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SLOUPEK 

V jednom zoharistickém midraši se píše:

„Jelikož Micrajim je jakoby nahota země a vy-
volené místo, na kterém se zachycují klipot, 
ulpělo tu mnoho jisker a byl tu též zotročen 
Izrael: dokonce spolu s ním prodlévala ve vy-
hnanství i šechina (Boží přítomnost), aby po-
zvedla jiskry, které se tu nacházely…… Naši 
moudří učili, pokud je vprostřed určitého  
národa učiněn vězněm, byť jen jediný Žid, 
stačí to a jeho přítomnost se počítá, jako by 
tu sloužil celý Izrael s cílem vyzvednout kaž-
dou rozptýlenou jiskru, která do tohoto náro-
da padla. Proto bylo nezbytné, aby byl Izrael 
rozehnán do všech světových stran.

Dnes, kdy židovský národ má svůj vlastní stát, 
by se mohlo zdát, že vše je vyřešeno. Zdání 
 je to klamné, židovský svět nejenom v galutu 
zaplavuje čím dále více chamec. Chamec, ne-
musí být nic nekošerného, ale jednou do roka, 
na svátky Pesach máme povinnost se ho zba-
vit, doslova odstranit z našich domů! Buďme 
proto bedliví a pozorní k plnění této micvy. 
Neboť naše židovské obce a domovy jsou plné 
chamecu i v průběhu svátku Pesach. Nezlikvi-
dovaný a neodstraněný chamec na Pesach  
se pak rozrůstá a zatemňuje naši mysl a srdce, 
čímž nás odvádí od služby Hospodinu naše-
mu Bohu.

Konejme a buďme poslušni příkazů Hospodi-
na našeho Boha, jenž nás vyvedl z Micrajim, 
domu otroctví, a dal nám jeho Tóru prostřed-
nictvím jeho služebníka Mošeho.

Pro čtvrtletník Posel připravil: duchovní ŽOT

Chazan Danny Vaněk
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Chanuka 
Svaté shromáždění se sešlo v neděli 02. 12. 2018 na první chanukový podvečer 24. kislevu 5779. Na úvod 
večerní bohoslužby Maariv zažehl chazan FŽO Danny Vaněk první chanukové světlo na velkém synagogál-
ním svícnu, po hanerot halalu zazněl chanukový hymnus Maoz cur a většina členů naší kile se přidala. Jsou 
to neopakovatelné chvíle, které v nás navozují opravdu sváteční atmosféru.

Hanerorot halalu anachnu madlikim al hanisim……., říkáme při každém zapalování chanukových světel, 
abychom si uvědomili proč to děláme. V překladu rabína Sidona to znamená: Tato světla zapalujeme za 
zázraky a divy a za záchrany a za boje, které jsi konal pro naše otce za oněch dnů v tomto čase rukou 
svých svatých kněží. A po všech osm dní jsou tato světla svatá a nemáme svolení je používat, jen na ně 
hledět, abychom děkovali a holdovali Tvému velkému jménu za Tvé zázraky a za Tvé divy a za Tvé zá-
chrany.

Poté následovala večerní bohoslužba s teplickým minjanem, kterou vedl opět chazan FŽO Danny Vaněk.  Na 
závěr bohoslužby předseda ŽOT Michael Lichtenstein rozdal dětem malé chanukové dárečky. Pro všechny 
zúčastněné bylo v klubu ŽO bohaté občerstvení. O dobrou náladu se postaral Martin Krajíček, který jako 
vždy zahrál pár písniček. Všichni se dobře bavili.

Rád bych teď dodatečně rozbalil poslední chanukový dárek. Tím dárkem není nic jiného než jidiš povídka 
z pera Jicchaka Lejba Peretze. Snad se vám bude líbit, a třeba ve vás vyvolá zájem o tento žánr.

Chci vám vyprávět o tom, jak jednou jeden Žid jménem Šlojme, který kdysi býval bohatý, ale pak o všechno 
přišel (ať vás takový osud nikdy nestihne!), se pak znovu postavil na nohy. A víte, co tomu dopomohlo? 
Malý chanukový svícen.

A nemyslete se, ten svícínek nebyl ze zlata! Nebyl ani stříbrný!  Byl z obyčejné mosazi a byl už pěkně odře-
ný, ani už pořádně nedržel pohromadě a jeden jeho držák byl zlomený – byla to taková stará relikvie, jaká 
se dědí z jedné generace na druhou.

Jak už jsme si řekli, kdysi dávno přišel Šlojme k velkému majetku, už ani nevím jak, asi něco zdědil. A hned 
se celý jeho život změnil. Přestal se jmenovat Šlojme, říkal si pan Solomon. Z něho se stal „Deutsch“, z ní 
se stala „Frenschie“. Oba své syny vzali z židovského chederu a dali je do gójského gymnázia. Potom začali 
měnit interiér svého bytu, kde dříve stála knihovna plná svatých knih. Kdo dneska potřebuje svaté knihy? A 
tak svaté knihy věnovali veřejné knihovně v městečku, kde bydleli. Na jejich místo připevnila paní Solomon 
obrovské zrcadlo, aby se mohla vidět celá, od hlavy až k patě! Pak poslali pro vetešníka a prodali mu za bab-
ku všechen starý nábytek a koupili si nový ve stylu Ludvíka XIV., takový roztomile filigránský, pozlacený a 
čalouněný, s ohnutýma nožičkama. No prostě nádhera! Lidé se na to báli sednout.

Měli také staré stříbro – různé skřínky na etrog a nádobky na koření, a to prodali za zlomek skutečné ceny, 
nebo je rozdali příbuzným jako svatební dárky. Zato si koupili křišťálové vázy a mísy, aby udrželi krok s 
módou, jak se říká.

Ale protože svět je planeta, která se otáčí, takže jednou jsi dole, jednou nahoře, byli Solomonovi jednou 
dole, nebo jak se říká pomazanou stranou dole. Už ani nemohli posílat synům peníze na studie a sotva 
stačili platit splátky věřitelům a na nějakou novou půjčku nebylo ani pomyšlení. A rychle to šlo od deseti 
k pěti. Prohledávali byt – ale už nebylo co zastavit. Nábytek se rozpadal, křišťálové vázy byly otlučené. A 
tak žili v zoufalé bídě a už si neříkali Solomonovi, ale vrátili se k původnímu Šlojmovi. Sem tam si Šlojme 
nasadil talis a tfilin a prozpěvoval modlitby.

