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Úvodní slovo

Kdysi dávno jsme si řekli, že o prázdninách si odpočineme od redakční a další práce a věnujeme se rekreační činnosti a budeme nabírat 
odpočinek a připravovat se na další kapitoly naší činnosti. Ale nastal pravý opak. Přijeli k nám studenti z Německa, ke kterým se přidali      
i studenti z Čech a všichni se vrhli na zpustlý hřbitov v Sobědruhách ( viz foto a články v tomto Poslu).
A hřbitov se začal den za dnem měnit a den ze dne vypadal Sobědružský hřbitov lépe a lépe. A mladí se projevili v tom nejlepším světle a 
to nejenom při práci, ale i při zábavě. Bohužel plevelné rostliny rostou stále dál a za několik měsíců bude hřbitov opět zarostlý a budeme 
uvažovat, jak se těch plevelů opět na chvíli zbavíme. A život jde dál, hned prvého září se konala v Terezíně tryzna Kever Avot, dále 
Roš Hašana , Jom Kipur, Sukot atd. Letošní rok se nám celkem daří naplnit naše představy o získávání finančních prostředků z různých 
grantů, ale často slyšíme, že nám jako církvi není nutné cokoliv dávat, neboť „ církevní zákon „ nám dá dost financí pro naši činnost. Opak 
je ale bohužel pravdou. Život jde ale dál a v listopadu budete mít možnost směrovat na shromáždění členů život Obce v dalších letech. Ne-
jenom prací živ je člověk, ale i radost v rodinném kruhu přináší uspokojení. Velkou radost jsme měli z narození dalšího človíčka a to synka 
členky představenstva  ŽO Ing.G.Beckové. Mazal Tov a šťastný život.

Příjemný po dovolenkový a poprázdninový čas Vám přeje 
Váš Ašer.
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Šofar z beraního rohu

Aktuality

Historie kempu Sobědruhy - Brémy
Spolupráce české a německé mládeže na židovském hřbitově v 
Sobědruhách.

Malé městečko Sobědruhy, které je v současnosti částí města Tep-
lic, má bohatou historii i současnost. V době od 01. do 17. července 
se v Teplicích konalo dvoutýdenní setkání české a německé mlá-
deže. Mladí lidé zde prožili 2 mimořádné  letní týdny ve kterých 
postupně objevovali starý poničený židovský hřbitov v Teplicích – 
Sobědruhách, kde se pohřbívalo již od roku 1669 a přitom přispěli 
k jeho obnově. Také se dozví více o českoněmecké historii a sledo-
vali stopy od minulosti až do dneška. Společně si vyslechli pohnuté
příběhy o osudech mnoha Židů za 2. světové války a setkali se s 
přímými svědky tehdejších tragických událostí. Hlavním záměrem 
této akce bylo umožnit setkání českých a německých studentů při 
společné práci, vzájemně se lépe poznat a rozšířit své jazykové 
znalosti. Ani zábava ve volném čase nepřišla zkrátka. Cílem pro-
jektu bylo celkové vyčištění a likvidace plevelů na hřbitově, který je 
mimo jiné kulturní památkou. Kromě manuálních prací na hřbi-
tově byly připraveny pro mladé lidi  obou zemí výlety do Prahy, 
Terezína a Lidic. Akce byla společným česko-německým projek-
tem, který z německé strany ziniciovala paní Věra Harms, žijící v 
Brémách a svého dědečka má pohřbeného v Teplicích. Židovská 
obec v Teplicích společně se zástupci Volksbund Deutsche Kriegs-
gräberfürsorge e.V.  z Brém připravili společný program společné-
ho česko-německého workcampu Teplice-Sobědruhy. Programu 
se zúčastnila třicítka mladých lidí ve věku od 16-ti do 21 let z každé 
strany hranice. Mladí lidé byli ubytováni v teplickém hotelu Pa-
noráma, který jim po všech stránkách vyhovoval m.j.  prázdnými 
prostorami, které byly využity k nácvikům zábavných programů 
pro volné večery.

