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Cíle, vzorek, metody, prameny 

 

 Cílem mé práce je sestavit národnostní, náboženský, demografický a socioprofesní 

profil židovské komunity v Brandýse nad Labem. Dalším cílem je popsat soužití menšinového 

židovského obyvatelstva s většinovým českým obyvatelstvem v Brandýse nad Labem. 

Za časový rámec svého výzkumu jsem si vybrala období první republiky, s přesahy do 

období druhé republiky a protektorátu Čechy a Morava, a případně také do období Rakouska 

– Uherska. 

 Problém, kterému se věnuji, je aktuální. Byl zvýznamněn po roce 1989 v souvislosti 

s demokratizací společnosti a zájmem o menšiny. V posledních letech se badatelé, kteří se 

věnují židovské tematice, zaměřují na malé město. Lépe zdokumentované jsou především 

židovské komunity v malých městech na Moravě. 

 

Brandýs nad Labem 

 

Klíčovou dobou pro můj výzkum je doba od přelomu 19. a 20. století do roku 1945.  

 

Na počátku 20. století má Brandýs nad Labem, založený roku 13181, již převážně průmyslový 

charakter. V čele výroby stojí Melicharova továrna, kterou roku 1878 založil František 

Melichar2 a který se díky zlepšovacím vynálezům secích strojů, stal jedním z největších 

podnikatelů v habsburské monarchii. Dále tu nalezneme Srpkovu uměleckou slévárnu3. 

V roce 1911 je také zřízeno první automobilové spojení s Prahou, o které se postaral pan 

Bischitzky, podnikatel židovského původu4. 

V této době město žije bohatým kulturním a spolkovým životem. Fungují tu spolky 

většinové, např. pěvecký spolek Bojan, Sbor dobrovolných hasičů či Spolek divadelních 

ochotníků5, z menšinových spolků mohu jmenovat židovské pohřební bratrstvo Chevra 

kadiša6. Židovská komunita je ostatně s životem města silně provázána, vždyť první židovské 

osídlení je v Brandýse nad Labem doloženo z 16. století7. 

V této době navštěvují město také členové habsburské monarchie - arcivévoda Karel 

tu roku 1908 nastupuje svou vojenskou službu8 a roku 1911 se stěhuje na brandýský zámek 

spolu se svou ženou Zitou9. Město je bouřlivě vítá. 

Za první světové války se brandýský průmysl podílí na válečné mašinérii. Melicharova 

továrna vyrábí granáty pro frontu. Granáty jsou ovšem kvůli surovinám tak nekvalitní, že 
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vybuchují i ve vlastním vojsku10. Na druhé straně barikády stojí Ladislav V. Fáček, s krycím 

jménem Strýček, který je jedním z kurýrů, díky kterým T. G. Masaryk komunikuje s lidmi 

z Čech11.  

Ve válečné době se Brandýs nad Labem stará o potřebné, vyvařuje se tu pro děti a 

chudé12. Den po kapitulaci Rakousko-Uherska – 4. listopadu 1918 požádal císař Karel 

představitele nově vznikajícího československého státu o dovolení usadit se na zámku 

v Brandýse nad Labem13. Žádost byla nakonec zamítnuta14.  

 Vznik Československé republiky vítali občané v Brandýse bouřlivě. I zde byla 

symbolicky pohřbívána monarchie15. Do díry vykopané na náměstí byly pohřbívaly symboly 

monarchie16. Můžeme pozorovat také zvýšené protikatolické nálady17.   

 Ve dvacátých letech 20. století se město drží svého průmyslového charakteru. Po 

válečném strádání se v Brandýse opět rozvíjí spolkový a kulturní život. Nalezneme tu spolky, 

které fungovaly již za rakousko-uherské monarchie, např. pěvecký spolek Bojan, tak také 

spolky nové – z Prahy sem například přicházejí skauti18.  

V Brandýse se rozvíjí také školství – roku 192719 je slavnostně otevřena budova 

Reálného gymnázia, které ale funguje již od roku 191320. Roku 1929 zažívá město spolu se 

sousední Starou Boleslaví oslavu milénia – ve Staré Boleslavi byl právě před tisíci lety 28. 

září 929 podle církevní tradice zavražděn kníže Václav 21.  

Ve dvacátých letech se v Brandýse nad Labem zastavuje také několik významných 

osobností. Obyvatele města nejvíce potěšila návštěva československého prezidenta T. G. 

Masaryka, který do města zavítal 1. srpna 192022. Dále město navštěvuje také Karel Kramář23. 

 Hospodářská krize se negativně podepisuje na průmyslové produkci města. Na 

počátku třicátých let je firma Neurath – Melichar, největší podnik ve městě, nucena omezit 

výrobu a propustit zaměstnance24. Setkáváme se tu ale s pomocí strádajícím25.  

Roku 1931 se zapisuje Brandýs nad Labem do historie i díky nálezu nádoby naplněné 

stříbrnými mincemi, pocházející zhruba z druhé poloviny desátého století26. K nálezu dochází 

díky úpravě koryta řeky Labe. 

 Na konci první republiky, roku 1937, se čestným občanem města stává prezident 

Eduard Beneš27 76, jehož rodina byla s Brandýsem úzce spjata. Jako učitel a okresní školní 

inspektor tu působil prezidentův bratr Vojtěch Beneš28. 

 Za první republiky se v Brandýse rozvíjí také sport, a to zejména kopaná, moderní 

cyklistika, jezdectví, Sokol, lyžařský oddíl a na konci třicátých let se tu objevuje nový módní 

sport – basketbal, a to díky skautům29. 
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V roce 1938 žili také lidé v Brandýse v obavách o vlastní budoucnost. 22. září 1938 se 

na brandýském náměstí sešlo značné shromáždění lidí a velmi živě se diskutovalo o nastalé 

politické situaci. Po proslovech se řečníci rozešli a menší manifestace se konala u pomníku T. 

G. Masaryka30.   

Brzy po 15. březnu 1939 přicházejí Němci také do Brandýsa a zřizují si tu sídlo 

v budově bývalého Okresního domu 31. Lidé museli odevzdat zbraně, pár jich ale bylo ukryto 

v místním biografu32. Roku 1940 je v Brandýse otevřena německá škola33. O něco později 

začínají nucené transporty převážně židovského obyvatelstva do koncentračních táborů. 

Z Brandýsa je odvezeno 64 brandýských občanů, z toho 48 židovského vyznání34. 

 Přes snahy Němců nepřipustit, aby ve městě existoval společenský život, rozvíjí se tu 

ochotnické divadlo a sport – hlavně fotbal35. Vedle toho tu také vznikají ilegální skupiny 

s protinacistickým zaměřením36. Jsou zaznamenány nejrůznější sabotážní akce, např. 

soustavné přerušovanému kabelu k náložím vedoucím k podminovanému mostu mezi 

Brandýsem nad Labem a Starou Boleslaví37.  

3. května 1945 byly odstraněny německé nápisy, 7. května 1945 projeli Brandýsem 

američtí parlamentáři a 9. května přijeli do Brandýsa sovětští vojáci 38. Město pak vítá mír a 

věří v lepší zítřek. 

 

 

Prameny 

I. Archivní materiály 

Data jsem shromáždila ve Státním okresním archivu Praha - východ, v Národním archivu 

Praha a v Archivu Židovského muzea v Praze. 

Pro zkoumání národnostního, náboženského, demografického a socioprofesního 

profilu židovské komunity jsem použila tyto prameny: fond: Sčítání lidu, domu a bytů z roku 

1921 pro okres Brandýs nad Labem; fond: Sčítání lidu, domu a bytů z roku 1930; fond: 

Židovské náboženské obce z let 1748 – 1949; fond: Evidence židovských obyvatel z let 1939 

– 1940 a židovského majetku z let 1939- 1946; Terezínská pamětní kniha; Počítačová 

databáze Židovského muzea v Praze. 

Pro zkoumání soužití židovské komunity s většinovým českým obyvatelstvem jsem 

použila tyto prameny: fond: Okresní úřad Brandýs nad Labem – Židovská náboženská obec; 

fond: Židovská náboženská obec v Brandýse nad Labem; fond: Okresní úřad Brandýs nad 
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Labem – volby do senátu, národního shromáždění a obecního zastupitelstva; fond: Katalog 

presidiálních spisů pro Brandýs nad Labem z let 1918 – 1938; Fond: Okresní úřad Brandýs 

nad Labem - katalog spolků 

 

Výsledky sčítání lidu, domu a bytů z roku 1921 pro politický okres Brandýs nad Labem 

Výsledky sčítání jsou uloženy ve Státním okresním archivu Praha - východ ve fondu: 

Okresní úřad Brandýs nad Labem pod značkou SO 1921, sing. Brandýs nad Labem I. – VI. 

obvod, karton č. 118 – 122.  

Charakteristika: 

 Sčítání lidu se uskutečnilo 15. února 1921 podle zákona č. 256/1920. Fond je složený 

ze sčítacích operátů, archů, které evidují obyvatele na základě místa jejich bydliště (tj. podle 

bytu, domu, ulice a části města). Brandýs měl v roce 1921 6 sčítacích obvodů. Každý arch 

obsahuje určité údaje. Na titulní straně nalezneme adresu domu, majitele domu, počet 

domácností se jmény majitelů bytů. Arch dále obsahuje údaje pro každou domácnost, kde 

vedle čísla bytu nalezneme: 1) pořadové číslo, 2) příjmení, 3) jméno, 4) vztah (příbuzenský, 

pracovní či jiný) k majiteli bytu, 5) pohlaví, 6) rodinný stav, 7) den, měsíc a rok narození, 8) 

bydliště (obec, okres, země), 9) odkdy bydlí osoba ve městě, případně odkud se sem 

přistěhovala, 10) domovská příslušnost, tedy státní příslušnost, 11) národnost a mateřský 

jazyk, 12) náboženské vyznání, 13) znalost čtení a psaní, 14) druh povolání, 15) postavení 

v povolání, 16) bližší označení závodu, v němž se povolání vykonává. Sčítací archy 

vyplňovali přednostové domácností, často tedy majitelé bytů, kteří vyplňovali informace jak o 

sobě, tak o ostatních členech domácnosti. Archy byly vyplňovány v řeči, ke které se osoby 

přihlásily. 

Význam: 

 Studium těchto dokumentů mi poskytlo informace o celé židovské komunitě. Zjistila 

jsem, jaká byla demografická a socioprofesní struktura židovské komunity v Brandýse nad 

Labem. Dále jsem zjistila, kolik obyvatel se hlásilo k židovskému náboženství a židovské 

národnosti, jaká byla celková národnostní situace ve městě. Také jsem zjistila, způsob obživy 

a rozsídlení Židů. Dále jsem zjistila počet rodin, počet jejich členů, data narození, pohlaví, 

profesi, strukturu jednotlivých domácností.  
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Výsledky sčítání lidu, domu a bytů z roku 1930 

 Výsledky sčítání lidu pro Brandýs nad Labem, stejně jako pro celý zbytek republiky, 

jsou uloženy v Národním archivu v Praze, ve fondu: Sčítání lidu (zkr. SO) v kartonech č. 

5121 - 5126.  

Charakteristika: 

 Sčítání se konalo k 1. prosinci 1930. Zjišťovanými informacemi a formou se velmi 

podobá sčítání z roku 1921. Dozvídáme se ale několik údajů navíc. Tyto údaje nám poskytují 

hlavně rozšíření pohledu na rodinu. Navíc k informacím z roku 1921 se tak udává datum 

posledního sňatku, eventuálně datum ovdovění, počet dětí narozených v posledním 

manželství, údaj odkud přišla osoba do obce a zda je tu usazena trvale, eventuálně kde je její 

trvalé bydliště a poslední novinkou byla informace o tělesných vadách.  

Význam: 

 Význam sčítání je podobný jako u předchozího. Navíc mi poskytuje informace o tom, 

odkud a kdy se Židé stěhovali do Brandýsa nad Labem, či zda zde žili již od narození. Lze 

zjistit také přibližný počet dětí v rodině, věk při sňatku či datum úmrtní partnera. 

 

Židovská náboženská obec v Brandýse nad Labem 

 Informace o židovské náboženské obci nalezneme na dvou místech. Obsáhlejší fond 

pod jménem Brandýs nad Labem nalezneme v Archivu Židovského muzea v Praze. 

Charakteristika: 

 Fond je složen z dokumentů židovské (izraelitské) náboženské obce v Brandýse nad 

Labem. Dokumenty byly shromažďovány za účelem dokumentace činnosti zdejší obce. 

Dokumenty jsou psány německy a česky, s tím, že na přelomu 19. a 20. století převažuje 

němčina, ale již v prvních letech 20. století jsou dokumenty v drtivé většině psány česky. 

Význam: 

 Fond mi poskytl řadu celých informací o zdejší židovské komunitě. Dozvídám se z něj 

ideové zaměření zdejších Židů, obsahy jednotlivých schůzek představenstva obce, výsledky 

voleb obce, mohu sledovat administrativní činnost obce a její pomoc chudým a potřebným. 

Fond dále poskytuje informace o personálním obsazení náboženských funkcí.  

 

Druhou a menší část fondu nalezneme v Okresním archivu Praha-východ ve fondu: Okresní 

úřad Brandýs nad Labem pod evidenčním číslem 668 5/4.  
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Charakteristika: 

 Je tu uložen jednací protokol obce z let 1887-1917, který opět zaznamenává činnost 

náboženské obce. Naleznme tu záznamy jednání, informace o úmrtí jednotlivých členů, 

můžeme pozorovat korespondenci náboženské obce s matrikami apod. 

Význam: 

 Význam fondu je totožný s významem fondu v Archivu Židovského muzea v Praze. 

V obou případech mi fond poskytuje pohled na fungování obce.  

 

Židovské náboženské obce z 1748 – 1949 

Charakteristika: 

 Tento fond je uložen v Národním archivu v Praze na Oddělení fondů samosprávy a 

státní správy do roku 1848 a církevních institucí (1. oddělení). Součástí toho fondu jsou také 

matriky narozených, zemřelých a sňatků. Pro Brandýs nad Labem se dochovaly všechny tři 

typy matrik. Prostudovala jsem je od 1890 až do roku 1945, kdy záznamy končí. Záznamy 

jsou vedeny hlavně v němčině, v posledním období fungování matrik se ale prosadila čeština, 

tj. v letech 1890 - 1945. 

  

Obsah: 

 Matriky narození obsahují několik rubrik: 1) pořadové číslo, 2) datum a číslo 

ohlašovacího lístku, 3) den, měsíc, rok narození, č. domu, místo a politický okres, 4) děti, jež 

se narodily mrtvé, 5) den, měsíc, rok obřezání či udělení jména, č. domu, místo, 6) jméno 

dítěte, pohlaví a původ (manželský či nemanželský), 7) jméno, stav, bydliště, příslušnost a 

narození otce, jména jeho rodičů, 8) jméno, stav, bydliště, příslušnost a narození matky, 

jména jejich rodičů, 9) popisy svědků s udáním bydliště, 10) popis toho, kdo provedl obřízku, 

11) popis místa porodu, 12) poznámka 

 Matriky sňatků mají rubriky: 1) pořadové číslo, 2) datum a číslo úředního povolení 

k sňatku, 3) jméno, místo narození, zaměstnání, bydliště, č. domu ženicha, 4) jméno, místo 

narození, zaměstnání, bydliště, č. domu nevěsty, 5) den, měsíc, rok, místo, politický okres, 

kde probíhaly ohlášky, 6) den, měsíc, rok místo, politický okres konání sňatku, 7) u 

příbuzných údaje o udělení místodržitelského povolení, 8) jméno rabína, který obřad konal, 9) 

údaje o domovské příslušnosti snoubenců, 10) poznámka. 

 Matriky zemřelých obsahují rubriky: 1) pořadové číslo, 2) datum a číslo úmrtního 

listu, 3) hodina, den, měsíc a rok úmrtí, č. domu, okres, 4) den, měsíc, místo a rok pohřbu, 5) 
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jméno a zaměstnání zemřelého, jména dětí, bydliště, č. domu, okres, 6) pohlaví, 7) stáří, 8) 

stav, 9) příčina úmrtí, 10) záznam těch, kteří dosáhli věku přes sto let, 11) domovská 

příslušnost, 12) poznámka.  

Součástí fondu jsou i kopie úředních dokumentů, které po válce dlouho nezvěstné, 

nebo i lidi, jejichž osud je znám, dodatečně prohlašují za mrtvé. Karty obsahují sdělení o 

posledním pobytu osob, dobu odkdy jsou nezvěstné a za jakých podmínek byly naposledy 

viděny. Obsahují i pravděpodobné místo úmrtní a jméno osoby, na jejíž návrh je osoba 

prohlášena za mrtvou. 

Význam: 

 Tento pramen neuvádím jako nejdůležitější a to z toho důvodu, že ač nabízí velké 

množství informací, nejsou vždy vyplněny všechny rubriky a navíc z některých let nejsou 

dochované žádné údaje. Problémem je matrika sňatků, která neobsahuje žádné relevantní 

informace ohledně sňatků židovské komunity v Brandýse nad Labem – k roku 1928 je 

uvedeno, že nejsou pořízeny žádné záznamy, z ostatních let záznamy chybí – 1904-5, 1907-

1910, 1912-1933, vyjma 1928, dále 1939-1945. 

 Fond mi tedy poskytl informace hlavně o narozených a zemřelých. Matrika zemřelých 

končí roku 1942. Pravděpodobně ne náhodou se toto datum shoduje s rokem transportů 

židovských obyvatel z Brandýsa nad Labem. Informace z těchto dvou matrik mi umožnily 

doplnit informace získané ze sčítání lidu z let 1921 a 1930. Poskytuje mi informace i o dětech, 

které nejsou zaneseny ve sčítacích operátech, protože se narodily po roce 1930, kdy bylo 

konáno poslední meziválečné sčítání lidu. Také v matrice zemřelých nalezneme osoby, které 

nezachytila sčítání lidu. Tato matrika také podává informace o tom, v kolika letech lidé 

umírali a z jakého důvodu. 

 

Evidence židovských obyvatel z let 1939 – 1940 a židovského majetku z tel 1939 - 1946 

Charakteristika: 

Evidence je součástí fondu: Okresní úřad Brandýs nad Labem, inv. č. 887-8, kartony č. 

923 – 925. Evidence probíhala již v době druhé republiky z nařízení zastupujícího říšského 

protektora Neuratha. Byla sestavena za účelem sepsání židovského majetku a k vytvoření 

seznamu židovských obyvatel. Evidence se rozbíhá v prosinci 1939. Evidenční karty jsou 

psány německy.  

Obsah: 
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 Evidence židovského majetku obsahuje tyto rubriky: 1) jméno, 2) datum a místo 

narození, 3) bydliště, 4) povolání – a) před 16. 3. 1939, b) po 16. 3. 1939, 5) aktivity – a) 

uvnitř země, b) vně země, 6) bankovní účty a konta, movitý majetek 7) nemovitosti a 

hypotéky 

 Evidence židovských obyvatel obsahuje tyto rubriky: 1) jméno, 2) datum a místo 

narození, 3) místo bydliště, okres 4) od kdy tu osoba žije, 5) místo předchozího pobytu, od 

kdy osoba pobývá v obci, 6) stav, 7) náboženské vyznání, 8) zaměstnání, 9)  majetek, 10) 

kapitál v korunách (odkud pochází), 11) kapitál v jiných zdrojích (vyčíslen v korunách), 12) 

adresa majetku (kapitál,  hotovost), 13) děti pod 15 let věku, 14) poznámka.  