Malý chanukový svícen 
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Když přišly svátky chanuka, pocítil Šlojme touhu rozžehnout světla a vyslovit nad nimi požehnání. Svíčky se jim po-
dařilo sehnat, ale neměli ani kus dřeva, na který by je připevnili. Až si Šlojme vzpomněl, že kdysi dávno objevil starý 
svícen a že ho tenkrát hodil nahoru na pec. Řekl to ženě, přistavili k peci stůl, na který postavili židličku a Šlojme, 
riskuje život, nebo aspoň nějaký úd, se vydrápal nahoru. Židle se viklala a vrzala, to sám Ludvík XIV. sténal. Ale na-
konec byl chanukový svícen bezpečně dole. Byl tak zaprášený a zašpiněný, že jej čistili od rána do večera. Pak začal 
Šlojme nad světly prozpěvovat požehnání. Tak to dělal denně až do osmého dne. Jenže ten večer věděli, že půjdou 
spát o hladu. A to nebylo moc pěkné pomyšlení. Šlojme seděl na jednom konci stolu a jeho žena na druhém a oba 
tížila neblahá představa, jak dříve či později umřou hladem.

Náhle se ozval zvonek u dveří a když otevřeli, vešel mladík, dávný známý, byl to cestující ve všech druzích zboží, které 
existovaly. „Copak, copak,“ ptali se ho. A cestující se smíchem vyprávěl, že do města přijel zámožný obchodník, celý 
oholený, vypadá spíš jako převlečená ženská a je to mešuge kupuje různé haraburdí, a tak ho přivedl, čeká na chodbě.

„Jen ať jde dál!“ řekl Šlojme, „tady se vždycky něco najde.“ Ale co, to nevěděl.

V tom okamžiku, kdy cizinec vstoupil, a jeho pohled padl na chanukový svícen, vrhl se na něj a vzal jej do třesoucích 
rukou jako horký brambor a oči se mu podivně leskly.

„Neříkal jsem vám, že je mešuge?“ šeptal cestující.

„Wie viel, wie viel,“ křičel cizinec německy.

Zkrátka a moudře, prodali mu ten svícen a spoléhali se úplně na jeho smysl pro fair play. Prostě vzali to co jim dal. 
Když oba cesťáci odešli, vykřikl Šlojme: to byl opravdu mešuge! „Kdo ví třeba to byl prorok Eliáš.“ Dodala jeho žena. 
„Třeba nás poctil svou návštěvou za to, že jsme rozsvěcovali chanuková světla!“ Buď, jak buď, měli teď na dobrou 
večeři a ráno na snídani, a ještě jim zbylo dost, aby nakoupili zboží a šli s ním na trh. Ukázalo se, že peníze za svícen 
jim přinesly štěstí. Kolo štěstěny se začalo točit zpátky. A Šlojme si už zase říkal pan Solomon.

A se štěstím se roztrhl pytel. Dostali od svých dětí z daleké ciziny dopisy, plné naches. Syn se stal v Londýně inže-
nýrem, vzmohl se, oženil se a zval své rodiče do Londýna, aby jim představil nevěstu. A oni jeli. Když se potěšili se 
synem a snachou, prohlíželi si Londýn, veřejné budovy, továrny, divadla a muzea. A teď si představte, jak byli ti dva 
staroušci ohromeni, když v jedné síni muzea uviděli ve skleněné vitríně svůj starý chanukový svícen! Okamžitě jej 
poznali podle usměvavých lvíčků a stromků s ptáčky, co na něm byly vytepány a taky podle toho, že jeden držák byl 
ulomený.

„Takže ten cizinec tenkrát u nich doma nebyl tak docela mešuge,“ řekl Šlojme, vlastně teď už zase pan Solomon. „A 
prorok Eliáš to taky nebyl,“ dodala paní Solomonová.

Překlad z jidiš pořídil: Ota Ornest 

Není naším zvykem přebírat z tisku články, ale pro jednou uděláme vyjímku, protože zprávy, které proběhly tis-
kem, se naší Židovské obce v Teplicích také dotýkají.

V polovině února letošního roku zveřejnil britský reportér stanice BBC Rob Cameron reportáž nazvanou Evropské 
hlavní město vydlážděné židovskými náhrobky a připomněl nám známou skutečnost, že tmavší část dlažby na 
rozhraní ulice Na Příkopě a Na Můstku jsou kostky vyřezané z náhrobků židovského hřbitova v obci Údlice na Cho-
mutovsku. Spíš bych řekl, že pochází přímo z chomutovského židovského hřbitova, který byl v letech 1986 – 1987, 
doslova a do písmene, cíleně vytěžen a plocha hřbitova parkově upravena v Akci Zet nákladem 500 tisíc Kčs. Tato 
dlažba na pěší zóně jednoho z nejfrekventovanějších míst Prahy byla položena místo stávající v osmdesátých letech 
minulého století, kdy se očekávala návštěva Michaila Gorbačova. Roba Camerona seznámil s okolnostmi případu 
ředitel Židovského muzea v Praze Leo Pavlát, který si jako náhodný divák tehdy povšiml, že na některých kostkách 
jsou nápisy a letopočty. Jedna z kostek, které se mu podařilo vzít, obsahuje fragmenty z roku 1895, na druhé jsou 
písmena hebrejské abecedy. Za totality nebylo v moci Židovské obce proti tomuto neslýchanému vandalství zasáh-
nout – a dnes už je pozdě, Pavlát k tomu sám dodává: „O tom, že by se dlažba z židovských náhrobků v pražské 
pěší zóně měla z etických důvodů vyměnit, nikdo neuvažuje. Bylo by to příliš drahé, rozřezané náhrobní kameny 
již znovu složit nelze. Bylo by ale dobré, aby na místě byla alespoň vysvětlující tabulka.“ Minulá vedení Prahy 1 a 
magistrátu slíbila, že se budou problémem zabývat, nic se však nestalo, snad to začne řešit současné zastupitelstvo, 
zvlášť když se po zveřejnění případu britským reportérem začala o případ zajímat světová veřejnost a Praha má sa-
mozřejmě ostudu. Podle informací deníku Blesk začala na řešení pracovat nová radní pro kulturu magistrátu Hana 
Třeštíková, a Praha 1 hlásí, že má konkrétní plán: „Jsme již v kontaktu s panem Pavlátem z Židovského muzea i s 
panem Munkem z Židovské obce v Praze. Všichni se shodujeme, že hrubě nepietní postup komunistů je potřeba 
uvést na pravou míru. Praha 1 se zasadí o umístění informační pamětní desky, již k tomu koordinujeme další kroky 
spolu s radním pro dopravu Davidem Skálou a radním pro kulturu Petrem Burgrem,“ prozradil starosta Prahy 1 
Pavel Čižinský. Poznamenejme, že zvláště po druhé světové válce docházelo v důsledku vyvraždění Židů a zániku 
židovských komunit k velkému rušení opuštěných hřbitovů s tichým souhlasem židovských představitelů. Je to 
část naší historie, na kterou nemůžeme být hrdí. Náhrobky se stávaly kořistí zlodějů, ale i různých spekulantů, kteří 
se snažili rychle zbohatnout a zneužít tehdejšího systému, viz známý příběh kmotra Mrázka.