 Ve čtvrtek, v dopoledních hodinách dne 10. července byla slavnost-
ně odhalena pamětní deska obětí první světové války.Židovské obci 
se podařilo objevil fotografii pamětní desky, která byla umístěna v 
teplické synagoze v roce 1939. Nová pamětní deska, pocházející z 
dílny výtvarníka pana Ondřeje Pische, vznikla za přispění Nadač-
ního fondu obětem holocaustu. Slavnostního odhalení nové desky 
se zúčastnil zástupce velvyslanectví  BRD, ředitelka NFOH ,před-
stavitelé měst Teplice , Dubí, Ústeckého kraje a zástupci místních i 
některých německých  židovských organizací z Německa..
Památku padlých židovských vojáků uctili též studenti, kteří se zú-
častnili pracovního campu, jehož cílem bylo zvelebit starý židovský 
hřbitov v městské části Sobědruhy.  Pohřbívali se zde i němečtí 
Židé, protože v Drážďanech, Pirně a na dalších hřbitovech bylo 
zakázáno Židy pohřbívat.  Proto  řada židovských soukmenovců ví, 
že má své příbuzné pohřbené v Čechách, ale dosud je  na sobědruž-
ském hřbitově nenalezli. Bohužel dokumenty o hřbitově v Sobědru-
hách, na rozdíl od teplického hřbitova, nebyly dodnes nalezeny. 

Výstava „10 let. Židovské obce Teplice“

Akce „Barevná planeta“ v Chomutově 

Tryzna Kever Avot v Terezíně 1.9.2013
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Jablko s medem symbolizující “sladký rok”
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Ve dnech 11. a 12. července proběhly „závěrečné večery“.  Společenský 
večer včetně kritického pořadu „Červená ruka“.a další programy.  Dne 
12. 7. proběhl společný Šabat obou skupin včetně Šabatové večeře.

Co napsat závěrem. Poděkovat, poděkovat všem, kteří se na kampu 
podíleli, poděkovat studentům bez ohledu do které skupiny patřili, 
doprovodu (řidičům autobusu), kteří se zapojili i do manuálních prací 
i když nemuseli, pedagogickému dozoru, manželům Harmsovým atd. 
Věřím, že navázaná přátelství jsou startem dlouhých vzájemných přá-
telství, která neskončí  odjezdy do svých domovů, ale  že se budeme 
navzájem dlouhá léta setkávat třeba na jiných
objektech a nebo i opět v Sobědruhách. 
 
Poděkování patří i Sponzorům, kteří  finančně přispěli na  Projekt:
Finančně přispěli: Krajský úřad Ústeckého kraje, Magistrát 
města Teplice, Technické služby města Teplice, Kofola a.s., 
Mattoni a.s., Nadační fond obětem holocaustu, Studio Steh-
lík, Firma  Zacharda  Teplice

 Aktuality

Novináři z Izraele při reportáži v Teplicích

Odhalení pamětní desky rodiny Blochů

Stavba Suky na rok 5774

Vzpomínka na statečnost lidí čistého svědomí 

Mám přítelkyni v USA a ta mi poslala tuto vzpomínku.  Přítelkyně 
se narodila v Holíči, 2 km od Hodonína, na Moravsko-Slezském po-
mezí. Naše řeč byla jak slovenská, tak moravská.  Holíč byl za války 
křižovatkou mezi Moravou a Slovenskem.
V jejich ulici žila židovská rodina, která měla jednoho velice slušné-
ho a inteligentního syna. Když přišli Němci a kontrolovali  domy, 
vyháněli Židy rovnou na železniční stanici, odkud je odváželi do 
koncentračních táborů. Dům jejich sousedů byl plný Němců a při 
prohlídce domu chlapce našli schovaného  v domě.  Chlapec  oka-
mžitě  musel následovat své rodiče. Maminka mé přítelkyně strašně 
plakala, utíkala k sousedům, kteří měli stejně starou dcerku, aby 
dívka poprosila pana faráře k zahájení mše  pro odvedení pozor-
nosti. Chlapec , jmenoval se Ernest , stál v hloučku lidí, které tlačili 
Němci do vagonů. Když přišla na něho řada, přistoupil k němu 
Němec, který mu dal facku společně s radou, ať se ztratí, že ve vlaku 
pro něj už není místo. Ernest utekl k rodičům přítelkyně a  ti  ho 
několik měsíců skrývali v pivnici ( sklepě), nosili mu tam jídlo, pro-
tože nemohl vycházet ven. Všude bylo plno Němců a  kdyby zjistili, 
že ho  rodiče přítelkyně  schovávají, vyvraždili by celou její rodinu. 
Po válce si Ernest vzal to děvče, které utíkalo k farářovi  za ženu, 
protože věřil,  že ta modlitba při mši mu zachránila život. Následně 
s ní odešel do Bratislavy, kde vystudoval medicínu. Byl nejlepším 
psychiatrem ve střední Evropě a rovněž profesorem na místní 
lékařské fakultě. Jmenoval se Ernest Kinsberger a celý svůj život 
projevoval vděčnost rodičům své ženy, která mu zachránila život. 
Bohužel již dávno zemřel, ale vzpomínka nám zůstala.
Poznámka autorky vzpomínky: Tak jsem chtěla připomenout 
statečnost obyčejných lidí, kteří riskovali své životy pro záchranu 
druhých. Má kamarádka pracuje jako zdravotní sestra v USA a jsem 
jí vděčná, že mi tuto vzpomínka vyprávěla.
 