Význam: 

 Evidence židovského majetku mi poskytuje pohled na to, jaký byl majetek 

jednotlivých členů židovské komunity a v jaké formě ho Židé vlastnili. Také informuje o datu 

narození, rodinném stavu a povolání, navíc před a po 16. 3. 1939. 

 Evidence židovských obyvatel mi poskytuje informace a početnosti zdejší komunity za 

druhé republiky. Informuje o rodinných poměrech, o tom, odkud a kdy Židé přišli do 

Brandýsa, o jejich povolání, náboženském vyznání a také o majetku.  

 Obě evidence mi umožňují sestavit obraz židovské komunity na počátku existence 

protektorátu Čechy a Morava. 

 

Volby do senátu, národního shromáždění a obecního zastupitelstva 

Tyto dokumenty jsou uloženy ve fondu: Okresní úřad v Brandýse nad Labem, pod 

inventárním číslem 656 3/1. v Okresním archivu Praha- východ. 

Charakteristika: 

 Fond obsahuje informace o výsledcích voleb z období prví republiky a to jak voleb 

obecních, tak voleb do Národního shromáždění. Obsahuje také dokumentaci, která se týká 

konání a organizace voleb. 

Význam: 

Fond mi poskytuje informace o politickém naladění města.  

 

Katalog presidiálních spisů pro Brandýs nad Labem v letech 1918-1938 

Charakteristika: 
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 Katalog sdružuje informace o dění v Brandýse nad Labem. Obsahuje zprávy 

z četnických stanic – o počtu podaných trestních oznámení, o počtu zatčených, dále obsahuje 

informace ze zasedání městského zastupitelstva, o sociálních bouřích, o požadavcích 

demonstrantů na těchto bouřích, o oslavách důležitých výročí – např. oslav prvního máje, 

narozenin prezidenta T. G. Masaryka, vzniku Československé republiky apod. Mimo jiné 

zaznamenává informace o politických shromážděních a v pozdějších letech také o činnosti 

českých fašistů a komunistů v Brandýse nad Labem. 

Význam: 

 Katalog mi poskytl detailní pohled na dění v Brandýse nad Labem. Umožnil mi zjistit, 

jak probíhaly oslavy státních svátků a kdo se jich účastnil, zda v Brandýse došlo k nějakým 

antisemitským excesům, jakou činnost tu provozovali čeští fašisté. Katalog mi poskytl 

kontext, do kterého mohu zasadit židovskou menšinu. Podává informace o vzájemném soužití 

židovské komunity a většinovým obyvatelstvem.  

 

Katalog spolků 

Charakteristika: 

Tento katalog je součástí fondu: Okresní úřad Brandýs nad Labem. Sdružuje 

informace o spolcích, které v tomto okrese fungovaly. Získáváme tak informace hlavně 

administrativního typu, v menší míře se objevují informace o jednotlivých akcích spolků 

(výletech, přednáškách apod.).  

Význam: 

Pro mou práci jsou relevantní pouze informace o spolku Masarykova liga proti 

tuberkulóze, který nalezneme pod evidenčním číslem 70. Dozvídáme se tu, jak vypadaly 

stanovy spolku a také členy představenstva z let 1932, 1933, 1936. Relevantní jsou také 

informace o Spolku pro podporování chudých studujících státního reálného gymnázia 

v Brandýse nad Labem, který nalezneme pod evidenčním číslem 139. Ovšem obsahuje pouze 

seznam členů představenstva pro roky 1934/1935 a rok 1937. 

Terezínská pamětní kniha – Židovské oběti nacistických deportací z Čech a Moravy 

1941 - 1945 

Charakteristika: 

Terezínská pamětní kniha vzniká na popud Terezínské iniciativy v roce 1995. 

Terezínská iniciativa je sdružení bývalých vězňů Terezína založené roku 1990. Informace, 
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které Terezínská kniha obsahuje, jsou shromážděny z několika zdrojů – z kartotéky vytvořené 

evidenčním oddělením Rady židovských náboženských obcí v Čechách a na Moravě a z knihy 

„Terezín - ghetto“. Jejími editory jsou Miroslav Kárný a Margita Kárná. 

Obsah: 

 Dva svazky knihy obsahují záznamy o 80 000 osobách. Údaje jsou řazeny 

chronologicky podle transportů. 

Význam: 

 Terezínská pamětní kniha mi poskytla informace o židovské komunitě v Brandýse nad 

Labem po roce 1938. Ačkoli stěžejním tématem mé práce je dvacet let trvání Československé 

republiky, zajímal mě osud židovské komunity i po tomto roce. Kniha mi umožňuje sestavit 

věkový profil židovské komunity, alespoň zhruba tu mohu odvodit rodinné struktury. Kniha 

poskytuje informace o datu narození, datu transportu, číslu transportu, odkud transport 

vyjížděl, kam jel.  Dozvěděla jsem se také osudy brandýských Židů po odjezdu z Terezína. 

Brandýští Židé byli v naprosté většině transportováni do Osvětimi. Kniha tak obsahuje také 

datum a místo smrti. Zjistila jsem také, že osud některých Židů není známý. 

 

Počítačová databáze Židovského muzea v Praze 

Židovské muzeum vzniklo na popud Spolku pro založení a vydržování Židovského muzea 

v Praze roku 1906. Od té doby sbírá a schraňuje cenné židovské předměty i dokumenty. Po 

druhé světové válce se do jeho sbírek dostávají také vzpomínky Židů přeživších holocaust.  

Charakteristika: 

 Počítačová databáze rozšiřuje a doplňuje informace zahrnuté v Terezínské pamětní 

knize. Garantem této služby je PhDr. Anita Franková. Výhodou databáze je rychlejší 

vyhledávání. Obsahuje navíc řadu doplňujících informací, jako jsou například vzpomínky 

sepsané židy z celého světa, kteří přežili holocaust. 

Význam: 

Doplňuje informace získané z Terezínské pamětní knihy. 

  

II. Dobový místní tisk 

 Brandýský místní tisk nepokrývá období celé první republiky. Pro mou práci jsem použila 

dva druhy regionálního tisku – Brandýský kraj a Voskův kraj. 
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Brandýský kraj 

Jde o týdeník československé strany socialistické a jednot malozemědělců a živnostníků.  

Vydavatelem je Okresní výkonný výbor československé strany socialistické v Brandýse nad 

Labem. Redaktorem je Josef Sirůček. Týdeník vychází každou sobotu v letech 1922 – 1923. 

Obsah:  

Tento regionální tisk se věnuje řadě témat. Vedle rubriky, která se věnuje celostátním 

tématům, tu nalezneme rubriku, která se věnuje místním událostem. Další rubrikou je také 

inzerce. 

Význam: 

 Tento regionální tisk mi nabízí pohled na naladění Brandýsa nad Labem. Ukazuje mi 

názory strany, která se v Brandýse nad Labem umisťovala ve volbách na čelních pozicích a 

z velké části tak tvořila zastupitelstvo obce. Regionální tisk také upozorňuje na řadu místních 

problémů, umožňuje mi tak podívat na určité události z více pohledů – například v případě 

potlačení protidrahotních akcí. 

 

Voskův kraj 

Jde o týdeník československé sociálně demokratické strany dělnické. Součástí týdeníku je 

Odboj, příloha pro okres brandýský. 

Obsah: 

 Tento regionální tisk obsahuje několik pravidelných rubrik. Je to rubrika Ze světa, dále 

je rubrika Z domova, také tu nalézáme sekci věnující se inzerci. Dále je tu sloupek, který se 

věnuje událostem, které se udály k nejbližším okolí. Zajímavá je také rubrika, která se věnuje 

cenám nejběžnějších a nejpotřebnějších potravin – mléku, vejcím, masu. 

Význam: 

 Význam tohoto regionálního tisku je velmi podobný jako u Brandýského kraje. 

Poskytuje mi další úhel pohledu na události, které se staly v Brandýse nad Labem. Navíc 

může informovat o událostech, které jiné prameny nezaznamenaly. Díky rubrice s cenami 

mohu pozorovat poválečný vývoj cen, sledovat, zda klesají či stoupají a zda jsou nářky na 

drahotu a lichvu oprávněné. 

 

III. Pamětní prameny 
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 Respondent A  

Pohlaví: žena 

Věk: 94 let 

Otec pracoval na poště, matka pracovala na poli. Respondentka pochází z malé vesnice, která 

leží nedaleko Brandýsa. Do Brandýsa odchází po svatbě v polovině 20. let.  Je vyučenou 

švadlenou, ovšem v době první republiky dojíždí za prací do Prahy, kde pracuje u řezníka.  

V druhé polovině 30. let přestala pracovat a zůstala doma s dětmi. Po válce až do odchodu do 

odchodu pracuje jako švadlena. 

 Respondentka byla velice milá a vstřícná. Jediným problémem byl její sluch. Musela 

jsem jí otázku několikrát opakovat, a přesto jsem se občas nedočkala odpovědi. Proto jsem je 

někdy musela získat formou nepřímých otázek. 

Respondent B 

Pohlaví: muž 

Věk: 89 let 

Respondent pochází z Benešova u Prahy. Do Brandýsa přichází v sedmi letech roku 1927. 

Otec pracoval v důchodkové kontrole, matka byla v domácnosti. V době první republiky 

navštěvuje zdejší měšťanskou školu a poté v době protektorátu studuje v Mladé Boleslavi na 

průmyslové škole. Po válce pracuje v obchodním domě v Praze. 

Rozhovor proběhl 24. 4. 2008 na zahradě respondentova domu. Respondent byl milý a 

vstřícný.  

 

Metody 

Výzkum je prováděn metodou mikrosondy. V této metodě jde v podstatě o vytvoření 

vybraného vzorku, souboru dat, který bude natolik reprezentativní, aby umožňoval 

zevšeobecnění závěrů na něm zjištěných. Známe obecný vývoj situace židovské menšiny 

v Československu. Víme, že se podílela na budování nového státu, byla loajální vůči jejím 

představitelům, potýkala se s antisemitismem i se sžila s československou většinou.  Metoda 

mi tak umožní na příkladě brandýské židovské komunity zjistit, jestli se dá generalizace dat 

pro celé Československo uplatnit i v případě Brandýsa nad Labem, případně zda brandýská 

komunita tvořila výjimku z obecného dění. Tuto metodu mohu použít také v případě 
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demografického a socioprofesního profilu židovské komunity v Brandýse nad Labem. Mohu 

zjistit, nakolik se i v tomto směru podobá obecné situaci v českých zemích. 

Stěžejní metodou mého výzkumu je metoda archivně-historická. Informace tu 

získávám zkoumáním archivních dokumentů. S informacemi získanými touto metodou se dále 

pracuje buď formou komparace, a to jak s jinými archivními dokumenty, nebo například 

s dobovým tiskem. Zpracovaná data jsou často zařazena do obecného historického rámce. 

Tato metoda mi umožnila sestavit demografický a profesní profil židovské komunity, 

a také sociální postavení Židů v Brandýse nad Labem a proměnu této komunity v době první 

republiky. Metoda mi také umožnila zjistit, jak fungovala židovská náboženská obec 

v Brandýse nad Labem, kdo se podílel na jejím řízení, jakým aktivitám se židovská komunita 

věnovala. 

Pro svou práci jsem dále použila metodu komparativní. Tato metoda mi na první 

úrovni posloužila ke komparaci informací zjištěných z archivních pramenů. Zjišťovala jsem, 

jaké procento Židů obývalo Brandýs nad Labem a komparovala jsem to s výsledky pro české 

země..  

Na druhé úrovni jsem komparovala postoje židovské komunity s obecným naladěním 

celé židovské komunity v Čechách. Zjištěné informace mi umožnily porovnat vztah 

brandýských Židů k prezidentu Masarykovi a k Československé republice s tím, jak byla 

naladěna celá židovská společnost. Tuto komparaci provádím průběžně. Dále porovnám 

výskyt antisemitismu, a to jak na počátku existence republiky, tak poté ve třicátých letech. 

 Součástí mé práce je i terénní výzkum formou přímých polořízených rozhovorů.  

Tématem rozhovorů byla nejdříve osoba samotného respondenta. Poté jsem se zaměřila na 

otázky, které se týkaly obecně Brandýsa nad Labem v době první republiky a poté za 

protektorátu Čechy a Morava. Dále jsem přešla na otázky, které byly směřovány přímo na 

židovskou komunitu. Zajímalo mě, zda respondenti osobně znali některé Židy, zda věděli, kde 

žili, čím se živili, kde měli své obchody a co v obchodech prodávali, potažmo jak se chovali k 

zákazníkům.  Zajímala mě účast Židů v životě města – zda se Židé účastnili většinových 

zábav, kulturních akcí, zda navštěvovali většinové spolky. 

 Zajímaly mě také reakce Židů na nacistické nebezpečí, jestli někteří Židé emigrovali, 

zda si Židé u svých přátel schovali nějaké cennosti před odjezdem do transportu a zda si 

potom některý z nich pro tyto cennosti přišel. 

 Otázky z doby protektorátu Čechy a Morava jsem zaměřila na to, zda si respondenti 

pamatují příchod německých jednotek do Brandýsa, jak se v této době žilo zdejším Židům – 
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zda měli nadále otevřené obchody, zda mohli žít ve svých domech a podobně. Jedna z otázek 

také směřovala k tomu, zda respondenti něco věděli o osudech Židů za války. Z poválečného 

období mě zajímalo, zda se někteří Židé vrátili. 

 

Pro získání respondentů jsem se musela obrátit na místní domovy důchodců, pomoc přátel, 

jejichž prarodiče v Brandýse nad Labem vyrůstali. Získala jsem dva respondenty. Toto číslo 

rozhodně svědčí proti reprezentativnímu vzorku a já si to plně uvědomuji. Informace získané 

od respondentů použiji k dokreslení mnou získaných informací z jiných zdrojů. Jedná se tu o 

měkký typ dat. Oběma respondentům byl před rozhovorem vysvětlen účel rozhovoru a k 

čemu budou informace z něj získané použity. Rozhovory byly zaznamenávány na diktafon. 

 

Respondenta A jsem získala s pomocí správkyně Domova důchodců ve Staré Boleslavi. K 

respondentovi B mně přivedl můj známý. 
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Židé v Brandýse nad Labem ve světle odborné a populárně naučné literatury 

a menšinové beletrie 

 

Hledáme-li v soudobé odborné a populárně naučné literatuře tituly o brandýských Židech, 

nenalezneme knižní díla, ale pouze články. Otázkou je, proč tomu tak je. Vždyť brandýská 

komunita měla v polovině 19. století přes 200 členů, roce 1880 to bylo celkem 246 Židů1, 

tvořili 8% celkové populace. Porovnáme-li situaci například s počtem Židů v Kutné Hoře2, 

kde žilo v roce1891 celkem 245, kteří tvořili 1,8% obyvatel města, zjistíme, že zdejší 

komunita byla mnohem početnější. 

 První práci o židovské komunitě v Brandýse nad Labem nalezneme ve sborníku 

nakladatele Hugo Golda Židé a židovské obce v Čechách v minulosti a přítomnosti3. Hugo 

Gold převzal po svém strýci v Brně nakladatelství Jüdischer Bücher und Kunstverlag, které 

fungovalo až do druhé světové války.  V Brně dále vydal sborníky o historii židovských obcí 

střední Evropy a v němčině tu vydával populárně vědecký časopis. 

Autorem německy psaného článku je Moritz Mandl, nadační rabín Pinkasovy 

synagogy v Praze a od roku 1926 také rabín v Brandýse nad Labem. Autor na židovskou 

komunitu pohlíží z historického hlediska, sleduje vývoj židovské komunity, její největší 

rozkvět v polovině 19. století a poté její postupný úpadek až do třicátých let 20. století. 

Článek je zároveň základní prací o Židech v Brandýse nad Labem, protože právě odtud 

očividně čerpají další autoři. 

 Poté zájem o brandýskou židovskou komunitu na dlouho opadá. Zlomem je anglicky 

psaný článek hebraistky Vlastimily Hamáčkové a hebraistky a překladatelky Jiřiny Šedinové 

The Jewish cemetery at Brandys nad Labem4, které židovský hřbitov podrobily umělecko-

historické analýze. Rozlišují stavební styly a způsoby zdobení stél a náhrobků. Popisují cenné 

renesanční a barokní stély, stejně jako pravý klenot hřbitova, kterým je tumba ze sliveckého 

mramoru, o které se zmiňuje také Blanka Rozkošná5 a Tomáš Pěkný6. 

Tento článek, ač barvitě popisuje zdejší židovský hřbitov, postrádá fotografii či 

alespoň nákres některého z hrobů. Tento nedostatek stírá kniha Staré židovské hřbitovy Čech 

a Moravy7 autorů Petra Ehla, Arno Paříka a Jiřího Fiedlera. Mezi několika jinými je tu 

uveřejněna fotografie židovského hřbitova Brandýse8, ovšem bez jakéhokoli komentáře. 

 Po roce 1989 můžeme sledovat nárůst zájmu o mapování židovských komunit na 

malých městech. Tento zájem souvisí s demokratizací společnosti a zájmem o menšiny. 
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Základní prací vyšlou po roce 1989 je kompilační syntéza redaktora a novináře 

Tomáše Pěkného, kniha Historie Židů v Čechách a na Moravě9. Kniha se věnuje historii 

židovské menšiny v českých zemích od doby jejího příchodu až do současnosti. Věnuje se 

také židovské tradici a významným osobnostem židovské komunity v českých zemích. O 

Brandýse nad Labem se zmiňuje v souvislosti s organizováním venkovského židovstva10 a 

existencí židovského hřbitova11. 

 Tématu židovské komunity v Brandýse nad Labem se dále věnuje několik článků, 

které vyšly převážně v židovských časopisech. Články se věnují hlavně třem tématům – 

památkám, historii židovské komunity a osobnostem.  

Tématu židovské menšiny se intenzivně věnuje historička Blanka Rozkošná, které 

v letech 2002 – 2003 vychází v časopisech Roš Chodeš, který se dříve jmenoval Věstník 

židovských náboženských obcí a již více než půl století zdrojem informací pro členy českých 

a slovenských židovských obcí, a v Maskilu, věstníku židovské liberální komunity Bejt 

Simcha, několik článků, které se věnují Brandýsu nad Labem. Jeden z článků nese jméno 

Život židů v Čechách12.  Věnuje se ale hlavně nově otevřené expozici nesoucí název Život 

Židů v kraji Vojtěcha Rakouse.  Dozvídáme se z něj velice stručnou historii brandýské 

židovské komunity a také několik informací o samotném Vojtěchu Rakousovi. Další článek 

této autorky Z Prahy do Českého ráje13 nedostatky předchozího článku zaceluje. Jak název 

napovídá, článek popisuje židovské komunity a památky cestou z Prahy do Českého ráje. Jako 

první se na cestě podíváme právě do Brandýsa nad Labem. Článek vypráví poněkud obšírněji 

o historii místní komunity, dále se dozvídáme, jak vypadal demografický vývoj komunity, 

tradiční sídelní okrsky Židů a také historii židovských památek – synagogy a hřbitova. 

 Ze spolupráce Banky Rozkošné a historika Pavla Jakubce vzniká kniha Židovské 

památky Čech14. I tady pod heslem Brandýs nad Labem nalezeme stručnou historii místní 

komunity, synagogy a hřbitova. Článek je navíc ilustrován několika fotografiemi židovských 

památek – židovského hřbitova, hřbitovního domu, synagogy a židovského domu na Nižším 

Hrádku. 

Ovšem po židovské komunitě v Brandýse nad Labem nezůstal jen hřbitov či synagoga. 

