žáci
dověděli další informace z historie této kulturní památky.  

                                                                                         Tovje

Koncert Václava Hudečka

V rámci oslav 600 let od příchodu Židů do Teplic spolupořádala naše 
ŽO koncert houslového virtuose Václava Hudečka, který se uskutečnil 
ve středu 8.10.2014 v koncertním sále Lázeňského domu Beethoven. 
Skladby J. A. Bendy, L. van Beethovena, A. Tansmana  a  J. S. Bacha 
jsme si poslechli v podání Václava Hudečka, Pavla Kirse, Sang-A-Kim 
z Jižní Koree (všichni housle) a prof. Petra Adamce (klavír). Vystou-
pení těchto umělců v beznadějně vyprodaném sále, v nás zanechalo 
hluboký kulturní zážitek.
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Vyhlašujeme soutěž o nejhezčí fotografii na téma CHANUKA. 
Nejlepší foto otiskneme v příštím čísle Posla a vítěze odmě-
níme lahví košer vína z Chrámeckého vinařství. Fotografie 
nejsou nijak časově omezené, takže můžete zasílat fotky nejen 
z letošních oslav, ale i z let předešlých, popř. i z dob vašeho 
dětství. Pokud máte staré fotografie, které ještě nejsou v elek-
tronické podobě, můžete je buď naskenovat a zaslat, nebo 
je zapůjčit redakční radě ke zkopírování. Fotografie můžete 
zasílat pod heslem SOUTĚŽ-CHANUKA na adresu  
pokorny@sostp.cz nejpozději do konce února 2015.  
Nezapomeňte uvést své jméno a kontakt.

Oplocení hřbitova v Sobědruhách
Dne 28.11.2014 naší Židovskou obec v Teplicích navštívili 
představitelé Židovské obce v Drážďanech v čele s reformním 
rabínem Alexandrem Nechamou a paní předsedkyní Norou 
Goldenbogen, při příležitosti odhalení oplocení na židovském 
hřbitově v Sobědruhách. Rabín Nechama při této příležitosti 
přednesl, krátkou modlitbu, poté se všichni přítomní přesunuli 
na Židovskou obec v Lipové ulici, kde program pokračoval. 
Všechny přítomné rabín Nechama s předsedkyní drážďanské 
obce ujistil, že s naší obcí chtějí i nadále spolupracovat na poli 
duchovním, kde by se obě obce  navštěvovaly při různých nábo-
ženských svátcích, buď v Teplicích či Drážďanech.

  Tovje

Vernisáž
Dne 8.10.2014 jsme se mnozí zúčastnili vernisáže výstavy dět-
ských výtvarných prací, vystavených ve společenském
klubu naší Židovské obce. Mladí výtvarníci ze škol z celé re-
publiky, zpracovali svá díla pod jednotným názvem:
Proč v ghettu múzy nemlčely?
Je až s podivem, jak výmluvně a velmi zdařile se jim zadání
projektu podařilo naplnit. Vernisáže se zúčastnil, krom
kurátora akce, také pan Ing. Petr Auerbach, který je jedním
ze zachráněných Wintonových dětí.

Chazan Dany Vaněk s rabínem Alexandrem Nechamou

Fotosoutěž

Slavnostní přestřižení pásky u brány hřbitova
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Cesta za poznáním V. Liberec
V neděli  28.9.2014 jsme uspořádali výlet za poznáním, tento-
krát do Liberce. V 10.30 nás v liberecké synagoze očekával ta-
mější šámes pan Stejkal, který nám zajímavě vyprávěl o původní 
synagoze, která byla zničena o křišťálové noci v roce 1938 a na 
jejímž místě byla postavena současná moderní budova. Ta na-
vazuje na Technickou knihovnu a její moderní pojetí nás velmi 
zaujalo. Využili jsme i nabídku k návštěvě židovského hřbitova 
s památníkem Šoa, který byl zbudován v místě původní Chevry 
kadiši. Zbytek dne byl věnován individuálnímu programu a 
tak si někteří prohlédli libereckou galerii výtvarného umění, 
která je umístěna v bývalých městských lázních. Ty byly citlivě 
zrekonstruovány právě za účelem výstav. Někteří zvolili akčnější 
program a pobavili se v IQ parku. 