Sonja Lichtensteinová
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 Chala, jablko a med - základní pokrmy na nový rok

Aškenázskou tradicí je podávat jablko s medem, které symbo-
lizuje naději že příští rok bude „sladký jako med. Zvláštností je 
pak namáčení jablek či chaly do medu. Podle místních zvyků 
jsou podávána různá symbolická jídla jako například peče-
ná beraní hlava (může být i pouze vařený jazyk či smažený 
mozeček), jež symbolizuje vztyčenou hlavu a vůdcovství, nebo 
mrkev, jenž symbolizuje plodnost, či zlaté čokoládové mince 
usnadňující život v průběhu roku. Jiný možný symbol plod-
nosti, ryba, se na stůl servíruje rovněž s hlavou. Chala, která 
se jindy připravuje jako pletená, je o tomto svátku kulatá, což 
symbolizuje opakování se roku. Do těsta chaly se mohou k zvý-
raznění této symboliky přimíchat kulaté rozinky, které navíc 
zvýrazní sladkost. Mezi jiné svátečním sladkosti patří medový 
koláč, teiglach (noky vařené v medu) a jablečný závin. Také je 
zvykem sníst granátové jablko, protože to má údajně 613 semí-
nek a stejný počet přikázání obsahuje Tóra.

Tradiční pokrmy na Roš hašana

Realizace grantu Claims conference

Vážení členové židovské obce, dámy a pánové, dovolte mi, 
abych Vás informovala o realizaci grantu Claims conference, 
díky kterému můžeme i v letošním roce nabídnout pomoc 
obětem nacistické persekuce. Pomoc zahrnuje mj. zajištění a 
úhradu úklidových služeb, taxislužby, osobní asistence, ma-
sáží, pedikúry, kadeřníka, specifických zdravotních pomůcek, 
rehabilitačních služeb atd. V současné době využívá některou 
z výše zmiňovaných služeb 7 seniorů.  Čerpat podporu z to-
hoto grantu můžete začít kdykoliv a prakticky okamžitě, soci-
ální pracovnice s Vámi pouze vyplní potřebné dokumenty.
Se svými dotazy se prosím obracejte na:  
 
Mgr. Alena Tonová, sociální pracovnice, TEL:724849297,                                        
poradenstvi.kehila@seznam.cz

Informace o sociální službě Odborné sociální poradenství
7.srpna proběhla v sociální službě Odborné sociální poraden-
ství, inspekce kvality poskytované sociální služby. Inspekci 
provedl čtyřčlenný tým inspektorů z Úřadu práce Ústeckého 
kraje. Kontrola byla zaměřena na dodržování standardů kva-
lity a § 88 písm. a-k) zákona č.108/2006Sb o sociálních služ-
bách. Během kontroly navštívili inspektoři také tři uživatele 
služby odborné sociální poradenství v jejich domácnostech a 
vedli s nimi rozhovory.
O týden později jsme s napětím očekávali výsledek inspekce. 
Závěr zní, že naše sociální služba je poskytována v souladu 
se zákonem č.108/2006Sb., nedošlo k porušení zákona a ani 
nebyla uložena žádná opatření. Inspektoři při předání proto-
kolu inspekce zhodnotili námi poskytovanou sociální službu 
jako kvalitní a velmi potřebnou. Kontrola byla velmi náročná 
a podrobná, velmi si ceníme toho, že jsme obstáli. Věříme, že 
i Vy uživatelé našich služeb budete s touto službou i nadále 
spokojeni.
     Mgr. Alena Tonová