Převzato z Obecních novin a redakčně upraveno pro čtvrtletník Posel, článek byl též publikován v týdeníku Reflex

Příběh kmotra Mrázka
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Levaja Františka Lederera
O úmrtí Františka Lederera z“l. jsme vás už informovali v posledním čísle čtvrtletníku Posel. Teď bych rád napsal pár 
řádek na povznesení jeho duše. Nechť je nám jeho vzpomínka požehnáním pro nás všechny.

Ve čtvrtek 20. 12. 2018 ve 12:00 hod. se konalo na čerstvě zasněženém Novém židovském hřbitově v Teplicích v 
Hřbitovní ulici č. p. 647 smuteční rozloučení s naším dlouholetým a váženým členem židovské komunity v Teplicích 
panem Františkem Ledererem, který nás opustil na samém konci osmidenního svátku chanuka 2. tevetu 5779 ve 
věku 88 let. V době, kdy dohasínala poslední chanuková světla, vypustil svou duši i František Lederer (hebr. jmé-
nem Efraim ben Richard) a vydal se na poslední cestu -  „Cestu do modrého.“ František Lederer patřil k posledním 
členům, kteří měli tu čest poznat ve své velikosti předválečnou židovskou komunitu. Narodil se jako druhorozený 
syn Richardu a Elišce (roz. Geutreuer) Ledererovým do zámožné židovské rodiny. Pohodlí a přepychu si však dlouho 
neužil, neboť v mladém věku byl se starším bratrem Jindřichem a rodiči poslán do pekla lodžského ghetta a potom do 
vyhlazovacího tábora Osvětim Březinka, kde jako jediný z rodiny přežil selekce v údolí smrti. Přežil, aby jednou mohl 
vypovědět o nacistických zvěrstvech, která se tu páchala na židovském obyvatelstvu z celé Evropy.

V midraši Kohelet raba je psáno: „Každá věc (spíše by tu mělo být napsáno: každá lidská duše) pod nebesy má svůj 
čas. Byl čas, aby Adam vstoupil do rajské zahrady (gan eden), a byl čas, aby z ní vyšel. Byl čas, aby Noah vešel do archy 
(teva), byl čas, aby z ní vyšel ven. Byl čas, aby se Avraham obřezal, a byl čas, aby Izrael přijal na Sinaji Tóru.“ Stvo-
ření světa není náhodný čin (mikra), a tak i náš František Lederer si musel vyšlapat svou dlouhou a nelehkou cestu. 
Nebyla to cesta přímá, která ho zdobí a zároveň je milá i jiným lidem. Po takových cestách František Lederer v mládí 
nechodil. Jeho cesty procházely údolím smrti přímo centrem lidského gehinom. Na své cestě poznal jen lidskou bídu 
a nekonečné utrpení židovského pokolení, jen aby mohl přežít a vydat prožité svědectví. František však dlouhá léta 
mlčel a nevydal ani hlásku. Neboť tu byli starší, kteří měli větší bolest než on, aspoň si to tak v hloubi své raněné duše 
myslel. Až o mnoho let později, kdy už nebyli pamětníci, se na svůj žal rozpomenul. Díky velkému úsilí a nadšení 
Martiny Brousilové se podařilo napsat a tiskem vydat (duben 2016) malou útlou knížku jeho vzpomínek nazvanou 
„Cesta do modrého“. Martina Brousilová ho též často v doprovodu představenstva ŽOT doprovázela na besedy do 
škol v Ústeckém kraji, kde vyprávěl o svém životě za ostnatými dráty.

Dovolím si jednu vzpomínku za všechny, bylo to tenkrát v roce 2012 na bar micva Samuela Látala. Všichni už byli 
dole v klubu ŽO a dobře se bavili. František seděl a nechal se fotografovat, byl jeden z mála, který si to užíval. O 
hudební zábavu se tehdy postarali Danny Vaněk, chazan FŽO a Pavel Horák, člen karlovarské kile. Po chvilce se 
František zvedl ze židle a zamířil přímo k zesilovači. Mezi oběma účinkujícími vypadal opravdu impozantně, Danny s 
Pavlem mu sahali sotva po ramena. František se energicky chopil mikrofonu a spustil několik jidiš písní, těch, které 
slýchával od polských židů v lodžském ghettu. Většinou to byly sionistické chytlavé popěvky. V lodžském ghettu se 
naučil i pár slov v židovském žargonu, se kterými rád okouzloval své posluchače. Slýchat jsme ho mohli na purim, na 
pesach, na chanuku či kdykoliv jindy v průběhu roku, kdy se sešlo větší množství lidí. Posledních pětadvacet let žil 
v Krupce, odkud pravidelně na Židovskou obec v Lipové ulici dojížděl, neboť o rodinnou vilu po rodičích v Čapkově 
ulici přišel. Budeš nám chybět Františku, jiného Františka totiž už mít na obci nebudeme. Čest tvé památce.

Posledního rozloučení v Domě smutku bylo přítomno mnoho známých a blízkých zesnulého Františka Lederera, 
kteří se s ním byli rozloučit a vzdát mu poslední poctu. Smuteční obřad vedl brněnský rabín Menaše Kliment spolu 
s váženými členy pohřebního bratrstva Chevra kadiša. Žalm 91, který se čte po celou dobu cesty, předčítali rabín 
Menaše Kliment a duchovní ŽOT Tomáš Pulc, než dospěli k místu, kde bylo tělo Františka Lederera odevzdáno zemi. 
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Seligmann Kantor

Seligmann Kantor po studiu na c.k. technice ve Vídni absolvoval několik 
studijních pobytů v Římě, Paříži a Štrasburku. V roce 1881 habilitoval pro 
obor matematiky na Německé technice v Praze, kde ve školním roce 1881 – 
1882 konal výběrovou přednášku z teorie křivek a ploch. V dalším roce ha-
bilitoval tamtéž, až do zimního semestru roku 1887. Po četných finančních 
problémech a neshodách s vedením Německé university a nedorozuměním 
s vídeňským Ministerstvem kultu a vyučování své pedagogické aktivity 
ukončil. Odborně se zabýval teorií konfigurací, teorií křivek a ploch, teorií 
invariantů apod. Publikoval více než pět desítek odborných prací, které vy-
šly v našich i zahraničních časopisech.

Životní osudy Seligmanna Kantora po roce 1887 jsou neznámé. Z dochova-
né korespondence uložené v Itálii v pozůstalosti předního italského mate-
matika Luigi Cremony (1830 – 1903) se zdá, že se vrátil do své rodné obce 
a jako soukromník se věnoval vyšší matematice. Není však jasné, z jakých 
prostředků žil (z několika vzpomínek Kantorových pražských kolegů se jeví, 
že pocházel z velmi chudých poměrů). Není jasné, jaké povolání po zbytek 
života vykonával, zda se oženil a měl potomky. Pochován byl na židovském 
hřbitově v Sobědruhách, kousek od hrobu svých rodičů. Jejich náhrobní 
stély jsou působením času velmi zvětralé, z náhrobního kamene Seligman-
na Kantora je vidět, že se buď ke konci života finančně zmohl anebo měl, jak 
se dnes říká, vlivného sponzora.