Ve vzpomínkách lidí a v několika článcích se také uchovaly vzpomínky na místní židovskou 

komunitu a její významné osobnosti. Pozorujeme zde také rozšíření zájmu na osudy 

jednotlivých židovských rodin. 

Židovské tématice se tedy věnuje brandýský měsíčník Telegraf15, ve kterém na 

dvoustránce vychází tři články týkající se tématu. Dvoustrana je dílem studentky Radky 

Hlisnikovské, novinářky Jany Záhorové, PhDr. Petra Nejedla a novináře Josefa Koukala. 
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Článek se jmenuje Kam se poděli brandýští Židé?16 a mapuje židovskou komunitu ve 

třicátých letech 20. století. Dovídáme se v něm, kde sídlily židovské obchody a které rodiny je 

vlastnily. Jsou v něm uvedeni jednotliví členové židovských rodin, jejich osudy za války a to, 

jestli válku přežili. Článek je doplněn vzpomínkami několika brandýských občanů na jejich 

židovské spoluobčany a informacemi o transportech do Terezína.  

Dalším článkem z dvoustrany je příběh přeživší Heleny Komanicové, roz. Munkové, 

pod názvem Svatbu jsme měli den před transportem17. Helena byla spolu s rodiči a dvěma 

sourozenci odvezena transportem do Terezína. Článek začíná již ke konci třicátých let 20. 

století a vypráví o útrapách, které rodinu potkaly po příchodu Němců do země a po odvozu 

rodiny transportem do Terezína. 

  

Zatímco tyto články se věnují komunitě i jednotlivcům, další články se věnují pouze 

dvěma osobám, které alespoň na chvíli patřily do zdejší komunity. Jednou z nich je Filip 

Bondy, první český rabín. Bodymu se věnuje článek Karla Fishera Filip Bondy18 uveřejněný 

v Kalendáři česko-židovském, v prvním česky psaném židovském periodiku19.  

 Druhou osobností zdejšího kraje je Vojtěch Rakous, rodák z několik kilometrů 

vzdálené Staré Brazdimi, kterého s Brandýsem spojuje jak navštěvování zdejší židovské 

školy, tak povídky o místních Židech. Rakousovi se věnuje článek Miloslava Hýska Vojtěch 

Rakous20 a také článek Otakara Gutta taktéž pod názvem Vojtěch Rakous21. Rakousovo jméno 

nalezneme i v monografii Tomáše Pěkného, který řadí Rakouse k první skutečně významné 

generaci židovských autorů na české literární scéně, která se objevila na počátku 20. Století22. 

K výročí Rakousovy smrti roku 2002 vychází článek Julia Müllera Vojtěch Rakous recte 

Östreicher – český Žid23. Článek shrnuje  Rakousův život. 

 K této skupině prací patří ještě článek Ivy Steinové Kohnovi z Brandýsa nad Labem24, 

který sleduje genealogii této rodiny v Brandýse nad Labem. 

 

Ačkoli se výše popsané články nevěnují židovské komunitě nijak rovnoměrně, dá se i z těchto 

kusých informací sestavit základní historický nástin vývoje židovské komunity v Brandýse 

nad Labem. 

 Do 15. století bylo židovské osídlení typické pro větší města – Prahu a Brno. Již 

v polovině století se ale Židé stěhují do městeček a vesnic a to z důvodů epidemií, válek, 

pogromů a vypovězení25. Vzniká tak nové židovské osídlení. Právě za těchto okolností se 

Židé usazují nejspíše i v Brandýse nad Labem. Počátek zdejší židovské komunity se datuje do 

první poloviny 16. století26. 
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 Zprvu máme v Brandýse nad Labem doloženo 5 židovských rodin roku 156527, které 

se kvůli diskriminačním nařízením, které oddělují Židy od křesťanů, usazují na západním 

návrší Nižšího hrádku28. V tomto okrsku stojí i synagoga doložená již roku 151529. 

V blízkosti synagogy je také roku 156830 založen židovský hřbitov, který se postupem času 

rozrostl do velikosti 6 8884 m2 31. Nejstarší zachované hroby pochází již z roku 157232. 

V tomto století si venkovští či „zemští“ Židé také zřizovali vlastní reprezentaci, soud a 

rabinát. Tyto instituce ovšem jednak nebyly úředně schváleny a pravděpodobně neměly ani 

velký vliv, což dokládá fakt, že chtěli-li se Židé dovolat spravedlnosti, hledali ochranu u 

představených pražské obce, která v Čechách vždy měla výsadní postavení33. V následujících 

staletích počet židů v českých zemích rostl a to i přes restrikce a omezení. Tuto tezi podporuje 

i brandýská židovská komunita. Zemské židovstvo si zřídilo svůj řád, který byl dohodnut 

v Kasejovicích (1669) a v Brandýse nad Labem (1693), navíc byl schválen úřady a 

zaměstnával vlastní zaměstnance34. 

V 17. století se tedy komunita v Brandýse nadále rozrůstá, a tak se Židé po bitvě na 

Bílé hoře usidlují i na dnešním Krajířském náměstí, kde žijí spolu s křesťany35. Ovšem roku 

1622 lehá popelem zdejší synagoga36, která byla vypálena švédskými vojáky37. Na konci 

třicetileté války jsou Židé z města vypovězeni38 vyhošťovacím dekretem císaře Ferdinanda II. 

Až jeho zrušení roku 165639 umožňuje Židům vrátit se zpět, ovšem pod pravomocí městské 

rady.  Do Brandýsa tak přichází 11 rodin40.  Zároveň je obnovena synagoga41. V letech 1680 – 

1690 zaznamenáváme  příchod určitého počtu Židů z Prahy, kteří prchají před morem42. 

Židovská komunita se dále utěšeně rozrůstá a roku 1723 zde žije již 22 rodin43. 18. 

století ale přináší také další požár, kterému opět polehla i synagoga. Obnovena je roku 178744. 

Ovšem dlouhá existence ji nečeká. Naposledy shoří jen o několik desítek let později a na 

stejném místě je tak vystavěna v letech 1826-1827 synagoga další45, dochovaná do dnešní 

doby. Je postavena v klasicistním stylu jako víceúčelová stavba, v jejíž jedné polovině je 

synagogální sál a v druhé části jsou tři byty a školní třída46. 

Populačního vrcholu dosahuje komunita v polovině 19. století, kdy je tu usídleno na 

50 rodin, tedy přes 300 Židů47, kteří tvoří 8% obyvatelstva města. V této době zdejší komunita 

ještě německá. Nutno podotknout, že tento poznatek čerpám z beletrie a konkrétně z 

díla českožidovského spisovatele Vojtěcha Rakouse48. V druhé polovině 19. století 

v Brandýse nad Labem působí několik významných osobností. V letech 1868-1878 tu funkci 

rabína zastává Filip Bondy, první českožidovský rabín, který v bohoslužbách nahrazuje 

němčinu češtinou. Filip Bondy se narodil 26. února 1830 v Jinošicích u Benešova49. Po 

vystudování filosofické fakulty pražské univerzity50 byl roku 1857 vysvěcen na rabína51 
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Danielem Frankem, rabínem benešovského kraje. Bondy byl velmi vzdělaný, vedle 

hebrejštiny, němčiny či češtiny ovládá mimo jiné i angličtinu či hebrejštinu52. 

Druhou významnou osobností je již zmíněný Vojtěch Rakous. Vojtěch Rakous se 

narodil 8. prosince 1862 ve Staré Brázdimi53. Byl to humorista, kterého objevil Jan Herben, 

vydavatel časopisu Čas a člen realistické strany. Ten na Rakouse upozornil Karla Fishera, 

redaktora Kalendáře česko-židovského a propagátora české myšlenky mezi Židy ve smyslu 

česko-židovského hnutí54. Fisher se zasloužil o Rakousovy židovské povídky s českou 

vlasteneckou tendencí, které sám Rakous psal s mírným odporem55. Rakous v nich 

sympatizuje s českým obyvatelstvem a jeho vztah k místním Židům líčí v ideálním světle. 

Lidi tu spojuje láska k vlasti, stejná řeč a vědomí příslušnosti k jednomu národu56. 

 V polovině devadesátých let 19. století již Rakous čerpá z důvěrné znalosti 

venkovských Židů. Život venkovských Židů popisuje Rakous všestranně, zachycuje staré 

zvyky a úctu k němčině, stejně jako srdečný vztah mezi rodiči a dětmi, soužití Židů 

s křesťany, kteří sice žijí ve vzájemné shodě, ale k sňatkům mezi nimi nedochází57. 

 To už ale také v českých zemích více jak sedmdesát let probíhá emancipační proces 

českých Židů a to díky Tolerančnímu patentu Josefa II. vydaného 13. října 178158. Od roku 

1848-1849, kdy jsou zrušena ghetta a familiantský zákon59, dochází přes pravděpodobný 

počáteční chvilkový nárůst, kdy se do Brandýsa stěhují Židé z okolních vesniček60, 

k postupnému zmenšování židovské komunity. Židé se stěhují do větších měst61.  Migrační 

vlna pokračuje i ve 20. století, má trvalý charakter i intenzitu a je i nadále motivována 

ekonomickými důvody62. Tyto události potvrzuje velikost brandýské komunity, která roku 

1921 čítá již jen 69 osob židovského vyznání63. Poslední migrační vlna směřuje do 

zahraničí64. 

 Ve třicátých letech 20. století Židé navíc začínají pociťovat nacistické nebezpečí. 

Místní občané vidí Židy jako asimilované65, a i přes zmenšující se počet členů tu nadále 

funguje židovská náboženská obec66. Židé se živí obchodem a žijí roztroušeně po městě67, 

hlavně ovšem v okolí náměstí, ale také tu ještě můžeme najít náznaky dřívějšího osídlení. 

Roku 1938 se někteří z nich rozhodnou k emigraci68. Židům, kteří neemigrují, se daří stále 

hůř.  

S příchodem roku 1939 začínají v zemi platit norimberské zákony69. Židovské děti 

přestávají také v Brandýse chodit do školy70 a Židé se nesmí stýkat s nežidovskými občany, 

zákon platí také opačně. Přesto je někdy porušen71. První transport s označením Z odváží 

brandýské Židy do Terezína 26. února 194272 z Mladé Boleslavi. 13. ledna 194373 ho 

následuje Transport Cl a 16. ledna vyjíždí Transport Dr74. Poslední Transport Dm vyjíždí 
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v polovině prosince 194375. Většina Židů je z Terezína odvezena do Osvětimi76, kde hynou 

v plynových komorách. 

 Přesto se válku některým podařilo přežít.  Helena Komanicová, rozená Munková, se 

vdává v Terezíně77 den před transportem do Osvětimi. Z  rodiny přežívají i její matka a oba 

bratři. Rodina po válce prodává majetek v Brandýse nad Labem a stěhuje se do Prahy78. 

Rodina Königova, které se podaří přežít ve sběrném táboře v Terezíně, po válce emigruje do 

Kanady79. 

 Židovská náboženská obec v Brandýse nebyla po válce obnovena a veškerý její 

majetek připadl po roce 1948 státu80. Synagoga od roku 1962 sloužila jako sklad léčiv81, až do 

roku 1995, kdy přešla do vlastnictví židovské obce v Praze a byla zrekonstruována pro 

potřeby depozitáře Židovského muzea v Praze82.  

 Stejný osud jako židovskou náboženskou obec v Brandýse nad Labem potkal většinu 

komunit na území Československa. Po válce je obnoveno na 52 židovských náboženských 

obcí, z nichž většina navíc jen formálně83. 

 Já se zaměřuji prvořadě na období Československé republiky, tedy léta 1918 – 1938, 

s přihlédnutím k osudům židovské komunity v Brandýse nad Labem po roce 1900 a také 

v době druhé republiky a za protektorátu Čechy a Morava. Snažím se o rekonstrukci 

komunity, o demografického a socioprofesního profilu komunity a dále se snažím postihnout 

význam židovské komunity v Brandýse nad Labem a vztahy mezi židovskou komunitou a 

většinovým obyvatelstvem. 
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Národnostní, náboženský, demografický a socioprofesní profil židovské komunity 

v Brandýse nad Labem v meziválečném období 

 

V 19. století a v první polovině 20. století probíhá v českých zemích modernizace1. 

Modernizací rozumíme několik vzájemně propojených procesů. Je to proces industrializace, 

demografická revoluce, urbanizace, demokratizace a nakonec také sociálních změn, které 

zahrnují hlavně postupující sekularizaci a racionalizaci2. V práci se zaměřím především na 

demografickou revoluci, sekularizaci a hospodářský vývoj. 

 Po roce 1900 se demografická revoluce v českých zemích dostává do své druhé a 

zároveň poslední fáze a završuje se ve třicátých letech 20. století3. České společnosti přinesla 

vědomou regulaci počtu dětí. Proces sociálních změn v sobě zahrnuje jevy jako formování 

společnosti hromadné spotřeby či proměny náboženské. Její součástí je také bohatý spolkový 

život, vznik asociací či klubů. Modernizace také vyvolávala dva jevy v oblasti náboženské – 

vedla buď k sekularizaci, nebo k posílení vlivu protestantských církví4. 

 

Národnostní, náboženský a demografický profil židovské menšiny v Brandýse nad Labem 

 

Dvacátá léta  

 

V roce 1921 měl Brandýs nad Labem 5 145 obyvatel5. K české či slovenské 

národnosti se přihlásilo na 5 031 osob, tedy 97,7% obyvatel.  K německé národnosti se 

přihlásilo pouze 32 osob, tj. 0, 62%, a k židovské ještě méně, pouhých 5 osob, tedy 0,01% 

obyvatel. Z těchto údajů můžeme vyvodit, že Brandýs nad Labem byl ryze českým městem 

v českém vnitrozemí.  Podle počtu osob židovské národnosti také mohu prohlásit, že 

sionismus, tedy národní židovství, zde neměl silné pozice. Silné pozice tu naopak mělo 

českožidovské hnutí. Většina osob zdejší židovské komunity se hlásila k české národnosti6. 

Nikdo se naopak nepřihlásil k národnosti německé. Zdejší komunita byla také plně gramotná 

a ovládá češtinu7. 

Vedle národnosti je pro můj výzkum klíčová také náboženská příslušnost. Většinovým 

náboženstvím se v Brandýse nad Labem stalo římskokatolické vyznání8, ke kterému se 

přihlásilo 3 274 osob, tj. zhruba 64%. Na dalších místech nalezneme církev evangelickou 

s 357 členy, tj. 6, 9%, a církev československou s 287 členy, tj. 3,5%. K židovskému 

náboženství se přihlásilo 69 osob, tedy 1,3% obyvatel. Musíme mít ale na paměti, že toto číslo 
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neznačí počet osob židovského původu, těch bylo ve městě více, pouze se prohlásili buď za 

bezvěrce, nebo se hlásili k jinému vyznání9. Z této skupiny osob se k bezvěrectví přihlásily 3 

osoby a 1 osoba se stala členem římskokatolické církve. 

V roce 1921 bylo v Brandýse nad Labem 24 židovských domácností s již zmíněnými 

69 členy10.  Velikost průměrné domácnosti byla mezi dvěma až třemi členy. Žilo tu 39 žen a 

30 mužů. Průměrný věk celé komunity byl 42, 6 let. Průměrný věk žen byl 43,2 let, zatímco 

mužů pouze 33 let.  

Tento očividný nepoměr by mohly pomoci vysvětlit níže uvedené údaje. Rodin 

s dětmi, které by snižovaly věkový průměr, nalezneme v Brandýse totiž velmi málo. Dětí do 

15 let bylo v roce 1921 v Brandýse 9, tedy ani ne jedna sedmina z podílu celé obce, jejich 

poměr je navíc 6 chlapců ku 3 dívkám. Komunitu spíše tvoří manželské páry s již odrostlými 

dětmi, sourozenci žijící ve společné domácnosti, staří manželé, či jednotlivé osoby. 

 Nukleárních rodin napočítáme pouze 5. Nalezneme tu dvě rodiny se čtyřmi dětmi. Je 

to rodina Lustigova11, 12 – manželé Josef (56 let)13 a Kamila (42 let) mají dohromady 4 děti – 

Pavlu (23 let), Helenu (22 let), Alberta (18) a Viléma (16), a dále Bohuš a Hermína 

Freudenfeldovi se syny Vilémem (14), Rudolfem (13) a Karlem (11 let) a dcerou Marií 

(9let). Tyto rodiny se vymykají průběhu demografické revoluce, kterou s sebou přináší 

modernizace. Otázkou je, čím se živil otec rodiny. Tuto početnost by mohlo vysvětlit silné 

náboženské cítění, tak tomu ale není. Oba otcové se totiž živí podnikáním.  

Další nukleární rodinou je rodina Flussova – manželé Hugo (37 let) a Eliška (35 let) 

mají děti dvě – Arnošta (7 let) a Zdenku (5 let). Manželé Richard a Matylda Reinerovi 

vychovávají syna Františka (7 let) a dceru Haničku (3 roky). Nukleární rodinou jsou 

Morgensternovi –  Samuel (39 let) a Marie (29 let) mají syna Franka (4 roky). 

V domácnosti s nimi ale navíc ještě žijí vdova Anna Oplatková (61 let), matka Marie, a 

Aloisie Strossová (58 let), teta Samuela.  Poslední úplnou rodinu tvoří Bohdan (63 let) a 

Olga (53 let) Pickovi, kteří žijí v jedné domácnosti spolu se synem Robertem (24 let) a 

manželovým bratrem Bedřichem (45 let), ani jeden z nich se ovšem nehlásí k židovskému 

náboženství, prohlásili se za bezvěrce. Tyto rodiny již mají znak typický pro druhou fází 

demografické revoluce, a to menší počet dětí. Na druhé straně s nimi žijí jejich příbuzní a 

vidíme tu tedy tendenci k typu rozšířené rodiny. 

 Budeme-li se dále věnovat věkovému nepoměru, zvyšují věkový průměr ženské části 

komunity domácnosti ovdovělých nebo svobodných žen, které ale žijí s rodinnými příslušníky 

či podnájemníky. Ovdovělé či svobodné ale najdeme samozřejmě také muže.  



 

 

30

V této kategorii nalezneme neúplnou rodinu Lustigovu, kde pospolu žijí matka a 

vdova Jana (63 let) se synem Evženem (34 let) a dcerou Elsou (30 let). Dále je tu rodina 

Krausova s matkou a vdovou Františkou (64 let), dcerou Hedvikou (37 let), a syny 

Edvardem (31 let) a Františkem (28 let). V této domácnosti navíc žije ještě matka paní 

Františky vdova Marie Weinerová (84 let) s bratrem Bohumilem Weinerem (50 let). Také 

vdova Vilemína Weilová nežije sama, stará se totiž o svého vnuka Jiřího Bindera, který se 

ovšem hlásí k římsko-katolickému vyznání.  

V jedné domácnosti spolu žijí také sourozenci. Do této kategorie můžeme zařadit 

sourozence Huga (39let) a Martu (32 let) Šťastné, s kterými žije ještě bratr Karel (34 let), 

ten se ovšem ve sčítání lidu prohlásil za bezvěrce. Podobnou domácnost tvoří také sestry 

Arnoštka (56 let) a Karla (54 let) Blochovi. 

 Další skupinu domácností tvoří manželské páry. Jsou to Salomon (69 let) a Žofie (76 

let) Läuferovi, Adolf (86) a Eliška (67) Winternicovi. Tyto manželské páry jsou buďto 

bezdětné, nebo jejich děti již odešly do světa. To se mi bohužel nepodařilo zjistit. Manželé 

Bedřich (68 let) a Alžběta (65 let) Süssovi žijí sice bez dětí, ale u sebe v domácnosti 

nechávají žít například učně Otto Slücknera (16), který pracuje ve firmě Bedřicha Süsse. Bez 

dětí žijí také manželé Jindřich (60 let) a Eliška (57 let) Krausovi, ti ovšem ještě u sebe ještě 

mají schovanku Hermínu Schulhofovou (46 let). 