Cesta za poznáním VI. - Drážďany

Poslední říjnovou neděli 26.10.2014 jsme věnovali cestě do Dráž-
ďan. Nová synagoga v Drážďanech byla dokončena v roce 2001. 
Byla postavena na stejném místě, kde od roku 1839–1840 stávala 
Semperova synagoga, která byla zničena v roce 1938 během Křiš-
ťálové noci. Vnější stěny Nové synagogy jsou záměrně postaveny 
prohnuté a nerovné, kvůli zprostředkování architektova pocitu, 
že židovská komunita byla v německých městech vždy mírně 
odstrčena. Synagoga je také zajímavým kontrastem s městským 
centrem, vedle něhož stojí. Synagoga je postavena ve tvaru. Uvnitř 
této krychle se nachází čtvercový prostor pro bohoslužby, který 
je ze všech stran oddělen obrovskými zavěšenými záclonami na 
úchytech ze zlatého kovu. Výsledkem má být znázornění jedno-
duchého bohatství, které má evokovat ohlas velkého Chrámu v 
Jeruzalémě. Výklad o synagoze nám podala paní Stoll. Zbytek dne 
jsme věnovali prohlídce „starého města“ a Zwingeru. Počasí nám 
přálo a užili jsme si krásný podzimní den.

Mladý kněz procházel obchodním centrem a všiml si vývěsní 
tabule nad obchodem: „Finkelstein a O“Toole.“ Kněz vešel  
dovnitř, kde ho přivítal starší pán s plnovousem a jarmulkou. 
Kněz se usmíval: „Přišel jsem jen povědět, jak je bohulibé,
když vaši lidé a moji lidé se natolik spřátelí, že se dokonce  
stanou partnery. Věřte, je to pro mne radostné překvapení.“
„Já vás překvapím ještě víc,“ řekl onen starší pán. „Já jsem
totiž O“Toole.“

Náš humor

Nová synagoga stojící na místě původní synagogy
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Cesty za poznáním VII. - Praha Koncert ZUŠ
Zástupci ŽO byli pozváni 5. 11. 2014 na koncert židovské 
hudby na ZUŠ v Teplicích. Tento koncert byl inspirován 
výročím 600 let od příchodu Židů do Teplic. Na pro-
gramu byly různé variace židovských písní a skladeb židov-
ských autorů (I. Berkowicz, Arr.C. Wolfram, G. Gershwin a 
dalších). Koncert byl milou připomínkou zmíněného výročí 
a výkony hudebníků od těch nejmenších po náctileté si 
zasloužily upřímný potlesk. Atmosféru podpořily i výrob-
ky žáků výtvarného oboru. Golem v životní velikosti vítal 
posluchače přicházející do sálu, kde byla další tematická 
výzdoba. Děkujeme za hezký zážitek.

V neděli 30.listopadu  jsme cestovali za návštěvou památek 
Židovské čtvrti v Praze. Navštívili jsme Starý židovský hřbitov 
s Obřadní síní a synagogy (Staronová, Španělská, Klausová
a Pinkasova). Než jsme opustili Židovskou čtvrť, tak jsme si
ještě nakoupili v „antíku“ JUDAIKA v Široké ulici kousek
od Pinkasovy synagogy. Zbytek dne jsme věnovali procházce
po Starém městě pražském, zpestřenou popíjením svařeného 
vína. 

Židovský hřbitov v Bílině

Jen málo zasvěcených zná Židovský hřbitov v Bílině, v roce 1891
byl založen místní Židovskou obcí, jako jednou ze dvou konfesí
nově založeného městského hřbitova. Slavnostní řeč pronesl
teplický rabín Adolf Kurrein. Ve dvacátých letech  zde své
spočinutí našli haličtí uprchlíci, jejich náhrobní kameny jsou
i dnes dobře rozpoznatelné. Na ploše se nachází cca stovka
hrobových míst od vzniku až do roku 1938, po druhé světové
válce se zde již nepohřbívalo. Židovská náboženská obec nebyla
obnovena, takže v období reálného socialismu byl převeden
do majetku města Bíliny, kde zůstal až do dnešních dnů, kdy byl
navrácen Židovské obci v Teplicích. V letošním roce proběhla
revitalizace zeleně, kdy byla plocha zbavena náletových dřevin.
V dalších etapách bude hodně záležet na tom, kolik peněz se
Židovské obci v Teplicích podaří sehnat, kdy by se měla opravit
pobořená zeď a postavit většina náhrobních stél a zajistit
pravidelnou údržbu hřbitova. Úkol  je to nelehký - takže hodně
štěstí!

Poselství hvězdy Davidovy
Muzeum Města Ústí n/L uspořádalo ve dnech od 2.10.  
do 2.11.2014 výstavu výtvatníka Václava Lamra „Poselství 
hvězdy Davidovy“. Redakční rada se účastnila vernisáže 
této pozoruhodné výstavy a přinášíme vám z ní pár ukázek.