Pokud by někdo z čtenářů čtvrtletníku Posel měl nějaké informace o Se-
ligmannu Kantorovi, či jeho rodině, zašlete je na naši e-mailovou adresu 
kehila@volny.cz a my je předáme paní Martině Bečvářové.

Pro čtvrtletník Posel připravil: tomaszot a Martina Bečvářová

V loňském roce se na naší Židovskou obec v Teplicích obrátila Martina Bečvářová z Fakulty dopravní ČVUT v Praze, kte-
rá se zabývá historií matematiky. V současné době se věnuje životu a dílu významných matematiků židovského původu, 
kteří působili v naší zemi ve druhé polovině devatenáctého století a v první polovině dvacátého století.

Jedním z nich byl Seligmann Kantor (06. 12. 1857 – 21. 03. 1903 Sobědruhy), syn Moritze Kantora a Charlotty Kantoro-
vé, rozené Wiener z Údlic. Seligmann Kantor měl jediného sourozence, totiž starší sestru Amálii. 

Závěrečný kadiš sirotků pronesl v přítomnosti místního minjanu duchovní 
ŽOT a člen Chevra kadiša Tomáš Pulc. Neboť nebylo dáno Františku Lede-
rerovi mít syna a jeho skonu se nedožil ani jiný příbuzný, který by se tohoto 
úkolu mohl zhostit.

Milý Františku, dnes už víš, že smrt není ničím jiným než návratem k Bohu, 
a není většího návratu k Bohu, než být připojen do svazku živých (cror ha-
chajim). Tvá cesta, „Cesta do modrého“, zde končí a zároveň začíná jiná, o 
které mi nevíme zhola nic. Potkáš-li tam na své cestě naše milé, Františku, 
pozdravuj je od nás živých.

Rád bych závěrem poděkoval Pohřebnímu bratrstvu Chevra kadiša Praha 
ČR. za vykonanou taharu a důstojný obřad a všem ostatním za splnění mi-
cvy. Micvy, za níž není odměny na tomto světě, ale na světě, který teprve 
přijde.

V textu byly použity citace z knihy Stezka Tóry (Netivot olam) a Cesta života 
(Derech chajim) z Edice Sifrej Maharal od pražského rabína Jehudy Löwa v 
překladu Šmíla Diveckého, vydané nakladatelstvím p3k v Praze.

Pro čtvrtletník Posel připravil: Tovje
Psáno 24. 12. 2018
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V minulém čísle čtvrtletníku Posel, jsme vás informovali o položení dvou kamenů zmizelých v Tyršově ulici v Duchco-
vě před domem, kde bydleli Dr. Wilhelm Zentner a Trudy Zentner. Zde je slíbené pokračování, které se nám podařilo 
díky Ditě Holländerové získat.

Je tomu 80 let, co byli z Duchcova odsunuti naši prarodiče, Trude a Dr. Wilhelm Zentner. Náš otec Hans Zentner se 
narodil roce 1922 a vyrůstal zde až do roku 1938. V té době zaměstnávala rodina Zentnerových jako údržbáře a řidiče 
pana Resslera, jehož syn později sehrál důležitou roli v Hansově životě.

Po Mnichovské dohodě v září 1938 bylo jasné všem Židům v tomto regionu, že už není možné zde zůstávat pod nad-
vládou nacistického režimu. Jako šestnáctiletý byl tehdy Hans poslán ke svým příbuzným na Slovensko, aby u nich 
zůstal.

Trude a Wilhelm Zentnerovi museli opustit nádherný dům v Duchcově a spolu s tisícem dalších Židů uprchli do Pra-
hy, kde žili v malém bytě. Poté, co se usadili v Praze, je Hans následoval. Ekonomická situace rodiny nebyla dobrá. 
Dr. Wilhelm už dál nemohl provozovat svou veterinární praxi, a také přišel o penzi jako bývalý důstojník v první svě-
tové válce. Nepomohlo ani to, že člověk zodpovědný za vyplácení renty, byl jeho spolužák z Vídeňské university. Dr. 
Wilhelm Zentner nemluvil česky, a tak požádal svého syna Hanse, aby ho doprovodil do Prahy k ministrovi zeměděl-
ství a promluvil s ním v otcově věci vypořádání penze. To pomohlo a penze začala být znovu vyplácena.

Hansův dědeček Dr. Gustav Weiss provozoval v Duchcově se svým společníkem Dr. Polákem právnickou a notářskou 
kancelář. Dr. Polák nikdy neprojevoval žádné politické, ani nacistické smýšlení. Avšak hned po anexi Sudet k Němec-
ku se ukázalo, že Dr. Polák byl jedním z předních členů nacistické strany v Duchcově. Okamžitě využil příležitosti, že 
byla rodina Zentnerových přinucena k útěku z jejich domova a souhlasil s prodejem rodinné vilky za pakatel.

V roce 1939 se Hansovi podařilo emigrovat do tehdejší mandátní Palestiny. Byl jedním z 50 chlapců a dívek, kteří 
takto vycestovali. Trude a Wilhelm doprovodili Hanse k vlaku, aby se s ním rozloučili, aniž věděli, že se vidí naposled. 
Avšak už tehdy měli velké obavy. Trude Hansovi na rozloučenou zašeptala, ať se nebojí. Pokud ho nacisté zadrží, ať 
použije jed, který měl ukrytý v prstenu. A předala mu dopis na rozloučenou, jakýsi duchovní odkaz.

Praha, 12. ledna 1939

Můj drahý synu,

myslím, že v následujících letech budeš lépe schopen pochopit, co se mezi námi v poslední době stalo. Tvůj odchod 
od nás, zatímco jsi ještě tak mladý, je ta nejtěžší a nejhorší věc, která se mi kdy mohla stát. Mám pouze jedno přá-
ní – buď čestným mužem. Zůstaň čistý, nejen zevnějškem, ale zejména uvnitř. Doufám, že použiješ svého dobrého 
úsudku a nikdy neučiníš nic, co by ohrozilo tvoje společníky. Zdrž se všeho, co by zostudilo mě i tebe. Nestaň se msti-
telem mých slz. Buď slušný a čestný muž. Buď pracovitý a ochotný pomáhat ostatním. Buď šťastný, i když se ti bude 
stýskat po rodičích a přátelích. Jsi stále velmi mladý a jistě si vybuduješ svůj vlastní domov. Snad bude osud tvých 
dětí šťastnější než tvůj osud. A tvůj osud snad bude lepší než ten můj.

Můj milý, nezapomeň, že pokaždé, když jsi se mne zeptal, čím budu, 
až budu velký, odpověděla jsem ti „buď čestným mužem“. I když se ti 
to ve chvílích, kdy tě obklopuje bídnost a lež, může zdát složité, nesejdi 
z cesty. Protože to je přání tvé matky.