Další manželským párem jsou Hynek (33 let) a Berta (30 let) Eisenschimlovi, tomuto 

páru se děti teprve narodí. Také Berta a Rudolf Lauferovi tvoří mladý manželský pár, kterému 

se narodí dítě. Mudr. Rudolf Laufer se navíc hlásí k římskokatolické církvi.  

S  podnájemníky žije Matylda Straková (42 let) a vdova Klára Grábová (78 let). 

Z mužů mohu jmenovat Judr. Richarda Ullmanna (67 let), který žije v jedné domácnosti se 

svou hospodyní a její schovankou. V podobné situaci nalezneme také vdovce Judr. Rudolfa 

Náchoda ( 63 let), který žije v domácnosti se správkyní domu Matyldou Gnabovou (47 let). 

 Zcela samostatně žije naopak Jindřiška Byšická (43 let), Ida Bischitzká ( 48 let), 

Rosalie Kantůrková (90 let),  Cecílie Krausová (53 let) a Karel Lustig (36 let).   

 Výše uvedené údaje nám naznačují jeden fakt. Nepoměr mužské a ženské složky 

zdejší komunity by nemusel být tak velký, pokud by se muži rychleji nevzdávali své víry a 

pokud by ženy nezůstávaly častěji neprovdané – vidíme tu 8 svobodných žen starších 40 let. 

Můžeme si všimnout, že ze čtyř osob, které jsou židovského původu, kteří se ale nehlásí ani 

k židovskému náboženství natož k židovské národnosti, jsou všichni muži. 
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Ve dvacátých letech se v Brandýse nad Labem narodilo celkem 8 dětí14. Již roku 1921 

se rodičům Bertě a Hynkovi Eisenschimlovým narodil syn Miloš. Téhož roku se narodil syn 

Oskar také Bertě a Rudolfu Lauferovým, a ač je manžel katolík, je syn zapsán v židovské 

matrice. V roce 1924 se narodil manželům Morgensternovým syn Jiří, který ovšem 7 dní po 

porodu umírá. Roku 1924 se manželům Munkovým narodila dcera Helena. V roce 1925 se 

manželům Eisenschimlovým narodilo druhé dítě, dcera Edita. Roku 1928 se manželům 

Munkovým narodilo druhé dítě, syn Viktor. Posledním židovským dítětem narozeným ve 

dvacátých letech v Brandýse nad Labem je druhé dítě manželů Alterových, syn Pavel 

Nathan. 

V letech 1921 – 1930 zemřelo v Brandýse nad Labem 12 osob židovského vyznání15. 

Roku 1921 umírá Marie Weinerová (84 let). Poté roku 1924 umírají dokonce čtyři lidé, a to 

Jiří Morgenstern, syn Samuela Morgensterna, který umírá pouhých 7 dní po narození. Dalšími 

zemřelými jsou Žofie Lauferová (76 let), Františka Winternitzová (70 let) a Theodor Pick (66 

let), který je ovšem ve sčítacích operátech z roku 1921 zapsán pod jménem Bohdan. Rok po 

své manželce – roku 1925 – umírá Salomon Laufer (76 let). Roku 1926 umírá Klára Grábová 

(83 let) a Jana Weisová (60 let). Manželé Janu a Adolfa Weissovi ale nenalezneme ve sčítání 

z roku 1921, do Brandýsa nad Labem se stěhují sice roku 1921, ale až po provedení sčítání 

z Kostelce nad Labem. Cecílie Krausová (54) umírá roku 1927.  O rok později – 1928 – umírá 

také Rosalie Kantůrková (78 let).  Roku 1929 umírá Jindřich Kraus (66 let). Matka dvou dětí, 

Eliška Flussová (44 let) umírá roku 1930.  Průměrný věk v době smrti je 68 let. Celkem 

zemřelo 8 žen a 4 muži. U žen činí průměrný věk v době smrti 68, 5 let a u mužů to je 69 let. 

  

Z hlediska migrace opouští Brandýs v daném období 16 osob. Z Brandýsa odchází 

celá rodina Freudenfeldova (6 členů). Ve sčítacích operátech z roku 1930 nenalezneme ani 

Süssovi (2 osoby) , Rudolfa Náchoda a Matyldu Gnabovou, stejně jako Adolfa Winternice. 

Důvodem odchodu Elsy Lustigové byl sňatek a odchod Otty Slücknera můžeme vysvětlit jeho 

vyučením a zrušením obchodu, ve kterém pracoval. Naproti tomu důvodem odchodu Arnošta 

Flusse se zdá být vyučení i škola, vždyť v Brandýse chybí v době, kdy je mu 16 let.  Odchod 

bratrů Alberta a Viléma Lustigových může mít podobné vysvětlení. Nabízí se tedy odchod za 

studiem či za prací, Albertovi je v roce 1930 27 let a Vilémovi 25 let. 

 Mezi léty 1921 a 1930 se naopak do Brandýsa nad Labem přistěhovalo 19 osob16. Již 

roku 1921 přicházejí do Brandýsa manželé Adolf (66 let)17 a Jana Weissovi. Roku 1923 se 

do Brandýsa stěhuje mladý manželský pár Judr. Adolf (43 let) a Olga (33 let) Munkovi. 
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V Brandýse se jim narodí celkem tři děti – roku 1924 dcera Helena (6 let), o čtyři roky 

později – 1928, syn Viktor (2 roky) a roku 1932 syn Jiří.  

 O rok později – 1924 – přicházejí do Brandýsa manželé Vilém (62 let) a Terezie (66 

let) Leknerovi. Vedle nich se tu objevují i manželé Leo (57 let) a Mína (46 let) Königovi se 

synem Ottou (17). Roku 1925 přichází do Brandýsa vdovec Zikmund Küche (84 let). 

Manželé Judr. Karel (35 let) a Getruda (29 let) Alterovi se se synem Bedřichem Samuelem 

(6 let) přistěhovali roku 1927. O dva roky později se jim narodil druhý syn Pavel Nathan (1 

rok). Roku 1928 do Brandýsa přichází Berta Bischitzká (61) a Jaromír Neurath (17 let), 

který nastupuje jako učeň v podniku Josefa Lustiga. Roku 1929 přijel Judr. Rudolf Růžička 

(30) a k rodině Flussově se nastěhovala vdova Anna Flussová (77 let), matka Hugo Flusse, a 

také její svěřenkyně Helena Neumanová (42 let). Migraci v letech 1921 – 1930 uzavírá 

Vilém Bloch (18), který sem přijíždí za prací pekaře. 

 

Brandýská komunita tedy v letech 1921 -  1931 přichází o 28 členů. Na druhé straně 

v téže době přibývá v Brandýse nad Labem, ať už narozením či přistěhováním celkem 27 

osob. Z těchto údajů je patrné, že židovská komunita v Brandýse nad Labem postupně 

zanikala. Kdyby nebylo nově příchozích, kteří s sebou přiváděli také děti, byl by její zánik 

mnohem rychlejší.  

 

Třicátá léta 

 V roce 1930 měl Brandýs nad Labem 6066 obyvatel18. K československé národnosti 

se tu hlásí 5 850 osob, tedy 96, 5 % obyvatel. K německé národnosti se hlásilo 101 osob, tedy 

1,6%, a k židovské národnosti se přihlásily pouze 4 osoby, tedy ani ne 1%. Oproti roku 1921 

tak pozorujeme jistou změnu. Patrný je naopak nárůst počtu osob německé národnosti a to o 

69 osob, tedy více jak trojnásobný nárůst. Naopak židovská národnost si stále drží nízké 

zastoupení. Opět tu z hlediska národnosti v židovské komunitě nenalézáme nikoho, kdo by se 

přihlásil k německé národnosti. Většina se hlásí k české národnosti19. 

Z hlediska náboženského si ve městě stále drží většinu římskokatolická církev, ke 

které se hlásí 3908 osob, což je 64% . Za ní následuje církev evangelická s 622 osobami,  

tj.10, 2%, a církev československá s 477 osobami, tj. 7, 8%. K židovskému vyznání se hlásí 

60 osob, tj. téměř 1%. Opět tu ale nalezneme několik dalších osob židovského původu, které 
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se ale nehlásí jak k židovské národnosti, tak k židovskému náboženství. Za bezvěrce se tu 

prohlásilo celkem 5 osob, k římskokatolické církvi se nadále hlásí 1 osoba20.  

V roce 1930 nalezneme v Brandýse 25 domácností s 60 židovskými příslušníky21. Na 

jednu domácnost tak připadají opět 2 až 3 osoby. Žilo tu 35 žen a 25 mužů22. Průměrný věk 

celé komunity byl 42,8 let. U žen činil 41 let a u mužů 38,5 let. Porovnáme-li údaje s rokem 

1921, zjistíme, že zatímco celkový průměrný věk je takřka stejný, průměrný věk u žen se 

snížil o 2,2 roky a u mužů narostl o 5 let. Dětí do 15 let tu bylo 723, tedy opět necelá jedna 

sedmina z celkové populace. 

Komunita se proměnila a výše uvedené údaje jsou toho důkazem. Některé osoby 

z roku 1921 zde nenalezneme, a to buď z důvodu smrti či odstěhování. Na druhou stranu, ale 

komunitu doplňují nově příchozí a narození.  

Výjimkou je tříčlenná rodina Morgensternova24, která mizí ze seznamu osob hlásících 

se k židovskému náboženství. Tato rodina ovšem Brandýs nad Labem neopustila. Její členové 

se pouze vzdali své víry a prohlásili se za bezvěrce. Co je k tomuto činu vedlo, zůstává 

otázkou. Snad sekularizace a ztráta zájmu o židovské tradice. Není pravděpodobné, že by je 

k tomuto činu vedly například antisemitské excesy, protože doba dvacátých let 20. století byla 

dobou velmi klidnou a ani za hranicemi zatím nebylo vidět nebezpečí, které by ohrožovalo 

Židy na území Československé republiky. Dál ale žili v jedné domácnosti společně s matkou a 

tetou, které se své víry nevzdaly. 

 Data uvedená v demografických údajích z dvacátých let nám dávají obrázek o podobě 

komunity na počátku třicátých let. Komunita se ovšem dále vyvíjela.  

  

V letech 1931 – 194225 se narodily pouze dvě děti – roku 1932 se manželům 

Munkovým narodil syn Jiří. O rok se manželům Karlovi a Pavle Lustigovým narodil syn Jan. 

V dalších letech již žádní nově narození nepřibyli. 

Ve stejném období umírá celkem 10 osob židovského vyznání26. Roku 1931 to je Jana 

Lustigová (73 let). Roku 1933 umírá Judr. Richard Ullman (79 let), dlouholetý funkcionář 

židovské náboženské obce v Brandýse nad Labem. O rok později umírá Vilém Lekner (66 

let). Roku 1936 umírá Olga Flussová (45 let), druhá manželka Hugo Flusse. V následujícím 

roce umírá vdova Terezie Leknerová (73 let). V roce 1939 pak zaznamenáváme více jak jedno 

úmrtí. Umírá Ida Bischická (66 let) a Berta Eisenschimlová (48), matka dvou dětí. Také 

záznamy z roku 1941 přinášejí zprávy o dvou zemřelých. Umírá Josef Kraus (86 let) a Vilém 

Seidmann (80 let).  Kamila Lustigová (72 let) je v roce 1942 posledním, kdo umírá v židovské 
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náboženské obci v Brandýse nad Labem. Průměrný věk v době smrti je 68, 5 roku. V tomto 

období zemřelo 6 žen a 4 muži. Průměrný úmrtní věk žen je 62 let a mužů 77, 5 roku. 

V tomto období také můžeme zaznamenat dva sňatky27. Již podruhé se žení Hugo 

Fluss a za manželku si bere Olgu. Dále si bere Karel Lustig Pavlu Lustigovou, oba dva jsou 

z Brandýsa nad Labem. Sňatky vyvozuji pouze ze sčítacích operátů, matriky mi v tomto 

ohledu mnoho informací neposkytly. 

 Brandýs nad Labem je také stálé místem, kam míří přistěhovalci28. Tento 

přistěhovalecký proud je navíc silnější, než proud těch, kteří Brandýs nad Labem opouštějí. 

V tomto období je migrace poněkud proměněná. Zatímco ve dvacátých letech přichází lidé do 

Brandýsa hlavně za prací, ve třicátých letech dochází mimo jiné k emigraci ze zemí, ve 

kterých se šíří nacismus, tedy z Německa a Rakouska, později také z českého pohraničí. Po 

roce 1938 do Brandýsa nad Labem míří také Židé z Prahy a jejího okolí – Berouna či Kladna. 

Další Židé se do Brandýsa stěhují také z okolních vesnic. 

V letech 1930-1942 přichází do Brandýsa nad Labem 26 osob, z toho jich v roce 1938 

nebo po tomto roce přichází celkem 15. Je tedy zřejmé, že se emigrace přesunula hlavně do 

konce třicátých let. Mezi těmito emigranty je i šest osob z Německa, Rakouska a českého 

pohraničí. Ze skupiny do 15 let věku do Brandýsa přichází pouze jedna osoba. 

  

 

Socioprofesní  profil židovské komunity v Brandýse nad Labem 

 

České země měly poměrně stabilní hospodářský systém. V letech 1918 – 1938 nalezneme na 

našem území poměrně moderní zemědělství a velice dobře rozvinutý průmysl29.  Ze sociální 

struktury jsou největší skupinou dělníci, kteří jsou následovaní skupinou tzv. samostatných, 

do které spadají horní vrstvy měšťanstva i malí živnostníci a rolníci30. 

Společnost tvoří tří základní vrstvy, které se odlišují tím, jak blízko a jaký poměr mají 

k moci a jaký je jejich životní styl. Rozlišujeme tedy horní, střední a dolní vrstvu obyvatel.  

Podíváme-li se, co o sociálně skladbě židů říká Jana Machačová31, zjistíme, že Židé mají 

„nesouměrnou“ sociální skladbu, s malým podílem dolních vrstev a s převahou vrstev 

středních7. Pro střední vrstvu je typické živit se obchodem. 

 V hospodářství rozlišujeme „sektorovou skladbu“ obyvatelstva. Jana Machačová k 

tomuto uvádí, že na 50,7 % židů v Československu se v roce 1921 živilo tím, co řadíme do 

terciérní sféry, tedy obchodem, peněžnictvím a dopravou. Roku 1930 jejich počet klesl na 

40,5%.  Menší zastoupení (1920 – 21,2% a 1930 – 19,5%) mají řemesla a průmysl. 
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Zemědělstvím se dokonce živilo jen 2,8% v roce 1921 a 1,6% v roce 1930. Zbytek činností 

řadí Machačová do kolonky ostatní32. Musím ale poznamenat, že Machačová se zabývá 

národnostní menšinami, nahlíží tedy židovkou komunitu z hlediska národního, zatímco já se 

zabývám židovskou komunitou z hlediska náboženského. 

 Nyní se můžeme podívat, jak tomuto celorepublikovému průměru odpovídá situace 

v židovské komunitě v Brandýse. Ve sčítacích operátech z let 1921 a 1930 narazíme 

v Brandýse na 34 osob židovského původu, které v kolonce povolání či zaměstnání uvádějí 

vlastník obchodu či soukromnice. K výrobě se hlásí 2 osoby, dále tu narazíme na jednoho 

rolníka a zasilatele, na jednoho hospodáře a zasilatele, 4 advokáty a majitelku soukromé školy 

jazyků. Vlastní živnost tu provozuje 22 mužů a 12 žen.33 V této části také můžeme hledat 

odpovědi na otázku nově příchozích. 

 Ve dvacátých letech se práci v primární sféře narazíme na Bohuše Freudenfelda, který 

se uvádí jako rolník a zasílatel34, a ve třicátých letech také na Leo Königa, hospodáře a 

zasilatele. 

 Sekundární sféře, tedy průmyslu či výrobě, která už ale přechází do terciární sféry, se 

společně věnují Jana a Karel Lustigovi, kteří vlastní výrobu likérů a velkoobchod s vínem, pod 

názvem firma Alois Lustig.  Tato firma v Brandýse nad Labem existovala již před rokem 

1918.  Evžen Lustig se věnuje výrobě sodové vody a limonády. 

 Největší zastoupení má v Brandýse nad Labem sféra terciární. Zatímco ženy nám toho 

o svém podnikání příliš nesdělují a v kolonce povolání uvádějí pouze soukromnice, u mužů 

nalezneme přesné zaměření jejich obchodů. 

 Jako soukromnice je tedy ve sčítacích operátech uvedena Hedvika Krausová, Rosalie 

Kantůrková, Cecílie Krausová, Eliška Krausová, Anna Oplatková, Ida Bischitzká, Berta 

Bischitzká a Matylda Straková. Tyto údaje svědčí o tom, že i samostatně žijící ženy se 

dokázaly zaopatřit. 

 Židovské podniky se nejen doplňují, ale také si vzájemně konkurují. Příkladem může 

být obchod s mýdlem a galanterním zbožím Bohdana Picka, krejčovství Bedřicha Süsse či  

obchod galanterní a střižní Hugo Flusse, kterým může konkurovat Josef Lustig s firmou Josef 

Lustig – obchod střižní, stejně jako Obchod galanterní, střižní a módní, jakož i půjčovna 

masek a národních krojů Hynka Eisenschimla. 

 Dále tu máme firmu Bratři Krausové – obchod s obilím a krmivem, kterou vedou 

Edvard a František Krausovi, kterým alespoň zpočátku mohl konkurovat Jindřich Kraus a 

jeho obchod s obilím a zemskými plodinami. Konkurence mohla vzniknout také mezi 

obchodem s obuví Adolfa Weisse a obuvnictvím Samuela Morgensterna. Dále tu nacházíme 
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obchod s peřím a kožemi Salomona Läufera a firmu Richard Reiner – obchod se surovými 

kožemi. Obchod s tabákem si tu zřizuje Vilemína Weilová. Hugo Šťastný provozuje Obchod 

se železem.  

Obchody byly často rodinnou záležitostí. Pokud byl vlastníkem obchodu manžel, manželka 

často pomáhala, navíc pokud měli již odrostlejší děti, i ty se občas podílely na chodu 

obchodu. Často spolu podnikali také sourozenci. Můžeme tedy pozorovat rodinou soudržnost, 

která mohla vést také k tomu, že děti často zakládaly vlastní rodinu v pokročilejším věku. 

 Vedle této vrstvy obchodníků nalezneme v Brandýse také soukromou školu řeči 

německé, kterou vlastní a vede Arnoštka Blochová a jako učitelka tu pracuje její sestra Karla.  

Nalezneme tu také čtyři advokátní kanceláře. Zdá se, že první osobou židovského 

vyznání, která provozovala advokátní kancelář, byl Judr. Richard Ullmann, který ji tu 

provozoval již za Rakouska – Uherska. Vedle něj tu advokacii provozuje také Judr. Rudolf 

Náchod. Ve dvacátých letech pak do Brandýsa přichází Judr. Adolf Munk a otevírá si 

Advokátní kancelář Judr. Adolf Munk, totéž činí také Judr. Karel Alter a začíná provozovat 

Advokátní kancelář Judr. Karel Alter. Posledním příchozím je Judr. Rudolf Růžička, který 

taktéž provozuje advokacii. 

 Problémem je, že se ze sčítacích operátů nedozvíme adresu uvedených obchodů či 

kanceláří. Můžeme však předpokládat, že se místo bydliště shoduje s místem obchodu. 