B
A

r
B

o
r

A
 H

o
U

d
o

v
á

 A
 s

A
m

U
el

 JU
N

G

Václav Lamr



2014  

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 Mašťov, města Bílina, města Kadaň a Statutárního města Teplice, Statutárního města Mostu, 
města Žatec.

8

Gastrokoutek - Latkes bramborové placky

Zprávy z představenstva
Představenstvo se na svých pravidelných zasedáních zabývalo běž-
nou agendou, přípravou svátků a vyhledáváním grantů
pro rok 2015. Zvláštní pozornost byla věnována zejména: 

-  shromážděním členů ŽO Teplice konaného dne 23. 11. 2014 

-  ukončením oslav 600 let od příchodu Židů do Teplic 

-  dokončením  restituce majetku dle církevního zákona 

-  možnosti převzetí části Židovské obce Ústí nad Labem 

-  převzetím dokončeného díla na kulturní památce Židovský 

    hřbitov Sobědruhy (oplocení) 

-  jednáním o úplatném a bezúplatném převzetí hřbitovů, 
   které nejsou ve vlastnictví naší ŽO (Čeradice, Liběšice,
   Drahonice u Lubence) 

-  vydáním knihy 600 let od příchodu Židů do Teplic 

-  budoucností rekreačního zařízení „Severka“
   v Háji pod Klínovcem

Narozeniny členů Teplické židovské obce 
 
paní Kirilaková Zuzana, nar. 2.10. - 33 let
pan Wiener Kurt, nar. 6.10. - 77 let
paní Kleinová Cecilia, nar. 11.10. - 86 let
pan Merta Vojtěch, nar. 24.10. - 18 let
pan Lebovič Alexander, nar. 28.10. - 74 let
paní Čapková Lenka, nar. 04.11. - 36 let
paní Urbanová Jana, nar. 10.11. - 77 let
paní Bírková Anna, nar. 2.12. - 52 let
pan Merta Jiří, nar. 04.12. - 21 let
paní Sikytová Alice, nar. 5.12. - 50 let
paní Drechslerová Renata, nar. 11.12. - 83 let
pan Váňa František, nar. 27.12.- 42 let

Ad mea veesrim šana přeje celá teplická židovská  obec

Syrové brambory oškrábeme, najemno nastrouháme, necháme 
ustát a slijeme vodu. Podle množství brambor přidáme hladkou 
mouku, vejce, osolíme a opepříme (možno přidat i drobně kráje-
nou cibulku nebo strouhaný sýr).  Dobře promícháme do tuhého 
těsta. Z něj tvarujeme placky, které smažíme po obou stranách. 
Placky můžeme tvořit i na sladký způsob v tom případě nesolíme 
a nepepříme, ale přidáme cukr a usmažené zdobíme marmelá-
dami nebo čokoládou. Tyto placky se tradičně smaží na svátek 
CHANUKA.

Důležitá informace
Tímto naše věrné čtenáře informujeme o velké změně, ke které do-
jde již od příštího vydání POSLA. Váš časopis bude počínaje rokem 
2015 vydáván jen v elektronické podobě. Budete si jej moci přečíst  
a případně vytisknout z domovské stránky Židovské obce Teplice.  
Po zaslání vaší e-mailové adresy na www.kehila-teplice.cz  
obdržíte POSLA automaticky ihned po vydání.

Vážení členové židovské obce, dámy a pánové, dovolte mi,
abych na sklonku roku 2014 provedla malé bilancování.
Počet seniorů, kteří za tento rok využili nabídku odborného
sociálního poradenství, nebyl veliký. Osobně se domnívám,
že kvalitu sociální služby ani nelze posuzovat dle čísel. O to
však větší a účinnější byla pomoc, kterou jsme mohli našim
seniorům nabídnout. Nejčastěji se jednalo o kombinaci
sociálního poradenství a poskytování pravidelné finanční
podpory z grantu Claims konference. Troufnu si říci, že díky
této pomoci si mohli naši senioři splnit své leckdy největší
přání a zůstat ve svých domovech i v situacích, kdy by to nebylo
bez této podpory možné. A to je asi ten nejlepší výsledek naší
práce, který si můžeme přát. Jsem tedy velmi ráda, že jsem
mohla být součástí tohoto systému pomoci a vím, že i nadále
budeme nablízku všem seniorům, kteří budou naší pomoc
potřebovat. Dovolte mi, abych zde poděkovala svým kolegům:
panu předsedovi O. Látalovi, panu M. Lichtensteinovi
a paní V. Lichtensteinové za skvělou spolupráci.
Přeji vám všem hlavně zdraví a štěstí v novém občanském
roce 2015.
                                      Mgr. Alena Tonová, sociální pracovnice

Informace sociální pracovnice

Samuel Látal - košer kuchař