Pokud se ještě shledáme, budu v to velice doufat a upínat se k tomu, 
chci, aby mi můj syn mohl zpříma pohledět do očí. Nikdo nebude moci 
říct, že se k němu můj syn zachoval špatně. Nic mi neslibuj, ale dokaž, 
že jsi splnil mé přání a toto se stalo standardem ve tvém životě.

Pokud se stane, že už nikdy nebudeme moci býti spolu, pokusím se žít 
svůj život bez tebe. Budeš mi psát dopisy, a tak stále zůstaneme spolu, 
i když budeš daleko. A pokud budeme nuceni opustit svět živých dříve 
díky Vůdci, nebo později stářím, aniž bychom se znovu shledali, drž 
svou hlavu hrdě vztyčenou a snaž se být čestným mužem.
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V Palestině se stal Hans Reuvenem, naučil se hebrejsky a psal dopisy rodičům až do roku 1942, kdy byli Trude a 
Wilhelm posláni na smrt v Zamošči v Polsku. Wilhelmovi bylo 66 let a Trude pouhých 47 let. Její plán na spáchání 
sebevraždy nevyšel, neboť jí byl zabaven veškerý majetek včetně prstenu s jedem. 1300 Židů bylo posláno stejným 
transportem na smrt. Pouze čtyři z celého transportu přežili. Trude a Wilhelm nebyli mezi nimi.

Reuven se připojil k Židovské brigádě Britské armády v boji proti nacistům. Sloužil jako záchranář v Egyptě a v Itá-
lii. Po skončení války v roce 1945, se vrátil do Duchcova oblečen v britské vojenské uniformě s Davidovou hvězdou 
na rukávu. Setkal se zde s jedním ze synů pana Resslera, který byl za nacistické okupace vězněn. Nádherný dům 
rodiny Zentnerových se stal sídlem Komunistické strany. Syn pana Resslera byl nyní velitelem tábora, kde byli 
uvězněni nacisté po skončení války. Jel ukázat Reuvenovi jeho německého velitele. Byly zde tisíce hladových, špi-
navých a unavených Němců, kteří se postavili do pozoru v okamžiku, kdy viděli velitele Resslera. Reuven mezi nimi 
spatřil Dr. Poláka. Oba byli velice překvapeni. Ressler velice dobře věděl, co Dr. Polák provedl během předchozích 
let a jak bez zaváhání zradil svého židovského partnera a využil příležitosti k zakoupení jejich domu. Nabídl proto 
Reuvenovi jeho zbraň k odplatě, ale Reuven odmítl. Dr. Polák přežil. Můžeme pouze hádat, že byl odsunut do Ně-
mecka spolu s ostatními sudetskými Němci.

Mikki Assor a Nira Hirsch

Z angličtiny přeložila: Dita Holländerová

Po uvítací ceremonii promluvil předseda Senátu ČR Jaroslav Kubera. Jeho řeč byla stejná jako v minulých letech, není 
to nic proti ničemu, některé věci se musí stále připomínat. Takže cíl stoprocentně splnila. Po senátorovi Jaroslavu Ku-
berovi, promluvil nově zvolený primátor Teplic Hynek Hanza. Dalším řečníky byl předseda FŽO Petr Papoušek, Pavel 
Vodseďálek, předseda výboru pro národnostní menšiny a člen KSČM. Jedním z posledních řečníků byl Tomáš Federovič 
z Památníku Terezín, který se vyhnul obecným a stále opakovaným řečnickým obratům. Ale zašel do detailů, kde zmínil 
čtyři osudy. Jedním ze zmíněných byl i haličský žid z Horodenky, Jakob Edelštein ortodoxní sionista, který se zapojil 
ve dvacátých letech dvacátého století aktivně do života teplické komunity, kdy se snažil o sblížení ortodoxních Židů se 
sekulárními a získat je pro Hachscharu (příprava na život v mandátní Palestině), později byl zvolen do Rady starších 
Terezínského ghetta. V roce 1944 zahynul s celou rodinou nedaleko Osvětimi – Březinka, kde byl vybudován rodinný 
tábor pro české Židy.

El male rachamim přednesl chazan FŽO Danny Vaněk

Po proslovech byly položeny věnce a další květinové dary, někteří z přítomných položili kamínek, či zapálili svíčku. Pietě 
se meze prostě nekladou. A to je dobře, každý z nás ji vnímáme jinak. To nejlepší na závěr, bylo vystoupení pěveckého 
sboru Poupata pod vedením Jany Ptáčkové.