Podíváme-li se totiž na adresy uvedené ve sčítacích operátech, zjistíme, že většina židovských 

rodin žila v centru města – nejlépe na Palackého náměstí (dnešní Krajířské náměstí), či v jeho 

okolí. A právě do těchto míst umisťovali židovské obchody pamětníci, kteří mi poskytli 

rozhovor35. 

 Toto soustředění se do centra města vypovídá o jedné důležité skutečnosti. Centra 

měst byla prestižními místy, a právě proniknutí do těchto míst svědčí o určité prestiži, životní 

úrovni či sociálním úspěchu. Myslím, že toho všeho místní židovská komunita dosáhla. Na 

podporu tohoto tvrzení si mohu ještě jednou vzít sčítací operáty36, které ukazují, že takřka 

v každé židovské domácnosti byla zaměstnána alespoň jedna služka, nejčastěji 

římskokatolického vyznání. 
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Majetkové poměry 

Další představu o sociálním postavení místních Židů mi poskytuje fond evidence židovského 

majetku37. Dozvídáme se tu, že akcie či podílnická práva vlastnil Judr. Karel Alter, Leo 

König, Firma Lustig či Judr. Adolf Munk. 

 Dále se dozvídáme o vlastnictví domů. Jindřiška Bischitzka vlastní dům č.p. 37, 

Františce Krausové patří dům č.p. 69 se zahradami, bratři Eduard a František Krausovi vlastní 

napůl dům č.p. 68. Firma Alois Lustig má zástavní právo, obytný dům a hostinec. Karel 

Lustig je vlastníkem domů č.p. 66, 297 a 372. Josef a Kamila Lustigovi vlastní dům č.p. 34, 

Olga Munková vlastní spolu s mužem Adolfem dům č.p. 77, Adolf Munk je dále majitelem 

stavebních parcel, lesa a zahrady. Olga Picková vlastní dům č.p. 39, zatímco Judr. Rudolf 

Růžička vlastní zástavní práva a pískovcový lom. Hugo a Eliška Šťastní vlastní dům č.p. 16. 

 Podíváme-li se na hodnotu domů, vidíme, že se jejich cena pohybuje mezi 80 000 až 

zhruba 150 000 korunami38. 

Také židovská náboženská obec vedle několika nemovitostí – domu č.p. 140 a 126, a 

židovského hřbitova, vlastní také účty a fondy v městské spořitelně a v bance, dále má ve 

spořitelně také uloženy státní půjčky. 

 

Celkový pohled 

  

Město Brandýs nad Labem bylo z hlediska národnostního městem ryze českým. Drtivá 

většina jeho obyvatel se hlásila k české národnosti. Poměrně velký nárůst (trojnásobný) 

zaznamenáváme u německé národnosti. Tento nárůst může být způsoben jak emigrací tak také 

tím, že se někteří lidé možná přestali bát přihlásit se k německé národnosti. Židovská 

národnost si zachovává minimální zastoupení. Židovská komunita se tak hlásila hlavně 

k české národnosti, k německé národnosti se z židovské komunity nepřihlásil nikdo. 

 Z náboženského hlediska je město převážně římskokatolického vyznání, na druhém 

místě narážíme na církev evangelickou, která má jen o několik více věřících než církev 

československá. K židovskému náboženství se hlásí jen velmi málo osob, jejich počet navíc 

klesá. Toto je v rozporu s celkovou situací ve městě, protože počet věřících ostatních církví 

stoupá. Tento rozpor můžeme snad vysvětlit tím, že zatímco se město rozrůstá, počet členů 

židovské komunity klesá. 
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Tuto situaci nám pomáhá vysvětlit demografický profil komunity. Židů v městě ubývá 

a to jak díky migracím z města, tak také díky úmrtím. Mrtví navíc nejsou nahrazeni nově 

narozenými, těch je mnohem méně a jejich počet nadále klesá. Klesá ale také počet 

zemřelých. Na druhé straně je židovská komunita alespoň částečně doplněna nově příchozími. 

Ve třicátých letech počet nově příchozích stoupá a charakter migrace se proměňuje. 

Zatímco ve dvacátých letech přichází lidé do Brandýsa hlavně za prací – jiné důvody se snad 

ani vzhledem k pokojné společenské a hospodářské situaci a žádným příbuzenským vazbám 

k Židům usedlým v Brandýse nad Labem nenabízejí, ve třicátých letech dochází mimo jiné 

k emigraci ze zemí, ve kterých se šíří nacismus, dále se po roce 1938 stěhují Židé také z Prahy 

a jejího okolí a také Židé z okolních vesnic. 

Židovská komunita v Brandýse nad Labem měla věkové rozložení shodné 

s dovršeným procesem modernizace. Setkáváme se tu s malým počtem narozených dětí. Lidé 

se na druhé straně dožívají poměrně vysokého věku. Častěji umírají ženy než muži, muži 

navíc umírají v pokročilejším věku, jehož výše nadále stoupá. Přesto je zdejší židovská 

komunita tvořena z větší části ženami než muži. Tato situace může být dána větším podílem 

neprovdaných žen a vdov. 

Můžeme si všimnout, že velká část osob zůstává poměrně dlouho, pokud ne stále 

svobodná a žije s rodiči. To je způsobeno hlavně angažováním v rodinných podnicích, ať už 

na místech účetních, sekretářek obchodníků či spolumajitelů39. Setkáme se také s tím, že 

spolu podnikají sourozenci. 

Tímto se dostáváme k socioprofesnímu profilu židovské menšiny. Nashromážděné 

údaje potvrzují údaje o pokřivené socioprofesní skladbě židovských obyvatel. V naprosté 

většině je zdejší komunita tvořena obchodníky, nalezneme tu minimum osob v průmyslu a 

v zemědělství. Elitu zdejší židovské komunity představují advokáti. Tato situace odpovídá 

profilu židovské komunity v Čechách40. 

 Rozsídlení členů židovské komunity potvrzuje její sociální status. Obchody se stejně 

jako domy či byty Židů nacházejí v centru města41, tedy v místě, které bylo považováno za 

prestižní. 

 

Období druhé republiky a protektorátu Čechy a Morava 

Zaměřím-li se na dobu po Mnichovu, kdy roku 1939 vzniká evidence židovských obyvatel, 

zjišťuji, že zatímco obchodníci se v prvních letech protektorátu Čechy a Morava nadále věnují 

svému podnikání, právníci a lékaři jsou zbaveni své práce42. O toto vyřazení se postarala 
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nařízení protektorátní vlády, která podpořila návrh právnické komory, které navrhla zavření 

praxí neárijských advokátů43.  

 Evidence židovského obyvatelstva není prováděna na základě náboženském, ale podle 

původu. Na seznamech se tak objevují i lidé, kteří se již dávno vzdali náboženské víry – 

v Brandýse tento osud potkává Mudr. Rudolfa Laufera i jeho ženu a syna, kteří se ke 

katolické církvi přihlásili ve třicátých letech44. 
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41 SOkA Praha – východ, Fond: OU BnL, SO 1920, sign. Brandýs nad Labem, k. č. 118 – 122, a z NA 
Praha, Fond: SO 1930, k. č. 5121 – 5126. 
42 SOkA Praha – východ, Fond: OÚ BnL, evid. č.888, k. č. 925. 
43 Gebhart Jan, Kuklík Jan. (2006). Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek XV. a. 1938-1945. 
Praha: Paseka, s. 193. 
44 SOkA Praha – východ, Fond: OÚ BnL, evid. č.888, k. č. 925. 
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Soužití českého a českožidovského obyvatelstva v Brandýse nad Labem 

v meziválečném období 

 

Brandýs nad Labem byl v době vzniku Československé republiky i po celou dobu existence 

první republiky městem, ve kterém se jeho obyvatelé v drtivé míře hlásili k české národnosti – 

96,5%. Obyvatel německé národnosti tu bylo celkem 1- 2%. K židovské národnosti se hlásil 

zanedbatelný počet obyvatel, ani ne 1%. Z náboženského pohledu se většina obyvatel hlásila 

k římskokatolické církvi, dále se tu obyvatelé hlásili také k církvi evangelické a k církvi 

československé, židovské náboženství tu má minimální zastoupení.  

 Z hlediska profesního jsou Židé především obchodníci a soukromníci. Podnikají tu jak 

muži, tak ženy. Jsou tedy členy středních vrstev. Tyto vrstvy jsou spojeny s určitým životním 

stylem a hodnotami. Většinou vyznávají liberálně demokratickou filosofii1.  

 Již z těchto údajů je možné vytvořit určitý obrázek soužití židovského a většinového 

českého obyvatelstva. Židé byli státotvorní, hlásili se hlavně k české národnosti a sionistů tu 

bylo minimum. Sionismus byl ale tolerovaný.  

 

Vznik Československé republiky a léta 1919 - 1920 

Dějiny samostatné Československé republiky začínají 28. října 1918. Československá 

republiky vznikla nenásilně, aktem „převratu“2. A po celém českém území narážíme na 

případy strhávání symbolů monarchie3.  

Také Brandýs nad Labem vítá vznik Československé republiky, a i tady dochází k 

vypořádání s Rakousko - Uherskem - na náměstí byla vykopána díra, do které byly pohřbeny 

symboly monarchie a za dvacet haléřů si na ně může každý plivnout4 . 

Otázkou je, jak vznik republiky přivítala židovská komunita. Roku 1918 totiž vychází 

v Rozvoji, českožidovském týdeníku, následující zpráva: „V Brandýse nad Labem bylo silné 

proudění antisemitské, které nyní rázem téměř ustalo, jakmile vyšla zpráva, že tamní rodák žid 

p. Šťastný5 bojuje v československých legiích v Rusku. Můžeme k tomu dodati, že málokteré 

město zaznamenává tolik padlých židů za války jako v Brandýse nad Labem“6. V tomto 

případě lze pozorovat vytváření mýtu Žida – legionáře. Židé tak chtějí deklarovat svou 

podporu Československé republice bojem, který vedli proti Rakousku – Uherku po boku 

českých spoluobčanů. Legionáři jsou vysoce hodnoceni.  
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Zároveň ale ještě 16. 10. 1918 přichází z c. k. okresního hejtmanství v Brandýse nad 

Labem představenstvu židovské náboženské obce v Brandýse nad Labem „nejvyšší dík za 

projev loajality k Nejvyšším narozeninám Jeho Veličenstva“7. A zase jen o několik dní později 

přichází do Brandýsa dopis odeslaný 28. 10. 1918 z Karlína českožidovským Svazem českých 

pokrokových židů pro Čechy a Moravu, který vyzývá „k vyznání víry v novou dobu a právní 

misii českého státu“8, s tím, že k uveřejnění prohlášení musí dojít kvůli hektické době 

nejpozději 30. října. 

Roky 1919 - 1920 jsou ale také dobou nepokojů a protidrahotních bouří, ve kterých 

zaznívají také antisemitská hesla9. Dochází k drancování krámů a protižidovským útokům. 

Tyto události se nevyhnuly ani Brandýsu. V lednu10 vtrhl dav žen do ochodu řezníka K. 

Branžavského a donutily ho prodat všechno maso za polovinu cena. Proti davu zasáhlo 

četnictvo a ženy opustily krám. Ovšem s výhružkami židům a pánům vytrhly do obchodu žida 

Morgensterna11, kde ukradly mouku. Dále chtěli také vyrabovat obchod soukromníka Picka12, 

který vlastnil obchod s mýdlem a galanterním zbožím, tomu zabránil okresní komisař spolu 

s četníky. Situace ve městě ale byla stále nebezpečná, proto bylo z vojenských kasáren 

v Brandýse nad Labem povoláno 30 dragounů. Situace se nakonec uklidňuje i díky hlídkám 

sokolů a četnictva.  

Podíváme-li se do menšinových týdeníků, zjistíme, že o podobných bouřích 

v Brandýse nad Labem se zmiňuje také českožidovský týdeník Rozvoj13, ten ovšem podává 

zprávy o nepokojích, které se konají v květnu roku 1919, o nich ale záznamy z Brandýsa nad 

Labem nic neříkají. 

V tomto období s náboženskou obcí spojuje sionistická Národní rada židovská a již 

roku 1919 nabízí podporu při získání mouky14, které je všude nedostatek, jak to také dokládá 

místní tisk, který referuje o nedostatku mouky i brambor15.Zároveň Národní rada židovská 

rozesílá dotazníky, kterými zjišťuje, kolik židů žije v městě či okolí; kolik tu je národně-

demokratických spolků, existují-li tu spolky rázu národně židovského nebo asimilantského, 

jaké jsou v městě vůdčí osoby a ke kterému proudu patří a kolik židů tu je mužského a 

ženského pohlaví a jaký je počet židů starších 21 let16.  

Již tato léta nám nabízejí informace o ideovém zaměření zdejší židovské komunity. 

Tato komunita byla asimilovaná. Důkaz nám o tom podává nabídka na objednání židovského 

kalendáře, tato objednávka je ovšem popsána větou: „Tento kalendář jest sionistů a nikoliv 

českožidovský“17. Na druhé straně ale zdejší židovská komunita se sionisty alespoň částečně 
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spolupracuje, jak lze dokázat odebíráním mouky od Národní rady židovské. Postupem času 

ale zjistíme, že tato spolupráce je velmi okrajová.  

Již na počátku existence Československé republiky můžeme pozorovat soupeření 

sionistů a asimilantů o židovskou náboženskou obec v Brandýse nad Labem. Boj vyhrávají 

asimilanti. Jejich vítězství je dáno také vysokým stupněm asimilace brandýských Židů. Jejich 

přihlašovaní k českému národu a češtině probíhá již více jak dvacet let. Toto tvrzení vyvozuji 

z česky psaných epitafů na náhrobních na židovském hřbitově v Brandýse nad Labem, které 

pocházejí z přelomu 19. a 20. století. Další důkazy mi poskytují archivní prameny, které jsou 

již před rokem 1900 psány česky18.  

Roku 1919 dochází do náboženské obce výzva od Okresní správy politické v Brandýse 

nad Labem ohledně agitace za státní půjčky. Výzva říká, že „věřící mají být ze strany 

reprezentací náboženské společnosti burcováni k tomu, aby svoji lásku k republice osvědčili 

hojným upisováním státní půjčky“19. A náboženská obec poslechla jako celek. Dokládá to 

soupis majetku z roku 192820. 

Dvacátá léta 

Ve dvacátých letech je Brandýs nad Labem nadále převážně průmyslovým městem, 

nalezneme zde mnoho obchodů i několik průmyslových závodů. Zemědělskou výrobu 

zaznamenáváme také. Nadále tu pokračuje činnost spolků a vzniká i několik nových – např.  

skauti21. 

 K české národnosti se tu hlásí na 97% obyvatel, zatímco k německé pouhé 1% a 

k židovské celkem 5 osob, tedy ani ne 1%. Z hlediska náboženského se tu většina lidí hlásí 

k římskokatolické církvi, dále tu působí církev evangelická a církev československá, 

k židovskému náboženství se hlásí 69 osob. 

Do dvacátých let 20. století Brandýs nad Labem vstupuje pod taktovkou sociální 

demokracie, která vyhrála volby do obecního zastupitelstva v roce 191922.  Na čele politické 

scény se roku 1925 střídá s národní stranou socialistickou23. Je také nutné upozornit na 

výsledky voleb do Národního shromáždění z let 1920 a 1925. V roce 1920 získávají tři hlasy 

Spojené strany židovské. V roce 1925 již ustavená Strana židovská získává 4 hlasy. Později se 

strana již neumisťuje24.  

V první polovině dvacátých let se Brandýs potýká s nedostatkem, a to jak 

potravinovým, tak materiálním, chybí tu zásoby uhlí, je tu nedostatek bytů25. Na protesty jsou 

pořádány tábory lidu, které jsou pod taktovkou sociálních stran a strany komunistické26. 

Druhá polovina dvacátých let, je již dobou prosperity, hospodářské konjunktury. 
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S konsolidací republiky pokračuje činnost židovské náboženské obce. V roce 192227 

se konají volby a za starostu náboženské obce je  Judr. Richard Ullmann, místostarostou se 

stává Jindřich Kraus, pokladníkem Josef Lustig, účetním Hynek Eisenschiml. Dalšími členy 

jsou Adolf Weis, Adolf Engelman, Karel Lustig a Hugo Šťastný. Až na Richarda Ullmanna, 

který je právníkem, jsou všichni obchodníky. Navíc všichni až na Adolfa Engelmana pochází 

z Brandýsa nad Labem. K roku 1921 má náboženská obec 112 členů, z toho 33 členů platí 

příspěvky. 

Léta 1921 a 1922 přinesla také určité zviditelnění Brandýsa nad Labem 

v českožidovském týdeníku Rozvoj. Nejprve tu své zasnoubení oznamuje Elsa Lustigová, 

která se zasnoubila s panem Emilem Lebenhartem, spolumajitelem firmy Vilém Lebenhart 

v Praze28. Zajímavější je zpráva s titulem Francouzský poslanec z Brandýsa nad Labem29. 

Článek hovoří o Židu jménem Gustav Freund-Deschamps, který se narodil v Brandýse nad 

Labem pod jménem Gustav Freund a řízením osudu se dostává až do Paříže, kde ho přejíždí 

kočár neteře kardinála Deschampse. Žena se o něj staré a posléze si ho i bere. Gustav dle 

článku nikdy neztratil zájem o domovinu a před příchodem pražských Čechů zřídil v Paříži 

českou kolonii, která dodala francouzské armádě 900 dobrovolníků30. Freund-Deschamps také 

se svou skupinou zorganizoval seznámení Masaryka s oficiálními pařížskými kruhy31. Ovšem 

již o několik měsíců později přináší Rozvoj zprávu o jeho smrti32. Není ale divu, že osud 

tohoto muže podnítil náboženskou obec v Brandýse založit na jeho jméno charitativní fond33. 

Rok 1926 přináší zlom v životě náboženské komunity, alespoň co se týká služeb 

náboženských. Do svých služeb opět na stálo najímá rabína. Stává se jím Moritz Mandl 34, 

nadační rabín Pinkasovy synagogy v Praze, který ovšem do Brandýsa pouze dojíždí. Do této 

doby musela náboženská obec vždy na velké svátky shánět rabína a pro děti učitele 

náboženství. Korespondence s rabínem Madlem ohledně místa trvala téměř dva roky35.  

Roku 1928 se opět konají volby představenstva obce.  Z devíti členů pouze jeden není 

z Brandýsa nad Labem. V čele obce nadále stojí Judr. Richrad Ullman. Z těchto voleb se 

dochoval Protokol o předání poklady izraelitské náboženské obce v Brandýse nad Labem36. 

Dokument nám nabízí pohled na stav financí zdejší obce.  V pokladně a na vkladních 

knížkách měla náboženská obec uloženo 2 326 Kč 31 h. Vkladní list městské spořitelny dále 

hovoří o 8 125, 84 Kč. U Městské spořitelny má náboženská obec zřízeno několik nadačních 

fondů – např.- Fond Freund Deschamps, Podpůrný fond Dra. Jana Bondyho, Chudinská 

nadace Samuela Porgese pro izraelitské chudé, a řadu dalších, jejichž jmění činí dohromady 

20 378, 78 Kč. Největší majetek se ale skrývá ve státních půjčkách – např. slosovatelná 
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půjčka z roku 1921 bez kuponových archů, 6% slosovatelná IV. státní půjčka s kuponem 1. 7. 

1928 a další. Jejich hodnota činí 58 099, 78 Kč. 