pan Faerman Roman, nar. 01.07. - 55let
pan Appel Robert, nar. 07.07. - 49let
pan Lederer František, nar. 11.7. - 83 let
paní Kredlová Hana, nar. 15.07. - 56 let
paní  Kozová Lotte, nar. 19.07. - 88 let
paní Lebovičová Sylvia, nar. 26.07. - 67 let
paní Skočdopolová Eva, nar. 29.07. - 81 let
pan Lebovič Michal , nar. 13.08. - 50 let
pan Pulc Tomáš, nar. 20.08. - 44 let
paní Becková Renata, nar. 25.08. - 35 let
paní Becková Gabriela, nar. 01.09.- 38 let
pan Lichtenstein Miloš, nar. 06.09. - 32 let
pan Lichtenstein Vít, nar. 07.09 - 28 let
pan Látal Oldřich, nar. 09.09 - 53 let
pan Látal Samuel, nar. 09.09 - 14 let
pan Látal Dominik, nar. 17.09. - 20 let
paní Lichtensteinová Sonja, nar. 18.09. - 67 let
paní  Faerman Šeindly,nar. 20.09. - 82 let
paní SkálováTereza, nar. 26.09. - 28 let

Ad mea veesrim šana
Přeje Teplická židovská obec

Narozeniny členů Teplické židovské obce

 
Představenstvo se na svém řádném zasedání mimo 
jiné  zabývalo:

- představenstvo Žo Teplice se na svém zasedání zabývalo pře-
vážně akcemi, které byly dlouhodobě připravovány na měsíc 
červenec a srpen ( Workcamp Sobědruhy, návštěva zahranič-
ních delegací v Teplicích, Barevná planeta v Chomutově)
- restitucí majetku Židovské obce Teplice
- přípravou  Vysokých svátků a Sukotu
- zpracováním grantů pro předložení NFOH
- vyhledáním nového nájemce pro rekreační zařízení Severka 
- dokončením projektů financovaných z grantů v roce 2013
- přípravou oslav „ 600 let příchodů Židů do Teplic“
- zajištěním Týdne evropské židovské kultury v Teplicích ( ve-
řejné čtení knih A.Lustiga, Týdne židovské kuchyně v Hotelu 
Prince de Ligne a další)

Zprávy z představenstva
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WORCAMP SOBĚDRUHY OČIMA VĚRY HARMS
Česko- německý kemp v Teplicích – Sobědruhách  proběhl  úspěšně v první polovině července. Zúčastnilo  10 českých a 16 
německých studentů z různých měst obou zemí. Vedle toho tým dospělých – 7 Němců a 1 Čech, který zároveň tlumočil.
Mládež odvedla na Sobědružském hřbitově pořádný kus práce. Hřbitov opravdu prokoukl. Teď jsme velmi zvědaví, jak  se 
to bude dále udržovat. K tomu by bylo nejvíce zapotřebí, aby se oplotil či obehnal, ale na tom už se, jak jsme se dozvěděli, 
pracuje.

Vedle práce na hřbitově ale bylo také velmi důležité setkání mládeže obou zemí, společné výlety a jiné akce ve volném čase. 
Návštěvy Terezína a Lidic na všechny  účastníky  velmi zapůsobily především proto, že  jsme měli příležitost setkat se s 
přeživším.

Další velmi důležitý aspekt bylo setkání s židovstvím, pro většinu účastníků asi vůbec prvně v životě. Myslím, že proběhlo 
velmi milým a přirozeným způsobem. Mládež a dospělí se bez zábran mohli  na vše možné zeptat a prožít krásný Šabat 
na obci v Teplicích. Pro mne osobně byl velký zážitek, že jsem v modlitebně mohla zapálit šabatové svíčky. Za to všechno 
bychom se chtěli co nejsrdečněji poděkovat panu Látalovi, Lichtensteinovi, Lebovičovi, Pulcovi a ostatním, kteří nás na 
obci tak vřele přijali!  Velmi si toho vážíme, jak se o nás po celou dobu pobytu starali. Cítili jsme se opravdu velice dobře a 
získali jsme nové přátele.

Náhrobek mého dědečka Josefa Leknera se mi bohužel nepodařilo najít, alespoň prozatím ne, ale přesto jsem hodně vzpo-
mínala na svoji maminku Markétu Rimplovou,rozenou Leknerovou, rodačku z Teplic-Trnovan. Jakou radost by jistě měla, 
že na tom hřbitově pracujeme.
Velké překvapení pro mne bylo, když jsem na pamětní desce pro padlé židovské vojáky  na Novém teplickém hřbitově četla 
jméno svého strýce Fritze Lecknera. Bylo to skoro neuvěřitelné najít po tomto příbuzném alespoň tuto jedinou stopu.

Věra Harms- Brémy Německo