Den holocaustu v Lipovce
Židovská obec v Teplicích si již tradičně připomíná Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 
u památníku v Lipové ulici. Málokdy to však vyjde na onen den, který byl k tomuto dni Valným shromážděním OSN 
ustanoven. Je to logické, mnohá města se této piety chopila a vzala si ji za svou. V Praze se připomíná v Senátu ČR, měs-
to Louny se schází před lounskou synagogou, kde byla v minulých letech osazena pamětní deska, a tak bychom mohli 
pokračovat dál a dál. Takže se volí nejbližší vhodné datum. Letos jsme se sešli u památníku v Lipovce 28. 01. 2019 v do-
poledních hodinách, kdy se počasí o pár stupňů celsia pohnulo nad bod mrazu a pro všechny přítomné to bylo mnohem 
snesitelnější. Na úvod všechny přítomné přivítal předseda ŽO Michael Lichtenstein. 
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Tubišvat na obci
V pondělí 21. 01. 2019 se konal na Židovské obci v Teplicích tradiční tubišvatový seder, kterému předcháze-
la odpolední bohoslužba Mincha v našem malém bejt knesetu v prvním patře. Chazan FŽO Danny Vaněk se 
chopil energicky odpolední modlitby, i když se teplický minjan tentokráte nesešel v plné síle. Po mincha jsme 
před otevřeným Aron hakodeš vzpomenuli našeho drahého Františka Lederera modlitbou El male rachamim. 
František Lederer měl den před Tubišvatem šlošim, tj. třicet dní od doby, kdy jsme se s ním rozloučili na No-
vém židovském hřbitově v Teplicích.
Poté čekalo na všechny přítomné v klubu ŽO tubišvatové pohoštění. Tubišvatovým sederem vzdáváme hold 
plodinám, kterými oplývá Eretz Jisrael, jako jsou pšenice, ječmen, vinná réva, fíky, datle, granátová jablka a 
olivy. Tubišvat je též dnem Nového roku stromů, od kterého se počítají léta odpočinutí (šmita) a jubilejní roky 
pro sázení a pro odvod desátku. Jak je vidět, není to jen tak obyčejný den. Abychom ho pochopili v celé jeho 
hloubce, je potřeba ustavičného studia Tóry a dalších hebrejských textů, které pak odhalí svoji utajenou krásu. 
Naši moudří říkají: „Učením Tóry získává člověk nejsladší ovoce ze stromu života na tomto světě.“
Vraťme se však k tubišvatovému sederu, který vedl opět Danny Vaněk. Chazan FŽO vysvětlil všechny čtyři části 
sederu a požehnal hojnost plodin, které všichni zúčastnění měli možnost společně ochutnat. Je to svátek plný 
vitamínů, který se výborně hodí do tohoto chladného až mrazivého počasí.
Jak už jsme zmínili, tubišvatový seder je rozdělen do čtyř částí, které připomínají čtyři roční období. Ke každé-
mu období je malá vsuvka z Babylonského talmudu či Midraše Raba. Tak například:
Rabi Šimon ben Lakiš řekl: tento národ je jako vinná réva: její větve jsou hospodáři: její hrozny, jsou tal-
midej chachamim, lidé učení v Tóře (doslova: žáci moudrých), její listy, to jsou lidé v Tóře nevzdělaní ale v 
řemeslech vzdělaní, její malé větvičky, to jsou lidé prázdní, bez vzdělání a bez zásluh. A k tomu se v izraelské 
zemi říká: „hrozny by se měly modlit za listy, protože bez listů by ani hrozny nemohly existovat a být sladké.“
Talmud Bavli, Chulín 92a 
Proč je Jisrael přirovnáván k olivě? Tak jako listy olivovníku neopadávají ani v období sucha, ani v období 
dešťů, tak ani Jisrael není nikdy nečinný – ani v tomto světě, ani v přicházejícím světě.
Šmot Raba 36
Rabi Eleazar ben Azaria řekl: „Člověk, který má více moudrosti než dobrých skutků, čemu se podobá? Stro-
mu, který má hodně větví, a málo kořenů: přijde vítr, vykoření ho a obrátí ho vzhůru nohama. Ale ten, kdo 
má více dobrých skutků, než převyšují moudrosti – čemu se podobá? Stromu, který má málo větví, ale hodně 
kořenů. I když přijdou všechny větry tohoto světa a zafučí proti němu, nepohnou jím z místa, protože se píše: 
Bude jako strom zasazený u vodních pramenů.“
Pirkej Avot 3, 17
……a tak bychom mohli pokračovat dál a dál. Nechme si však něco na příští rok. Le-šana ha-baa bi-Jeruša-
lájim, pokud se příští rok nesejdeme ve Svatém městě Jeruzalému, tak přijďte 15. švatu na Židovskou obec v 
Lipové čp. 333/25. Budeme se těšit na vaši návštěvu.
Pro čtvrtletník Posel připravil: duchovní ŽOT
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Vernisáž výstavy s Danielem Meronem
Tato malá výstava k 80. výročí vypálení teplické synagogy nepřinesla sice nic nového, ukázala jen věci již známé! Je to 
logické,  pamětníci už dávno nejsou mezi živými a nové poznatky také ne, vše je takříkajíc zaváto časem a zapomenuto. 
Těch pár fotografií je vše, co nám a dalším generacím po této nádherné architektonicky cenné budově zbylo.
Na šesti rozměrných plátnech, je zachyceno vše podstatné a důležité od vzniku stavby až po odklizení sutin vypáleného 
objektu teplického templu, který byl chloubou města po bezmála šedesát let. Spolu s kostelem apoštola Bartoloměje a 
později budovou německého reálného gymnázia tvořila teplická synagoga dominantu našeho lázeňského města. Důka-
zem toho jsou četné panoramatické fotografie města, kde jsou všechny tři budovy dobře identifikovatelné. Fotografové 
v dalších letech jako by se těmto pohledům na město vyhýbali. Do popředí zájmu tehdejších fotografů se derou záběry 
ideologicko - budovatelské, ale to už je jiné téma.

Vraťme se k výstavě, která se konala v prostorách Židovské obce v Lipové ulici v klubu ŽO. Výstavu navštívili Jeho exce-
lence pan velvyslanec Státu Izrael Daniel Meron s chotí, za Ústecký kraj Pavel Vodseďálek a další významní hosté z re-
gionu a z veřejného života Ústeckého kraje. Na úvod vernisáže výstavy všechny přítomné přivítal předseda ŽOT Michael 
Lichtenstein. Po té pronesl svou řeč Jeho excelence Daniel Meron. Za Ústecký kraj promluvil předseda pro národnostní 
menšiny Pavel Vodseďálek.

Vernisáž výstavy byla doprovázena dvěma přednáškami. První přednášku měl ředitel Regionálního muzea v Teplicích 
Radek Spála, a druhou přednášku na dané téma přednesla architektka Lenka Burgerová. Na vernisáži výstavy zahrál 
Josef Gušelbauer pár hebrejských písní.

Plátna zhotovila na zakázku Židovské obce v Teplicích firma Fotostyl v Krupské ulici. Rád bych poděkoval hlavně slečně 
Čumpelíkové z Fotostylu, která nám pomohla s technickou realizací. Rádi bychom do budoucna rozšířili počet pláten o 
další období našich dějin spojených s naší židovskou komunitou. Tak snad se do budoucna tato malá výstava rozroste 
o další a další témata. Tisk na plátno byl zvolen záměrně, v minulosti se udělalo několik pěkných fotografických výstav, 
ale většinou byl problém s přepravou, neboť fotografie byly zarámovány a zaskleny. Tisk na plátno byl sice dražší, ale 
manipulace s nimi je daleko jednoduší, a tak doufáme, že se nám výstavu podaří dostat více k lidem na více místech v 
našem kraji.

Na závěr bych rád poděkoval Nadačnímu fondu obětem holocaustu za finanční podporu této akce. Děkujeme, že se ver-
nisáže výstavy zúčastnila osobně ředitelka NFOH Marta Malá. Všem ostatním děkujeme za skvělou atmosféru a těšíme 
se na další setkání při jiné významné příležitosti v rámci teplické židovské komunity.

Pro čtvrtletník Posel připravil: Tovje

Je naší smutnou povinností oznámit,

že dne 14. 03. 2019 se rozloučila ve věku 87 let s tímto světem naše bývalá členka ŽOT

paní Renata Drechslerová roz. Abelesová

Nechť je její duše pojata do svazku živých

Daniel Meron
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Malá úvaha a Šabat Zachor s Danny Vaňkem

Druhý den (tj. 15. března 2019) v rámci připomínky 80. výročí vypálení teplické synagogy se konala večerní boho-
služba maariv a kabalat šabat v modlitebně ŽOT. Bohoslužbu vedl tradičně chazan FŽO Danny Vaněk. Po boho-
službě byli všichni přítomní pozváni na šábesový kiduš v klubu ŽO a sváteční košer menu, které připravila Vendula 
Látalová s mašgiachem Tomášem Pulcem, který dozoroval celou přípravu všech jídel na šabat.

Třetí den (16. března 2019) se sešel teplický minjan k ranní bohoslužbě šachrit na šabat Zachor. Šabat Zachor, patří 
mezi šabaty, které jsou přikázány přímo Tórou. Dalšími šabaty přikázanými Tórou jsou šabat Škalim a šabat Para. 
Šabat Škalim už proběhl před čtrnácti dny a šabat Para nás čeká za čtrnáct dní 30. března 2019.