Soužití většinového československého obyvatelstva s židovskou komunitou se zdá 

pokojné. Ostatně pamětníci si vzpomínají, že lidé v té době nerozlišovali mezi tím, kdo je a 

kdo není žid. Židovské děti chodily do měšťanských a obecních škol, některé také 

navštěvovaly zdejší reálné gymnázium37. Také židovské obchody zapadly do života města. 

Tyto obchody tvořily organickou součást města. Z jejich existence i ve třicátých letech je 

patrné, že obchody nestrádaly. Židé také byli členy většinových spolků – např. skautů či 

vodáckého oddílu. Podle archivních záznamů tu také fungoval čistě židovský spolek Lýra, 

záznamy o něm se ale bohužel nedochovaly. 

Podíváme-li se na údaje o rozsídlení židovské komunity, zjistíme, že své domy a 

obchody mají především v centru města. Nachází se tedy na velmi žádaném místě. Mimo to je 

naprosto běžné soužití židovských a českých rodin v domech a přítomnost českých 

zaměstnanců v židovských domácnostech38.  

Třicátá léta 

Třicátá léta jsou předznamenána příchodem hospodářské krize roku 1929, která 

radikalizuje československou společnost. Přichází také doba nástupu fašistických hnutí39.  

Také ve třicátých letech je město svým národnostním složením drtivě české. Vedle 

německé národnosti, která je tu opět zastoupena minimálně, ale její podíl se zvětšil, se tu k 

židovské národnosti hlásí 4 osoby. Z náboženského pohledu opět většinu získává 

římskokatolická církev, následovaná církví evangelickou a církví československou, 

k židovskému vyznání se hlásí na 6O osob40. 

Charakter města se také zůstává stejný. Na počátku třicátých let určité problémy 

zaznamenávají některé výrobní závody, což je způsobeno hospodářskou krizí. V této době 

stojí v čele Brandýsa nad Labem národní strana socialistická. Ovšem ta je již roku 1931 ve 

volbách do obecního zastupitelstva v čele města nahrazena stranou lidovou41. V následujících 

volbách roku 1935 se ale vlády ujímají opět socialisté42. V roce 1935 získává ale také ve 

volbách do okresního a zemského zastupitelstva 4% hlasů Národní obec fašistická43. Můžeme 

tak odvozeně pozorovat změnu nálad většinového obyvatelstva, jeho určitou radikalizaci. 

Voleb se mimoto účastnily také německé strany, ty ale u voleb propadly44. 

Spolu s prohlubující  hospodářskou krizí se ve městě aktivizují hlavně komunisté, 

pořádají tábory lidu, účastní se demonstrací na prvního května45. Od roku 1933 

naznamenáváme v Brandýse nad Labem zvýšenou činnost českých fašistů. V čele jim stojí již 
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zmiňovaná Národní obec fašistická. Tohoto roku je podáno trestní oznámení na J. 

Kaufmanna, který pořádá nepovolenou sbírku ve prospěch vězněných fašistů46. Mimoto jsou 

tu také rozšiřovány letáky podporující Adolfa Hitlera47. 

Mění se také vedení náboženské obce. V roce 193248 se po volbách do čela obce 

dostává Judr. Karel Alter a v jejím čele zůstává až do jejího konce. Můžeme vidět také určitou 

proměnu členů reprezentace, která svědčí o migraci členů, či jejich osobních problémech. 

Roku 1933 se kvůli přesídlení Adolfa Wiesse49 stává členem představenstva Karel Lustig, 

který byl prvním náhradníkem z voleb roku 193250. O tři roky později rezignuje na funkci 

pokladníka Hugo Fluss 51, a to kvůli úmrtní své druhé manželky Olgy Flussové, která byla 28. 

2. 1936 pohřbena na zdejším židovském hřbitově52. 

Náboženská komunita se ve třicátých letech začíná ve zvětšené míře věnovat podpoře 

chudých. Z vyúčtování podpůrného fondu pro chudé vyplývá, že nejvíce peněz na chudé bylo 

vydáno v roce 1934, tedy na konci hospodářské krize53. Židovské náboženské obci zároveň 

přichází výzvy k provedení pomocné akce ve prospěch souvěrců, kteří prchají z Německa od 

Nejvyšší národní rady židovské54. Tato pomoc probíhá i další léta. Svědčí o tom Varovací 

listina od Sociálního ústavu židovských náboženských obcí velké Prahy55, která varuje před 

lidmi zneužívajících péči o průchozí a podpůrných pokladen náboženských obcí. Seznam 

obsahuje na 200 osob. V Brandýse se ale také usazuje 6 emigrantů z Německa a Rakouska, a 

později také ze Sudet, všichni se hlásí k židovskému náboženství. 

Vedle této pomoci podporuje náboženská obec také místní občany, např. vždy 16. 

každého měsíce odchází z účtu náboženské obce 200 Kč na účet Pavlíny Stránské, nežidovky 

a manželky košíkáře56. Vedle nežidů podporuje také své členy. To můžeme vidět na podpoře 

vdovy po kostelníku Vilému Leknerovi. Vdova není schopna práce a tak se o ní členové 

náboženské obce starají – čtrnáct členů náboženské obce se stará o vdovino stravování.  Leo 

König se tak o stravu vdovy stará v pondělí 19. 2. 1934 a poté znovu v pondělí za čtrnáct 

dní57. 

Vedle aktivit v náboženské obci se Židé také stále zapojují do aktivit většinové 

společnosti a do jejích spolků.  Ve spolku Masarykovy ligy proti tuberkulóze vidíme jako 

jednatele Judr. Karla Munka a náhradníkem členů výboru je Hugo Šťastný58. Vedle toho 

zastává  Judr. Adolf Munk post předsedy spolku pro podporování chudých studujících 

státního reálného gymnázia59. 

Po celou dobu první republiky se členstvo náboženské obce pravidelně schází kvůli 

projednání problémů či akcí. Roku 1935 se právě jedna taková schůze zabývá jednáním o 
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oslavě narozenin T. G. Masaryka. Vzhledem k tomu, že židé vnímali Masaryka jako symbol 

republiky  projevuje se v této snaze také loajalita k Československé republice60. 

Podíváme-li se na to, kdo se stal starostou náboženské obce, uvidíme, že se v této 

funkci během existence první republiky vystřídali pouze dva lidé, navíc oba právníci, tedy 

lidé z vyšší vrstvy společnosti. Zdejší židovská komunita mezi sebe zřejmě také velmi lehce 

přijímala nové členy. Vždyť Karel Alter se do Brandýsa přistěhoval roku 1925 a již roku 1932 

se stal starostou náboženské obce61.  

Přes asimilantské zaměření obce si můžeme všimnout také podporu některých akcí 

vedených sionisty. K těmto akcím patří například peněžní dar ve výši 100 Korun na akci Kfar 

Masaryk, kterou pořádá spolek Keren Kaymeth Izrael při Židovském národním fondu62. Jedná 

se tu vlastně o založení židovské vesnice v Palestině. Podle výše příspěvku a celkovému 

majetku obce si však troufám tvrdit, že tento příspěvek byl více než symbolický. Toto tvrzení 

podkládám porovnáním s příspěvkem na podporu repatriantů, o které se zmíním později. 

Podporu této akci pravděpodobně přineslo Masarykovo jméno, k jehož památce byla vesnice 

založena, tak ale také určitý pocit potřeby pomoci židovskému státu. 

I v této době se ve městě setkáváme s fungujícími židovskými obchody, které opět 

nachází hlavně v okolí a na náměstí. Na náměstí umísťují židovské obchody nejen data za 

sčítání lidu63, ale také pamětníci64. 

Bytový fond nám ve třicátých letech poskytuje o něco více informací o soužití Židů a 

českého obyvatelstva. Ukázkou může být například případ domu č. p. 140 v ulici Na potoce, 

který je spolu s domem č. p. 126 v ulici Kostelecké ve vlastnictví židovské náboženské obce 

v Brandýse nad Labem. Jde o budovu synagogy, ve které jsou kromě modlitebny tři byty, 

které obývají jak Češi, tak Židé65. V domě žije židovská rodina obchodníka Richarda Reinera 

a jejich sousedské hádky s paní Annou Tenčlovou musí řešit až sama náboženská obec. Jde tu 

především o úklid domu a vzájemnou vstřícnost při určitých domácích aktivitách (např. 

natírání dveří)66. Je ale nutné říci, že v argumentaci české strany se neobjevuje ani náznak 

antisemitismu. 

 Další aférou je záležitost kolem domu  bratří Krausů na Pražské ulici67. Tato ulice 

měla být přejmenována na Masarykovu třídu. Kanceláře prezidenta republiky obdržela roku 

1937 stížnost na stav zmíněných domů. „Jejich stav působil urážlivým dojmem vzhledem 

k důstojnosti a vážnosti k osobě prezidenta Masaryka, po němž byla ulice pojmenována“68. 

Městská rada proto nařídila majitelům, aby vše uvedly do patřičného stavu. A tak se také 

stalo.69 
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 Tato událost má ještě jinou dohru. Městský výbor Brandýsa nad Labem na tento popud 

požádal o podání zprávy z roku 1919, která obsahovala usnesení městského zastupitelstva 

k přejmenování ulice. Zjistilo se, že nebyla podána o souhlas prezidentské kanceláře ke změně 

ulice. Žádost byla dodatečně poslána a povolení k přejmenování bylo Brandýsu nad Labem 

prezidentem nakonec uděleno70. 

Rok 1938 

S postupem doby se také začínají objevovat žádosti na prověření loajality určitých občanů.  

19. 5. 1938 je dokonce v Brandýse nad Labem zadržen Jan Hanuš Fried, nezaměstnaný 

obchodní příručí, židovského náboženství, který se hlásí k německé národnost. Fried do svých 

33 let pobýval u rodičů v Praze, poté strávil 3 roky v Rakousku a od té doby se toulá pomocí 

peněz, které získává od židovských obchodníků. Záznam hovoří o tom, že Fried mluví plynně 

německy, česky a anglicky a není semitského vzevření. Snad proto je úřady označen za osobu 

vhodnou pro zpravodajskou službu a navrch potrestán 7 dny vězení pro porušení pasových 

předpisů71. Na události vidíme zvýšenou opatrnost československých úřadů. 

V této době ale také zaznamenáváme také spolupráci židovských organizací ve 

prospěch uprchlíků z Německa, bývalého Rakouska a českého pohraničí. Těch je v Brandýse 

nad Labem celkem 672. Roku 1938 oslovuje brandýskou náboženskou obec The Lord Major 

of London’s Relief Fund, který má zastoupení v Praze, a táže se zdejší obce, kolik požaduje 

na podporu sudetských uprchlíků v Brandýse nad Labem se nalézajících73. 

 V červnu přichází náboženské obci také výzva od Nejvyšší Rady svazů židovských  

obcí náboženských v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, které zbrojí proti zvláštní sbírce, 

k níž dala podnět Liga proti antisemitismu. Dle Nejvyšší Rady je povinností židovských 

věřící, aby se s většinovým obyvatelstvem účastnila sbírek pro státní účely74. 

 V téže době věnuje náboženská obec v Brandýse nad Labem 1200 Korun na fond pro 

repatrianty a jiné podobné úkoly, zřízená při Nejvyšší Radě svazů židovských obcí 

náboženských v Čechách, na Moravě a ve Slezsku75. 

V této době ale vedle snahy o organizovanou pomoc potřebným dosahuje vrcholu 

aktivita českých fašistů, a v předvečer Mnichova 24. 8. 1938 se v hotelu „Koruna“ koná 

nehlášená schůze Národní obce fašistické76.Účastní se ji 46 osob a vystoupil na ní dokonce 

poslanec Radola Gajda. Gajda prohlašuje, že se fašisté staví za stát a budou hájit zájmy státu, 

ale jejich činnost bude protivládní. Dále ohlásil brzký příchod nového režimu. Po něm 

vystupuje poslanec Josef Karásek, který prohlašuje, že Německo a Itálie mají na 

Československou republiku zlost, protože přijímá emigranty, židy a bolševickou ideologii. 
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Schůzi zakončuje Alois Švehla, říšský organizátor strany, představením programu. Vyhlašuje: 

1) zásadní boj proti kapitalismu; 2) zásadní boj proti židům; 3) boj proti židovskému 

kapitalismu; 4) boj proti soukromému kapitálu; 5) boj proti dnešnímu stavu. 

 Myslím se, že účast 46 lidí ve městě, které má v této době přes 6000 obyvatel, je 

poměrně skromná. Zároveň ale nelze popřít, že tu fašistické hnutí alespoň trochu zakořenilo. I 

přes jisté zakořenění a sympatie k fašismu se s žádným fašistou nesetkáváme v obecním 

zastupitelstvu či jinde.    

 

Období druhé republiky a protektorátu Čechy a Morava 

Nástup druhé republiky a dalšího posílení fašismu ohlašuje příhoda ze 4. 11. 1938, kdy byly 

v některých obchodech nalepeny nálepky s textem „Židé nejsou vítáni“. Zpráva udává, že 

nálepky byly vylepeny ve všech případech bez vědomí majitelů obchodu. Otázkou je, nakolik 

je tato informace pravdivá77. 

Další aktivitu fašistů zaznamenáváme v noci z 2. na 3. 2. 1939, kdy byly v Brandýse 

rozšiřovány protižidovské letáky vydané Mafií Nového Československa – Vlajky. Letáky 

byly nadepsány „Židi ven“ a útočily na „zednářskou vládu“, která přes odpor národa chránila 

Židy, a ultimativně požadovaly řešení židovské otázky do 14 dnů. Končily hrozbou, že za 

každého zatčeného Vlajkaře bude provedena osobní odveta na 10 židech. Po rozšiřovatelích 

plakátu bylo zahájeno pátraní78 (KPS – 1939. j. č. 124). Tyto letákové akce probíhaly po 

celém území79. 

 Vedle nátlaku českých fašistů stále rostl také tlak nacistického Německa na zbytek 

Československé republiky. To českým fašistům dodává sílu do další činnosti.  

 Již dva dny po příchodu Němců a vyhlášení protektorátu Čechy a Morava 17. 3. 

193980 vyhlašuje protektorátní vláda protižidovská opatření, která navazují na 

druhorepublikový antisemitismus81. Tato nařízení zakazují výkon lékařské praxe neárijců, a 

berou na vědomí rozhodnutí advokátní komory o rozhodnutí zastavení praxe neárijských 

advokátů82 . O tom, že toto nařízení postihlo také židovské advokáty v Brandýse nad Labem, 

svědčí výsledky evidence židovského obyvatelstva, které se probíhá na konci roku 193983. 

V kolonce povolání advokáti uvádí „bývalý advokát“, zatímco obchodníci dále pokračují ve 

své činnosti.  

V téže době se také z nařízení říšského protektora Neuratha rozbíhá evidence 

židovského majetku84. Záznamy  četnických stanic vypovídají o tom, že se těmto záležitostem 

začínají věnovat v prosinci roku 193985. Mimo to je také roku 1940 zjišťováno, jestli zavření 
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židovských obchodů neovlivní hospodářský chod města. Tady mohu uvést příklad textilních 

obchodů – záznamy se zmiňují o firmě Alois Lustig a obchodu  Berty Eisenschimlové. 

Vyšetřování podává zprávu o tom, že vzhledem k tomu, že je v městě dost obchodů vedených 

árijci, není další provoz židovských obchodů nutný86. 

 Na základě evidence židovského obyvatelstva jsou později sestavovány transporty, 

které v roce 1942 začínají brandýské židy vozit do koncentračních táborů - nejdříve do 

Terezína a odtud většinou do Osvětimi. V případě Brandýse jsou to transporty C, Ml a Dr, 

které vyjíždějí v letech 1942 a 1943 z Mladé Boleslavi. 

 

Celkový pohled 

 Po převratu roku 1918 se v Brandýse setkáváme se strháváním symbolů monarchie a 

vítáním vzniku Československé republiky. Židé byli od počátku republiky považováni za její 

rovnoprávně občany. Doba byla plná naděje, lidé zažívali jakési opojení z relativně snadného 

vítězství. Tento optimismus vedl k pocitu roku nula, možnosti začít znovu od začátku s čistým 

štítem. Ovšem společnost brzy vystřízlivěla a nastoupila fáze frustrace87.  Tu způsobil 

především poválečný nedostatek a drahota. V letech 1919-1920 spolu s drahotními bouřemi 

dochází k nárůstu antisemitismu. To v Brandýse nad Labem potvrzují události z roku 1919. 

s nimi se ale židovská komunita vyrovnává. 

   Již v počátcích existence republiky můžeme pozorovat jisté soupeření dvou směrů 

židovského hnutí – asimilantů a sionistů. Asimilace k českému národu začíná v polovině 

sedmdesátých let 19. století a v programové hnutí se mění na přelomu 19. a 20. století88. 

Sionistické hnutí se v českých zemích objevuje na počátku 20. století.   

Podobné soupeření můžeme pozorovat i v Brandýse, ovšem s tím, že tu výrazně 

převažují asimilanti. Asimilaci tu můžeme pozorovat od přelomu 19. a 20. století. Snahy 

Národní rady židovské tu nezískávají přílišnou odezvu. Pozdější činnost zdejší židovské 

náboženské obce napovídá, že se zdejší židovská komunita ztotožnila se vznikem 

Československé republiky a že její vztah jak republice, tak prezidentu T. G. Masarykovi byl 

plný loajality a v případě prezidenta také plný obdivu.  

Dvacátá léta se po odeznění poválečného nedostatku stávají dobou hospodářské 

konjunktury. V jejich průběhu můžeme u židovské komunity pozorovat dvojí identitu. 

Židovská identita se projevuje vazbou na místní židovskou náboženskou obec, kdy se Židé 

účastnili její činnosti, účastnili se také vysokých svátků, platili náboženské příspěvky, 
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pomáhali svým souvěrcům, stejně jako lidem z většinové společnosti. Pomoc probíhala 

většinou pomocí finančních příspěvků.  Dále se nechávali pohřbívat na židovském hřbitově a 

děti zapisovali do židovských matrik. Sňatky ale byly spíše občanské. 

Česká identita se naproti tomu projevovala navenek směrem k většinové společnosti. 

Židé jsou loajální vůči československému státu a českému prezidentu T. G. Masarykovi. 

Přispívali na akce, které pořádala vláda – např. státní půjčky. Dále jsou členy většinových 

spolků. Na životě města se podíleli také provozováním svých obchodů. 

Podobnou situaci pozorujeme také ve třicátých letech jen s tím rozdílem, že v této 

době se Židé musí potýkat se zvýšenou aktivitou českých fašistů, vyrovnávají se s důsledky 

hospodářské krize a začínají pomáhat uprchlíkům z Německa a Rakouska. Nárůst 

antisemitismu pozorujeme na mnoha místech. 

Po celou dobu existence Československé republiky celé město pravidelně slavilo její 

vznik, první máj a narozeniny prezidenta Masaryka. Obzvláště o narozeniny prezidenta se 

židé živě zajímali. Každý rok vidíme v záznamech jejich schůzí, že plánují jejich oslavu. 

Záznamy sice neříkají, jaké konkrétní výsledky debaty měly, přesto i tento zájem o něčem 

vypovídá. Snad o loajalitě k republice a sympatiím prezidentovi. Představitelé židovské obce 

byli pravidelně, rok co rok, zváni na oslavu vzniku republiky, které pořádalo posádkové 

velitelství v sousední Staré Boleslavi89. 

O loajalitě k republice a prezidentu Masarykovi svědčí také každoročně zasílané 

blahopřání k jeho narozeninám, tak také upřímná soustrast zaslaná na Pražský hrad po jeho 

smrti90. Zájem o československou politiku i po smrti prezidenta – Osvoboditele svědčí také 

zájem o prezidentské volby, při kterých byl prezidentem zvolen Eduard Beneš9. 