Ranní bohoslužbu vedl chazan FŽO Danny Vaněk, za asistence duchovního ŽOT Tomáše Pulce. Po ranní tiché tfily 
byly vyneseny z Aron ha-kodeš dva svitky Tóry. Z prvního svitku Tóry se četla paraša Vajikra, ke které byly vyvoláni 
všichni přítomní. Prvním vyvolaným byl Cvi ben Becalel Hakohen, který obdržel první i druhou aliji. Třetí Ruben 
ben Meir z Meziboří, čtvrtý Roš kehila Zelig ben Benjamín Zeev, pátý Miloš ben Ester, šestý Petr ben Gertruda a 
pak už se alijot krátily z důvodu, aby mohli být vyvoláni i další vážení členové teplického minjanu. Dalšími byli 
 k aliji vyvoláni Jochanan ben Chava, Tomáš ben Jehudit, Radek ben David Herškovič, Chaim ben Hiršl Efraim, 
Natan ben Avraham, Tovje ben Avraham a maftir získal chazan Daniel ben Avraham, který pak četl i z druhého 
svitku z páté knihy Mojžíšovy část o Amalekovi, podle něhož je pojmenovaná část nazvaná Zachor (Pamatuj!). Po 
svinutí obou svitků Tóry se četla haftara, z první knihy Samuelovy 15,2 – 34. Všichni vyvolaní obdrželi po své aliji 
mišeberach od chazana Dannyho Vaňka, který na šabat Zachor s teplickou obcí oslavil své třicáté deváté narozeni-
ny. Dodatečně ještě jednou „Mazal tov - Danny“!

Po musafu, přídavné šábesové modlitbě, byli všichni pozváni do klubu ŽO na kiduš spojený se šabatovým obědem. 
Mimochodem byl skvělý hovězí guláš a jako předkrm byl podáván tuňákový salát s těstovinami a cherry rajčaty. Vše 
připraveno, jak už bylo výše zmíněno, pod dozorem mašgiacha a duchovního ŽOT.

Ranní bohoslužbou šachrit na šabat byla ukončena připomínka 80. let od vypálení teplické synagogy. Připomínka 
začala ve čtvrtek 14. března 2019 vernisáží výstavy a dále pokračovala v pátek 15. března 2019 večer přivítáním ša-
batu až do sobotní ranní bohoslužby. Připomínka tak byla rozdělena do dvou částí kulturně společenské, které se 
zúčastnil velvyslanec Státu Izrael Daniel Meron a do druhé části vyhrazené náboženské činnosti obce.

Důvodem připomínky byly události, které se staly ze 14. na 15. března 1939, kdy byla v noci vypálená Nová teplická 
synagoga. Naše obec se této připomínky zhostila na výbornou a dokázala, že i přes nepřízeň osudů minulých dese-
tiletí je života schopná a stále živá. Nechť to naší malé komunitě dlouho vydrží!

„Blažený je podíl Izraele, v němž Svatý, budiž požehnán, nalezl zalíbení,

očistil jej a posvětil nad jiné, aby se s Izraelem sjednotil.“

Pro čtvrtletník Posel připravil: duchovní ŽOT Tomáš Pulc

Na jahrzait Šlomo Efraima Lunčice (7. adaru) zvaného Kli jakar přijel i vrchní aškenáský rabín Izraele rabín 
David Lau. Rabín Lau navštívil 13. března 2019 pražskou židovskou obec, kde se setkal s jejími představiteli. 
Této výjimečné události se zúčastnil i předseda ŽOT Michael Lichtenstein, který krátce pohovořil o teplické 
obci s rabínem Lauem a obdržel rabínovo požehnání nejen pro sebe, ale i pro naší židovskou obec. Večer se 
konal v hotelu King David po večerní bohoslužbě maariv a po ní v lobby baru Hazkara na povznesení duše Kli 
jakara. Hazkary se zúčastnili mimo rabína Davida Laua vrchní pražský rabín David Peter, vrchní zemský rabín 
K. E. Sidon, rabín Jehuda Ješarim, rabín Menachem Kalchaim a další významní hosté. Za teplickou židovskou 
obec se zúčastnil duchovní ŽOT Tomáš Pulc. Druhý den proběhla ranní bohoslužba šachrit ve Staronové syna-
goze, poté se šlo k hrobu Kli jakara, kde se četly vybrané žalmy. Teplickou obec reprezentovali členové Chevra 
kadiša Tomáš Pulc a Vitalij Makonda. Neboť tento den je památným dnem Chevra Kadiša a zároveň dnem 
narození a úmrtí Moše rabejnu.

Šlomo Efraim Lunčic nastoupil na uprázdněné křeslo na postu vrchního pražského rabína po Maharalovi 
(1604 – 1619). Rabín Šlomo Efraim Lunčic napsal velké množství rabínské literatury, jeho nejslavnější dílo Kli 
jakar ho proslavilo a dalo mu tak druhé jméno, podle kterého je znám v židovském světě. Jeho spisy se dodnes 
studují na ješivách po celém světě.

Pro čtvrtletník Posel připravil: tomaszot

Kli jakar 

Blahopřání
 

Židovská obec Teplice blahopřeje členovi představenstva ŽO Teplice panu Radkovi Stančíkovi k narození syna 
Miroslava, který se narodil dne 13.3.2019.

 
MAZAL TOV
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Letošní Purimová oslava připadla na první jarní den 21. 03. 2019 (tj. 14. adaru 5779). Tak jako v minulých letech za-
čaly odpolední bohoslužbou Mincha. Bohoslužbu Mincha vedl zkušený chazan FŽO Danny Vaněk. Žel Bohu teplický 
minjan, se na Purim nesešel.  Už tak krátká odpolední bohoslužba byla ještě kratší, bez opakování amidy a bez kadiše. 
Po Mincha se pronesla v rychlém sledu tři úvodní požehnání před čtením pergamenového svitku Megilat Ester. Ten 
náš purimový svitek je už velmi stařičký, přes dvě stě let starý, ale stále s pěkným písmem.

Je to pro nás čest slyšet dávný příběh z daleké a vzdálené perské říše, které vládl král Ahašvéroš. Ten Ahašvéroš, který 
vládl nad sto dvaceti sedmi zeměmi a provinciemi. Nebýt prohnaného, po majetku a moci lačnícího Hamana syna 
Hamedatova, potomka Agagova, zapadl by tento příběh v zapomnění. Nebýt Mordechaje a jeho krásné schovanky Es-
ter, nebylo by o čem číst. Jejich odvaha dodávala dalším a dalším židovským generacím odvahu, že nic není ztraceno, 
pokud si pomůžeme sami Bůh nás neopustí, ať už jsme kdekoliv. Toť hlavní osnova příběhu, který je na první pohled 
jednoduchý. Jednoduchost se opakovaným čtením vytrácí a každý rok v tom samém příběhu nacházíme nové a nové 
věci. Nechme však příběh příběhem a vraťme se k samotnému čtení Megilat Ester.

První purimový příkaz: „Muži i ženy mají povinnost slyšet čtení Megilat Ester.“

První dvě kapitoly přečetl chazan Danny Vaněk hebrejsky, třetí kapitolu přečetl Roš kehila Michael Lichtenstein, 
čtvrtou kapitolu četl v ruském jazyce student Ješiva Toldot ješurun Vitalij Makonda, pátým poctěným byl Petr Ger-
lich, šesté čtení bylo opět v ruském jazyce a ujal se ho Konstantin Kankava, sedmým vyvolaným byl duchovní ŽOT 
Tomáš Pulc, poté byla vyvolána Judita Augustová, která splnila micvu za všechny ženy a energicky přečetla osmou 
kapitolu. Předposlední kapitolu přečetl sám král Ahašvéroš se svou královnou Vašti. Kdo v maskách krále Ahašvéroše 
a královny Vašti byl, ví každý, kdo tam byl. Celé čtení bylo zapečetěno desátou závěrečnou kapitolou, kterou přečetl 
chazan Danny Vaňkem v hebrejštině i s požehnáním počtení Megilat Ester.

Druhý purimový příkaz: „Uspořádat slavnostní purimovou hostinu pro všechny.“

Po odpolední bohoslužbě a čtení pergamenového svitku Megilat Ester byli všichni přítomní pozváni králem Aha-
švérošem a Vašti do klubu ŽOT k purimovým hodům. Bohatě prostřený stůl snad dokázal uspokojit chutě všech 
přítomných. K poslechu a k tanci zahrál frontman skupiny Schodiště Martin Krajíček. Zahrál tak jako vždycky, pár 
hebrejských a jidiš písniček, aby bylo veselo. A že bylo veselo to si pište. 

Třetí purimový příkaz: „Posílání porcí jídla, neboť před Purimem je Esteřin půst.“

Na závěr bych rád poděkoval všem, kdo se na velmi náročné purimové přípravě podíleli. Rád bych také poděkoval 
všem, kteří jakkoliv přispěli k purimové náladě. „Purim sameach.“

Čtvrtý purimový příkaz: „Je zvykem se lehce v tento sváteční den přiopít.“

Fotografie z Purimu najdete na našich webových stránkách, tak jako aktuální přehled akcí pořádaných naší obcí v 
daném měsíci.

Pro čtvrtletník připravil: Tovje

Purim špíl v Teplicích



2019 

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.

12

paní Rolko-Nová Lucie, nar. 05.01. - 54 roků 
pan Váňa Jan, nar. 14.01. - 43 roků
paní Anna Mertová, nar. 17.1.- 51 let
pan Tomáš Štěpnička, nar. 30.1.- 65 roků
paní Mertová Ivana, nar. 12.02. - 27let
pan Lichtenstein Michael, nar. 23.02. - 68 let
paní Věra Veselá, nar. 07.03.- 71 let
paní Látalová Vendulka, nar. 07.03. - 47 let
Pan Kredl Tomáš, nar. 11.03. - 37 let
paní Maxová Hedvika, nar. 20.03. - 78 let

Ad mea veesrim šana přeje celá teplická židovská obec

Mandlový koláč na Pesach:

Narozeniny členů Teplické židovské obce

Informace sociální pracovnice
Jedním z pravidelně navštěvovaných klientů v domácím 
prostředí je člen ŽO Teplice pan Rudolf Wittenberg.  Pro-
jekt Claim Conference GG21 - Domácí péče usnadňuje ži-
vot našich přeživších holocaustu a a je významnou pomocí 
ŽO Teplice klientům, kteří tuto pomoc radi využívají.
ŽO Teplice i v roce 2019 je jedinou židovskou obcí v Ústec-
kém kraji, která je zaregistrována v základní síti sociálních 
služeb ÚK a odborné sociální poradenství je poskytováno 
osobám starším 65 let dle zák.108/ 2006 Sb. Poděkování 
patří též Nadačnímu fondu obětem holocaustu, bez kte-
rého by nebylo možné tento projekt realizovat. V rámci 
komunitního plánu se naše obec též zapojuje do soc.slu-
žeb města Teplice a naše poděkování patří též Magistrátu 
města Teplice.

Bc.Markéta Lichtensteinová DiS. - soc.pracovnice  
ŽO Teplice 
 

Suroviny: 
pro středně velkou formu na pečení:  
 
4 celá vejce
250 gr krystalového cukru
trochu třešňové nebo citronové šťávy
nastrouhaná citronová kůra
250 gr. mletých mandlí nebo ořechů 

Formu důkladně vymažeme olejem a vysypeme strouha-
nými mandlemi nebo ořechy. (Nebo použijeme papír na 
pečení.) Bílek neodděluje od žloutku a nešleháme tuhý 
sníh, protože to by vedlo k přílišnému vyběhnutí naky-
nutí bábovky, a následkem toho, se bábovka uprostřed 
propadne /zhroutí dovnitř. Postačí tedy dobře našlehat 
celá vejce a poté je se všemi dalšími přísadami důklad-
ně promísit. Těstem naplnit vhodně připravenou formu. 
Pečeme v předem předehřáté troubě při mírné teplotě 
asi 60 – 75 minut. Propečení zkusíme špejlí. Jakmile 
špejle nelepí, ihned vyjmeme z trouby, jinak by příliš 
„vyschla“. Na přípravu kulatého, většího dortu vezme-
me dvojnásobné množství všech přísad. Nebo vezmeme 
trojnásobné množství všech přísad a pečeme najednou 3 
cakes. Dobře snášejí i zamrazení do mrazáku.

Zprávy z představenstva
Představenstvo se na svých pravidelných zasedáních 
zabývalo běžnou agendou a organizací  života  na obci. 

1. Připomínce Dne památky obětem holocaustu a před-
cházení zločinům proti lidskosti v lednu 2019 v Tepli-
cích a Lounech.
2. Připomínce 80 let od vypálení Velké synagogy v Tep-
licích v březnu 2019.
3. Oslavy svátku Tubišvat, Purim a Šabatovým svátkům.
4. Ukončení některých stávajících nájemních smluv a 
uzavření nových nájemních smluv s nájemníky nebyto-
vých prostorů.
5. Ukončení grantů a dotací roku 2018 ( FŽO, Magistrát 
Teplice, KÚ Ústeckého kraje aj.)
6. Organizací návštěvy velvyslance státu Izrael J.E.Da-
niela Merona na ŽO.
7. Setkání představitelů ŽO Teplice s vedením měst a 
obcí Teplice, Most, Kadaň, Žatec, Louny.
8. Vypracováním a odesláním nových žádostí o granty a 
dotace roku 2019.
9. Budoucností synagogy v Lounech.
10. Ukončením likvidace společnosti Chaver s.r.o.- v li-
kvidaci.
11. Účasti ŽO Teplice v nově založeném Nadačním fondu 
„ Chaverim“.