V předvečer Mnichova můžeme v Brandýse nad Labem pozorovat zvýšenou činnost 

českých fašistů. Podobným vývojem prochází také řada dalších měst. V době druhé republiky 

se tu setkáváme také s dvěma letákovými akcemi, na které můžeme opět narazit i v dalších 

místech republiky. Prameny bohužel neříkají, jaké byly reakce zdejších Židů na tyto akce 

českých fašistů, stejně jako na Mnichov 1938, na období druhé republiky, tak na období 

protektorátu Čechy a Morava. 

 

Porovnáme-li vývoj v Brandýse nad Labem s menšími městy v Čechách, zjistíme, že situace 

ve městě je pro meziválečně období typická. Překvapit nás může snad jen hlubší zakořenění 

českého fašistického hnutí v první polovině 30. let.  
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Závěr 

 

Cílem mé práce bylo rekonstruovat demografickou, národnostní, náboženský a socioprofesní 

strukturu židovské komunity Brandýse nad Labem v období první republiky, tedy v období 

tzv. zlatého věku židovské komunity. Přes toto hlavní časové zadání jsem se ve svém výkladu 

těchto dvacet let přesáhla jak směrem ke staršímu historickému období, tak k období druhé 

republiky a k období protektorátu Čechy a Morava, kdy dochází k zániku židovské komunity 

ve městě. 

 Dějiny židovské komunity v Brandýse nad Labem začínají v 16. Století. Svůj největší 

rozkvět komunita zaznamenala v druhé polovině 19. století. Období první republiky bylo 

z hlediska demografického již problematičtější. 

Židovská komunita představovala 1% z celkového počtu obyvatel města. Průměrný 

členů komunity činil 42 let. Průměrný věk mužů - 35,5 let - byl nižší než průměrný věk žen – 

41,5 let. Členy židovské komunity byly převážně ženy, byly tu zastoupeny z 57%. Z hlediska 

věkového složený byla jak u mužů, tak u žen nejsilněji zastoupena skupina v produktivním 

věku, tedy osoby mezi 15 – 60 lety. V obou skupinách byla skupina zastoupena ze zhruba 

52%.  Početnost skupiny v předproduktivním věku byla navíc vždy menší než skupina 

poproduktivní. 

Dětí se tedy v období první republiky narodilo málo, celkem 6. Bylo to zřejmě 

způsobeno tím, že v Brandýse také nežilo příliš mnoho mladých manželských párů. V této 

době se židovské komunitě setkáváme jak s rodinou nukleární, s rodinou rozšířenou, tak 

s rodinou tvořenou pouze sourozenci a samostatnými manželskými páry. Pozorujeme tu také 

samostatně žijící jedince. Všechny tyto složky jsou ve zdejší komunitě zastoupeny 

rovnoměrně. Kromě rodin nukleárních s malými dětmi drží jednotlivé členy rodiny v jedné 

domácnosti hlavně rodinný obchod. Snad proto zde pozorujeme odchod z domova ve vyšším 

věku.  

Navíc když už se mladí lidé rozhodli osamostatnit, odcházeli z Brandýsa nad Labem a 

své rodiny zakládali jinde. Komunitu navíc častěji opouštěli muži. A opouštěli ji buď tak, že 

se vzdali své náboženské příslušnosti, nebo se odstěhovali z města. 

Úbytek členů komunity souvisí mimo migrace také s úmrtností. Zatímco se v letech 

1918 – 1938 narodilo pouze 6 dětí, zemřelo ve stejném období 17 osob. V letech 1939 – 1942 

zemřeli další čtyři lidé.  Průměrný věk v době smrti se držel stále stejné hodnoty – 68 let, žen 

činil 65 let a u mužů 73 let. U žen tento věk navíc klesal, zatímco u mužů stoupal. Žen tedy 

bylo v židovské komunitě více, ale muži se dožívali vyššího věku.  
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Nepoměr mezi narozenými a zemřelými by bez nově příchozích vedl k velmi 

rychlému zániku komunity. Migrace do města tak byla velmi důležitým bodem života 

komunity. V letech 1918 – 1938 přichází do města na 29 osob. Po roce 1938 přichází ještě 

dalších 15 osob. Počet osob, které město opustily, je nižší. 

 Město Brandýs nad Labem, které leží v českém vnitrozemí, bylo z hlediska 

národnostního městem drtivě českým, 96,5%. V letech 1918 – 1938 se občané židovského 

původu hlásili hlavně k české národnosti, a to z 93 %, tj. 120 osob. K židovské národnosti se 

přihlásilo minimum osob, pouze 7%, tj. 9 osob. Tento fakt můžeme vysvětlit tím, že Židy 

ovlivnilo české vnitrozemí. Přihlášení se k českému národu můžeme u této komunity 

pozorovat od počátku dvacátého století, a to jak prostřednictvím česky psaných záznamů 

náboženské obce, tak i prostřednictvím česky psaných náhrobků na židovském hřbitově. 

K německé národnosti se z židovské komunity nepřihlásil nikdo. Ovšem z hlediska 

většinové populace zaznamenáváme až trojnásobný nárůst osob, které se hlásí k německé 

národnosti. Tyto osoby přesto tvořily pouze 1,5% obyvatel města. Tento nárůst může 

způsobem jak migrací, tak i tím, že se místní obyvatelé již nebojí hlásit k německé národnosti, 

jak tomu mohlo být na počátku dvacátých let. Myslím, že mohu zkombinovat oba tyto 

faktory. 

Z náboženského hlediska získala ve městě většinu římskokatolická církev, 

následovaná církví evangelickou a československou, k židovskému náboženství se přihlásilo 

na 1% obyvatel. Zaznamenáváme tedy úbytek členů komunity, stejně jako úbytek členů 

židovské náboženské obce v Brandýse nad Labem. 

Z hlediska sociprofesního se zemědělství a výrobě věnuje minimum osob (4). 

Židovskou komunitu tvořili především obchodníci, těch tu ve zkoumaném období nalezneme 

24. Obchodem se zabývají jak muži, tak ženy. U manželů je běžné, že se obchodu věnují oba 

dva společně, s tím že muž je majitelem obchodu. Pokud mají starší děti, často se také ony 

podílejí na chodu podniku a díky tomu také později zakládají své vlastní rodiny. Spolu 

podnikají také sourozenci. Zatímco obchodníci patřili ke středostavovské vrstvě, elitou zdejší 

komunity byli advokáti. Advokátů najdeme v letech 1918 – 1938 celkem 5 a každý z nich měl 

otevřenou svou vlastní praxi.  

V tomto ohledu zapadá židovská komunita do průměru, který se týká hlavně Čech, ve 

kterých se většina členů židovské komunity věnovala tzv. svobodným povoláním, převážně 

obchodu a peněžnictví. Advokáti spolu s lékaři, které ovšem v Brandýse nad Labem 

nenajdeme, patřili k židovské elitě. Toto výjimečné postavení advokátů dokládá také fakt, že 
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v čele židovské náboženské obce byli v letech 1918 – 1938 právě Židé, kteří se věnovali 

advokacii. 

Sociální úspěch Židů se promítl také do několika dalších oblastí. Z hlediska 

majetkových poměrů je poměr mezi vlastníky domů a osobami žijícími v podnájmu téměř 

rovnocenný. Na 52% domácností nalezneme ve vlastním domě.  Pokud Židé vlastnili dům, 

sami obývali pouze jeden byt a zbytek bytů pronajímali. V podnájmu žijí jak celé rodiny, tak 

také jednotlivci. 

Další zkoumanou kategorií je židovské rozsídlení. Židé žili především v centru města, 

na náměstí a v jeho okolních ulicích. V tomto ohledu bylo jedno, jestli žijí v podnájmu, nebo 

nemovitost vlastní. Na stejných místech měli také své obchody či praxe. Tyto údaje nám 

podávají svědectví o tom, do jaké míry Židé pronikli do života města. To, že žili v jeho středu, 

který byl v období první republiky symbolem společenských a obchodních úspěchů, znakem 

určitého luxusu a postavení, dokládá určitou prosperitu židovské komunity a její vliv na život 

města. O společenském a obchodním úspěchu komunity svědčí také účast služek 

v domácnostech. 

 

Mým druhým cílem bylo analyzovat charakter soužití Židů s většinovým českým 

obyvatelstvem. Předpoklady soužití byly výhodné – vysoký stupeň asimilace, středostavovské 

postavení, loajalita vůči československému státu a jeho prezidentovi či demokratické 

smýšlení. Soužití se odvíjelo v několika transparentních etapách, které kopírovaly trendy 

vývoje meziválečného Československa. 

Prvním obdobím byla léta 1918 – 1920. V této době vzniká samostatný 

československý stát a společnost na tuto změnu reaguje. Zprvu nadšením, později deziluzí a 

frustracemi. Židovská komunita v Brandýse nad Labem vznik Československé republiky 

vítala stejně jako zbytek jejích obyvatel. Na počátku roku 1919 se sice musela vyrovnat 

s několika protidrahotními bouřemi, které se změnily v útoky proti Židům,  ale to byla jen 

okrajová záležitost. Tato situace navíc platila i pro celý zbytek republiky. Tento dočasný 

antisemitismus ovšem vedl k vyřazování Židů z většinové společnosti. 

Období dvacátých let 20. století, kdy v Brandýse volby vyhrávají sociální demokraté a 

poté národní strana socialistická, bylo po vyrovnání se s dozvuky válečného nedostatku 

obdobím klidu a rozkvětu, dobou, kdy se Židé v Brandýse nad Labem zařadili do života 

společnosti. Fungovaly tu židovské obchody, Židé se podíleli na životě města ať už účastí ve 
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spolcích, či účastí na místních zábavách a kulturních akcích. Lidé nerozlišovali kdo je a kdo 

není Žid.  

Také v této době, stejně jako po celou dobu existence Československé republiky 

projevovala židovská komunita sympatie a loajalitu jak k samotné republice, tak také 

prezidentovi T. G. Masarykovi. Tyto sympatie se projevovaly podporou státních akcí, ať už 

půjček ve jménu republiky, nebo akcemi podporovanými republikou.  

Židé byli bezkonfliktní komunitou a s českou většinou vycházeli velmi dobře. V této 

době pronikali Židé do obecní politiky stejně jako na čelní pozice ve většinových spolcích.  

 V tomto období zaznamenává rozkvět také židovská náboženská obec.  Obec měla 

opět vlastního rabína. Do této doby si rabína platila pouze v období velkých svátků. Židé se 

také účastnili pravidelných schůzí, voleb do obecního představenstva, tak platili náboženské 

příspěvky. Sama náboženská obec provozovala určité charitativní akce, podporovala sociálně 

slabé a to jak z vlastních řad, tak také z řad většinového obyvatelstva. Dále se také věnovala 

obhospodařování vlastního majetku – péčí o synagogu a židovský hřbitov. Obec vlastnila také 

dva domy, ve kterých pronajímala byty. 

 Náboženská obec také spolupracovala s okolními obcemi, případně také s židovskými 

fondy či organizacemi. Po vzniku republiky kontaktovala zdejší náboženskou obec Národní 

rada židovská, čistě sionistická organizace. Z velmi sporadické spolupráce a celkovým 

zaměřením zdejší náboženské obce, mohu prohlásit, že zdejší Židé vyznávali asimilaci a se 

sionisty spolupracovali jen občas. 

 Vidíme tu tak střetávání dvou identit – identity české, která se projevila směrem 

navenek, a zobrazovala se v podpoře Československé republiky či podílu na životě města. 

Druhou identitou je identita židovská, identita, které se obracela dovnitř k tradicím judaismu, 

k činnosti židovské náboženské obce. První republika tak umožňovala židovskému 

obyvatelstvu mít dvojí identitu. Tyto identity ale vůbec nešly proti sobě.  

Třicátá léta dvacátého století, ve kterých Brandýsu nad Labem opět vládne strana 

národně socialistická, jen jednou vystřídaná stranou realistickou, přinesla spolu 

s hospodářskou krizí radikalizaci většinové společnosti. Kvůli zhoršení mezinárodněpolitické 

situace došlo k upevňování pozic českého fašistického hnutí. Tento trend se projevil také ve 

volbách, ve kterých se začali umisťovat čeští fašisté pod taktovkou Národní obce fašistické. 

Ve městě tak byly rozšířeny letáky podporující Adolfa Hitlera. 

I v tomto období lze u židovské komunity pozorovat projevy dvojí identity. V tomto 

směru ale pozorujeme jistou změnu, která byla důsledkem reakcí na sílící fašistické hnutí. 
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Židovská komunita se jednak obrátila ještě více dovnitř – pokračovala v charitativní činnosti, 

která ale v tomto období ve stále větší míře směřovala k souvěrcům, kteří uprchli z 

 nacistického Německa či Rakouska a ke konci roku 1938 také k emigrantům z českého 

pohraničí. Těchto osob bylo v Brandýse celkem 6, několik dalších osob se v Brandýse jen 

krátce zdrželo. Obec na podpoře těchto osob spolupracuje s židovskými fondy. Dále obce 

podporuje sociálně potřebné v samém Brandýse nad Labem, a opět nerozlišuje mezi Čechy či 

svými souvěrci. V této době se Brandýs nad Labem stává tranzitním městem. Navenek tuto 

proměnu lze sledovat v ještě větší loajalitě, kterou Židé zachovávají vůči státu. Nadále byly 

podporovány akci pořádané republikou. Židé také nadále zastávali čelní pozice v místních 

spolcích.  

V tomto období se změnily i jiné věci. V čele náboženské obce mění osoba na pozici 

starosty obce. Judr Richard Ullmann je vystřídán Judr. Karlem Alterem, který v čele obce 

zůstává až do roku 1942, kdy jsou členové zdejší komunity odváženi transporty do 

koncentračního tábora Terezín. 

 Období třicátých let je také dobou repatriantů. K podpoře těchto lidí vyzývá také vláda 

Československé republiky a zdejší židovská komunita obec poskytuje. Mimo to také obec 

přispěla na sbírku na ochranu republiky. Obec nadále alespoň trochu podporovala sionistické 

akce - přispěla na vznik Kfar Masaryk v Palestině. Smýšlení obce bylo ale nadále 

asimilantské a podporovala hlavě akce pořádané či propagované republikou. 

 Konec třicátých let přináší zvýšenou činnost českých fašistů. Již v době těsně před 

Mnichovem se v Brandýse koná schůze Národní obce fašistické, které se účastní také 

poslanec Radola Gajda. Fašisté tu vyzývají ke změně režimu, k boji proti vládě, židům a 

kapitálu. 

 Čtvrtou etapou vývoje je období druhé republiky a protektorátu Čechy a Morava. 

V období druhé republiky jsme zaznamenali ještě zostřenější antisemitismus než který byl 

k vidění v době před Mnichovem. Během druhé republiky, kdy můžeme pozorovat dvě 

letákové antisemitské akce. Od ledna 1939, kdy na československém území platí norimberské 

zákony, se provádí evidence židovského obyvatelstva a židovského majetku.  

  

Podíváme-li se na situaci v Brandýse nad Labem obecně, zjistíme, že vývoj, kterým Brandýs 

nad Labem prošel je srovnatelný se všemi židovskými komunitami na malých městech 

v Čechách. Demografický profil, který zobrazuje stárnutí komunity, je typický pro proces 

modernizace, který se v období první republiky završuje.  
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Typická je jak převaha obchodníků v životě náboženské komunity, tak také prestižní 

postavení advokátů. Stejně typické je také rozsídlení, protože Židé jsou zdatnými obchodníky 

a jejich společenský status stoupá.  

Antisemitismus na počátku republiky, stejně jako na jejím konci je naprosto typický. 

Pro dvacátá léta je typický poklidný rozvoj a hospodářská konjunktura tak, jak ji 

zaznamenáváme v Brandýse nad Labem. 

Vývoj se neodklání od průměru ani v době třicátých let, kdy díky hospodářské krizi a 

mezinárodněpolitické situaci dochází k radikalizaci většinové společnosti. Typická je u 

asimilantů také podpora Československé republiky, stejně jako loajalita k prezidentu 

Masarykovi. Pro asimilované Židy je také typické, že dávají přednost podpoře akcí 

pořádaných republikou než sionisty. Všechno výše zmíněné můžeme zaznamenat také 

v Brandýse nad Labem. 

 

 

Dovětek 

 

Činnost náboženské obce končí v letech 1942 – 1943, kdy z Brandýsa nad Labem odváží 

transporty všechny obyvatele židovského původu. Transporty Cl, Cm, Dc a Dd1 vyjíždí 

z Mladé Boleslavi a míří do Terezína, odkud většina osob míří transporty Aa, Ab, AAi, By, 

Cq, Cr, Dl, Dm, Dr, Ek, El, Em, Eo, Eq, Es, Et do Osvětimi2, kde jejich cesta končí 

v plynových komorách. Holocaust přežilo asi 8 osob zdejší židovské komunity – sourozenci 

Jiří, Viktor a Helena Munkovi spolu s matkou Olgou, dále Jiří Neumann a Druckerová 

Josefína3. Poslední dva jmenovaní ale v Brandýse pobývali jen krátce. Do Brandýsa přišli 

v druhé polovině třicátých let4. Tito přeživší se po válce do Brandýsa nad Labem vrátili, ale 

prodali zde svůj majetek a stěhovali se pryč, a to buď do Prahy či do zahraničí. 

 Majetek židovské náboženské obce přejala židovská náboženská obec v Praze. Tento 

majetek se ale po roce 1948 dostal do rukou státu. Synagoga tak sloužila jako sklad léčiv.  

 Dnes v Brandýse nad Labem žije několik osob židovského vyznání. O synagogu a 

židovský hřbitov se stará Židovské muzeum v Praze. Osud židovské komunity dnes připomíná 

výstava Židé v kraji Vojtěcha Rakouse. Výstava nejen že informuje o osudu zdejší židovské 

komunity, ale také židovských komunit z okolních vesnic, které spadaly pod náboženskou 

obec v Brandýse nad Labem. Další památkou připomínající zdejší židovskou komunitu je 

židovský hřbitov.  
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Poznámky: 
1 Kárný Miroslav. (1995). Terezínská pamětní kniha: židovské oběti nacistických deportací z Čech a 
Moravy 1941 – 1945. Díl I. Praha: Terezínská iniciativa Melantrich. 1. vydání. 
2 Tamtéž. 
3 Kárný Miroslav. (1995). Terezínská pamětní kniha: židovské oběti nacistických deportací z Čech a 
Moravy 1941 – 1945. Díl II. Praha: Terezínská iniciativa Melantrich. 1. vydání. 
4 SOkA Praha- východ. Fond: OÚ BNL, evid.č. 888, k. č. 925. 
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Seznam použitých zkratek 

evid. č.    evidenční číslo 

j. č    jednací číslo 

inv. č.    inventární číslo 

k. č    číslo kartonu 

KPS    Katalog presidiálních spisů  

Ks.    Katalog spolků 

NA Praha    Národní archiv Praha 

OU BnL   Okresní úřad Brandýs nad Labem 

sign.    signatura 

SOkA Praha – východ Státní okresní archiv Praha – východ 

SO    sčítání obyvatel   

ŽMP    Židovské muzeum v Praze 
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Příloha 

Rozhovor - respondent A 

 

Pohlaví: žena 

Věk: 94 let 

Vzdělání: vyučená prodavačka 

Zaměstnání za první republiky: prodavačka v uzenářství, v polovině třicátých let odchod na 

mateřskou dovolenou, péče o děti. 

Zaměstnání po válce: práce v oděvním skladu 

 

Průběh rozhovoru: rozhovor se konal 24. 4. 2007 od 13:30. Trval dvě hodiny. Rozhovor 

proběhl v bytě respondentky ve Staré Boleslavi v domě s pečovatelskou službou. 

Respondentku jsem seznámila s důvody našeho rozhovoru, co svou prací sleduji a také jsem ji 

ujistila, že její jméno nebude nikde zveřejněno a náš rozhovor použiji výhradně pro účely mé 

práce. Dostala jsem souhlas k nahrávání našeho rozhovoru.   

Tento rozhovor jsem trochu zkrátila o osudy jednotlivých členů rodiny respondentky, 

protože byly vzdáleny danému tématu. Respondentka moc nereagovala na mé otázky, neboť 

špatně slyší a očividně se chtěla držet svého příběhu. Nechala jsem ji proto vypovídat a 

k některým tématům jsem se vrátila ke konci rozhovoru.   

 

A: Tak už můžete začít.. 

B: No tak narodila jsem se 30. ledna 1914 jako třetí dítě v naší rodině, za 20 měsíců se narodil 

bráška můj, už jsem dva sourozence měla, takže jsme byli čtyři. Tím to skončilo (smích). 

Tatínek byl poštovní doručovatel, tedy tenkrát jsme říkávali počťák, no a maminka 

v domácnosti, protože tenkrát ženy nebyli zaměstnaný, takže bylo co dělat vyjít s jedním 

platem. Můj otec pocházel z dvanácti dětí a maminka ze třinácti. 

A:To je hezký.. (úsměv) 

B: Ale příbuzenstvo, někdo zůstal v Rakousku a někdo se odstěhoval támhle a támhle, akorát 

dvě tetičky k nám jezdívaly, a tatínkův.. tatínek byl, tatínkovi dva bratři, jinak nikdo 

A: A kde vy jste bydleli, když jste se narodila? 

B: V Jirnech. 

A: Jirny? To je tady kousek? 
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B: No tady když se jede.. když jsme tam chodívali nebo když jsme jezdili vlakem, tak jsme 

museli jet do Čelákovic, z Čelákovic do Mstětic a ze Mstětic do Jiren. 

A: Hm, ano. 

B: Do školy jsem chodila v Jirnech do páté třídy a pak jsme jezdili do Čelákovic do 

měšťanky. Můj nejstarší bratr ten studoval reálku v Karlíně, sestra jezdila taky do Čelákovic, 

ta byla o čtyři roky starší než já, no a já jsem tam potom jezdila taky a pak za mnou další 

bráška. 

A: A kolik vám bylo když jste se stěhovali do Brandýsa? 

B: Prosim? 

A: Kolik vám bylo když jste se stěhovali do toho Brandýsa.. 

B: Jednadvacet. 

A: A z jakého důvodu? (paní mou otázku neslyšela, nebo nevzala na vědomí) 

B: No tak když jsme vyšla ze školy, já jsem původně chtěla jít ještě někam do školy, a 

maminka že ne, protože moje sestra je vyučená švadlena, tak jsem řikala, že bych taky chtěl 

být švadlenou.. a že ne, sestra moje ta co řekla, to u nás doma platilo. No tak bohužel, moje 

sestra byla vyučená švadlena a celej život nedělala. A mě když jsme vyšla ze školy, tak jsem 

chtěla jít aspoň do hospodyňský školy nebo aspoň na čas do Německa, výměnou, abych se 

aspoň naučila německy, a sestra zase zasáhla zas to bylo ztracený. No tak pak jsem v neděli 

potkala takhle známou ve věku mojí sestry, říká: „Hele co ty děláš?“, říkám: „Nic, právě jsem 

vyšla.“ My prej hledáme, já prej sem v uzenářství, my prej hledáme učednici jako na 

prodavačku. Tak já jsem si říkala furt lepší tam než nic. Tak skutečně, třicátého ledna mi bylo 

patnáct a druhého února 1929 to bylo, to se pamatuju, mě maminka odvezla do Prahy. Tam 

sem u šéfa bydlela, tak jsme to měli zaopatřený všechno, to byla i výroba. V krámě jsme 

mohli sníst, co sme chtěly (úsměv).. 

A: to jsme se měly.. (úsměv) 

B: No, když jsem tam byla dva roky, bylo mi sedmnáct, tak se nám vdávala pokladní. Takže 

vona, že mě za to, že mě zaučí. No když mi bylo devatenáct, tak jsme se seznámili na 

tancovačce s mym Františkem. No a když mi bylo jednadvacet tak sme se vzali. Odstěhovali 

sme se do Brandýsa. Manžel byl krejčí a já jsem ještě řekla, že budu jezdit rok do Prahy, 

protože to co mi rodiče slibovali to mi nedali, a já jsem jim každém měsíc dala celou výplatu, 

pět set korun. Sestra nedělala.. no takže já jsem jela domů akorát někdy na neděli, nerada, 

protože jsem měla připravený prádlo na žehlení.  

A: Vy jste tam vlastně jezdila na práci. 

B: No. 
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A: A pamatujete si jak vám Brandejs připadal, když jste tam přijela? Líbilo se vám tam? 

B: No jo líbilo. Manžel nejdřív chtěl někam do Hradce Králové.. já řikám mě je to jedno, já už 

sem za těch šest a půl roku odvyklá od rodiny, když jsem tam jezdila jenom na neděli, někdy 

ne, protože sme se střídali ve službách. No a řikám, ale tvoje maminka by to nesla  těžko. No 

tak nakonec to našel v Brandýse a už jsme tady zůstali. 

A: Hm, takže váš manžel měl maminku v Brandýse? 

B: Ne, maminku měl v Nehvizdech. 

A: Jo takhle. Takže vlastně aby jste byli blízko, tak jste zůstali v Brandýse. 

B: No,no no no no. On měl ještě brášku. Moji bráchové se pak oženili oba dva. Já jsme se 

vdala, maminka mi věčně vyčítala, že sem sestře podtrhla stoličku a že si měl František vzít jí, 

že je švadlena. Načež jsem řekla mamince, že by jí zarejděn vyhodil (smích), ale určitě.  

A: To jo no. 

B: No a já sem pořád jezdila do Prahy, no a pak manžela volali na vojenský cvičení, tak mi 

řek, abych si vzala dovolenou, aby to tam nebylo prázdný ten byt. No tak sem si vzala 

dovolenou, to mi šéf schválil a „Vrátíš se?“ říkám „no samozřejmě, že se vrátim, do konce 

roku tu budu“. 

A: A můžu se zeptat jakej to byl rok? 

B: Rok? 

A: Rok toho cvičení, na které šel manžel.. 

B: Třicet šest. Počkejte ne třicet šest to už se narodila Hanička.. Tak asi v pětatřicátym.  A to 

jsme ještě pořád byli sami. No on pak přijel, pustili ho domů, ten velitel mu řikal „Já tě pustim 

domů, ušiješ mi kalhoty. Nikdo nic neví“ (úsměv). Ono se mu to líbilo, když přišel a já sem 

tam byla, uvařila sem mu kafíčko.. no a povidal mi „Víš co, dej výpověď, eště to máš čtrnáct 

dní a zůstaň doma“. No tak jsem to udělala, pak přijel šéf, vynadal mi, co sem si to dovolila. 

Přines mi peníze za dovolenou. Přines mi štengl salámu (smích) a už jsem se tam nevrátila. 

No pak sme měli v šestatřicátym, se mi narodila první dcera, ve třicátymosmym druhá dcera a 

ve čtyřiačtyřicátém třetí dcera. 

A: A chodily někam do školky v Brandýse nebo byli s vámi doma? 

B: Ne do školky mi je nevzali, protože sme byli soukromníci. 

A: Aha. 

B: Tam chodili jen děti, když maminky byly zaměstnaný. A když maminka byla doma, tam 

neměla nárok. Až ta poslední, to už potom, když to bylo, my jsme jí dali poslední rok před 

školou chodit do školky, aby se trošičku jako zacvičily, ale ona to nepotřebovala, protože 

měla dvě sestry a učila se od nich. 
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A: Ehm, a na základní školu chodily do Brandýsa? 

B: Jo, ano. 

A: A to byla kde základní škola? 

B: V Brandýse chodila a pak jela na ten Mělník. Ta prostřední chodila do gymnázia. A ta 

nejstarší se vyučila cukrářkou. 

A: A v té době bylo už gymnázium v Brandýse, Machara? Nebo chodila do Prahy? 

B: Brandýs, to už bylo Brandýse nový. Takže chodila v Brandýse. No a ta nejstarší, nejdřív, 

že.. ona se moc dobře neučila, protože já jsem ji předělávala na pravačku.  

A: Aha.  Ehm, a já jen můžu se ještě vrátit.. Jak jste byli s manželem sami v Brandýse, jak jste 

se tam bavili? Byli třeba nějaký promítání, nebo nějaké zábavy se pořádaly? 

B: Kde? 

A: V Brandýse. Jestli jste takhle o víkendech jako někam chodili za zábavou nebo tak. 

B: No tak mi jsme chodili do kina, když jsme šli tak jsme se střídali, protože jsme nechtěli mít 

děti samotný doma. Tak manžel šel jeden den, já druhej den. A nebo to ještě byla v kině 

desetiminutová přestávka, tak manžel utíkal domů, my jsme bydleli blízko, takže se podíval, 

holky spali a bylo to dobrý. Pak už si zvykly no. 

A: Ehm, a ještě když jste děti neměli, tak jste chodili spolu? 

 B: Tak to jsme většinou jezdili k rodičům, jeden tejden k maželovym, jeden tejden k mym. 

Pak nás to mrzelo, že sme nic neužili, pak už byly děti a už to nešlo. 

A: A pamatujete si jestli byli v Brandýse nějací Němci nebo Židé? Takovéto národnostní 

složení města.  

B: Hodně Židů bylo v Brandýse. Samý většinou obchodníci. Samý takový prachatý. No a ty 

potom buďto ujeli a nebo špatně skončili. 

A: a nepamatuje se na vzájemné vztahy mezi Židy, Němci, Čechy?  

B: Tak no ne. 

A: Nepamatujete si na nějaké konflikty? 

B: Ne, my sme se stýkali jako dohromady všichni. A co se týkalo zábav tak můj manžel byl 

vášnivej tanečník. Takže jakmile někde zavrzali, tak už jsme šli. Ovšem až když byli děti 

větší. A když už potom dorostli, tak jsme stejně chodili, ale ani jedna holka nebyly po nás, že 

by chodily tancovat. Trdlovat se říkalo. 

A: A nechodili jste třeba do Sokola?  

B: Manžel jo, ale já ne. 

A: A byla jste členkou nějakého spolku v Brandýse? 



 

 

69

B: Chodila sem do Sokola, když jsem byla jako menší doma, ale pak už jsem nechodila, když 

jsme se vdala. Už na to nebyl čas. 

A: A co třeba dělaly holky po škole, jak se bavily? 

B: Holky chodily do sokola, do skauta, různý takovýhle ty jejich, to jo to chodily. Když 

potom dělali u gymnázia, jak je tam ten bazén a to všechno, tak se tam chodily koupat, 

skákaly tam vždycky. 

A: chodili do těchto spolků Židé? 

B: Tak to nevim. 

A: A pamatuje si, kde měli Židé svoje obchody? 

B: ale jo, to bylo tam na náměstí v Brandejse. Tam jich bylo hodně.  

A: A pamatujete se co prodávali? 

B: Tak to už nevim.  

A: A můžu se ještě zeptat.. Pamatujete si jaká byla nálada v Brandýse po Mnichovu nebo v za 

války? 

B: No to víte, všecko možný. To se člověk bál někde něco říct. Rádio sme měly  vykochaný. 

To nám Němci vykuchali abysme nemohli poslouchat Londýn. Ale můj muž a eště dva 

pánové chodili k jedný paní, byla to Němka rozená, a protože měla Čecha, tak zůstala tady. A 

měla dvě děti. No a tý to neudělali, tý to rádio nechali. Tak tadlety mužský tam chodili 

poslouchat Londýn. No, když to potom skončilo, tak jí chtěli ostříhat a zavřít, vona tenkrát 

byla těhotná taky, tak ji nezavřeli, ale nechtěli ji nikde zaměstnat. A nakonec to dopadlo tak, 

že ji někdo poradil, aby šla do Prahy na hlavní poštu, tam že hledaj, kdo umí perfektně 

německy. A voni jí zaměstnali. 

A: Takže nebyla odsunutá, nebo podobně? 

B: Tady by jí nikdo nezaměstnal. My jsme ji potkali, když šla sami, šli jsme směrem 

k sokolovně a manžel ji povídá „Proč vy se nevodstěhujete do Německa?“. Vona tam měla tři 

sestry a všechny tři byly vdovy, padli jim za války. A vona říkala „Já nemůžu, já tady mám 

babičku, manželovu maminku, já ji nemůžu opustit, vona se o nás starala. Když potom její 

manžel zemřel, tak taky“. No pak si našla todle místo, děti se taky vyklubaly, už jsou taky 

dospělí. No a život de dál.  

A: Já se chci ještě zeptat, co třeba odbojáři, pamatujete si jestli byli lidi odvedený na nucený 

práce do Německa nebo něco podobného? 

B: Cože to? 

A: Jestli byli nějaký mladší ročníky třeba odvedený na nucený práce do Německa.. 



 

 

70

B: Jo, jo jo, to byli. Ano. Já sem měly ty holky, ještě jsme neměli tu třetí, už mi pak řekli, že 

si musim obstarat pracovní knížku a že musim bejt zaměstnaná. No tak jsem si sháněla 

pracovní knížku, jenomže  v té době, jsme přišla do jiného stavu, tak mi řekli, že sem mazaná, 

že sem přišla do jiného stavu, abych nemusela pracovat. Já sem ale říkala, že to je jedno, že 

půjdu třeba do pekařství. V obchodě mě nikde nechtěli zaměstnat, jedině jako vedoucí na 

venkov. No to bych ale zase dojížděla od rána do večera. A teď co s dětma. To sem říkala ne, 

tak já půjdu radši k pekaři nebo kamkoliv ale jenom ne tohle. No pak přišlo tohleto, takže sem 

už zůstala doma. No to víte, za Německa jsme se báli. Nikde bysme bývali nepustili, no rádio 

sme měli vybraný jak řikám, nebo mluvit něco před dětma, aby děti něco. To bylo hned 

strašně zle. Nebo něco doma schovávat, nebo někoho. 

A: A víte o někom, kdo by třeba doma schovával nějakého uprchlíka nebo tak? 

B: No, my sme tam měli třeba dva nebo tři dělníky a ten jeden když bylo potom povídal „kde 

máte klíč od půdy?“. Já povídám „Jako všude. Na co chcete klíč od půdy?“ „Já tam mám 

skovaný dva revolvery“. 

A: Vy jste o tom nevěděli.. 

B: No to bylo dobře. 

A: No jasný, ale kdyby na to přišli, tak by to vlastně bylo i na vás.. 

B: Všechno by se postřílelo, všecky celou rodinu. 

A: Stalo se, že by takhle Němci v Brandýse na někoho přišli? 

B: Všechno to postříleli. Zatkli jednoho. Pak se o něm mluvilo po válce, když se vrátil, že 

udal s kterejma byl ve spolku, protože ty všechny.. byl to učitel a ještě dva nějaký 

soukromníci a ty postříleli všechny. 

A: Ano.  

B: A von se vrátil. Říkali, že von jedinej, že ho zavřeli prvního, a asi mu vyhrožovali, a že 

von prozradil další.  

A: On tedy byl odbojář. 

B: No. A nebo když zahoukali sirény, tak jsme museli do sklepa. Tak holky šup, utíkejte na 

zahradu. Museli sme mit furt něco připravenýho. Voni vždycky zahoukali a za chvíli bylo 

slyšet v rozhlase „Nepřátelská letadla již odletěla. Můžete jít domů.“ Já dovářela ještě oběd. 

A: A stalo, že by Brandýs bombardovali? 

B: Tady ne. Ale v Praze jo. 

A: A přijížděli sem lidé z Prahy, že by hledali bydlení? 

B: No to možný to je, ale u nás jako, my sme bydleli v činžáku a v tom jednom vchodě nás 

bylo jedenáct partají, tam sme bydleli třicet let. Pak sme se přestěhovali k náměstí, v průchodě 
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sme měli dveře. To byl nejhorší byt. Mokrej, studenej.. tam sme se nevohřáli. Komín 

nefungoval, barák byl sto dvacet let starej. Pak manžel zemřel,  já jsme ještě chvíli bydlela 

tam, a pak sem se odstěhovala sem. A jsem spokojená. 

A: A ještě za války, jste dostávali přídělové lísky, že jo? Jak jste s nimi vyšly? 

B: No, to bylo na maso, na mléko, na chleba, na pečivo, na textil. No a když potom se moje 

holky vdávaly, tak jsme neměli nic. Teďka byli třikrát měna. Každá holka byla pojištěná na 

dvacet tisíc, to všecko padalo. Manžel si platil soukromou pojišťovnu, to mu potom neuznali. 

A: A jenom s těmi příděly, vyšli jste dobře nebo jste třeba jezdili na venkov a tam třeba měnili 

jídlo nebo něco? 

B: Všude, všude to bylo stejný. A na venkově se museli bát tuplem. Tam když něco provedli, 

tak je vyrabovali a neměli co jíst. Když to byl nějakej sedlák nebo něco. Museli vodvádět. Já 

se pamatuju, že i když moje maminka vykrmila prase, tak musela ohlásit nejdřív, že má 

prasátko, pak se vykrmilo že jo, když pak bylo na zabití, tak musela na obecní úřad o 

povolení. A ta kůže z toho prasete musela bejt celá, protože to Němci chtěli a zase si to 

zpracovávali. No a muselo se odvádět. 

A: Takže kontrola byla úplně všude. 

B: Bylo to dobrý. Kdo si mohl vykrmit prasátko. Museli sme na to taky přispívat na to. Třeba 

sklidili řepu na poli, tak jsme chodili paběrovat, jak se řikalo. Dokonce i na čekanu, u nás se 

pěstovala čekanka. Tak to maminka vždycky věděla když sklizeli tu čekanku. No a když bylo 

po zabíjení, to bylo večer namazaném chleba sádlem. To jsme mívali občas i kravičku, takže 

sme měli i mlíko, tvaroh. Jsme vždycky s bráchou tloukli máslo. Sme měli takovu vysokou 

máselnici, dřevěnou a utlouklo se to máslo. A ono se to vždycky dostalo takhle nahoru a to 

sme vždycky ujídali lžicí, aby maminka nevěděla. 

A: Takže to jste ještě byli malí. 

B: To jo no. Nebo když jsme zlobili.. „Jdi vytahat koze hnůj.“ A to jsme neradi dělali. Nebo 

„Jdi ven koště, přijde tatínek, ať nejsou slepičiny na zápraží. Aby do toho nešláp, on by se 

rozčílil (směje se). Tak jsme museli zaméct.  My sme se s bráchou museli střídat. A chodili 

sme sbírat klásky. To sme dostali každém pytlik, maminka nám ho dozadu uvázala. Ve 

strouze, to ještě byli strouhy, ve prostřed se nechala nůše, když byli klásky tak sme to tam 

odnesli a zase sbírali dál. Nejlepší pro nás bylo, když sme museli pást husy. Brácha naše a já 

sousedum, celý dva měsíce. Za to mi vždycky koupili zástěru šatovou. A sme vždycky nosily 

jako šaty. Vzala bych to zpátky všechno, ale už bych byla chytřejší (smích). To moje nejstarší 

žije v mostě, namluvila si tady vojáčka a odstěhovali se do Mostu. No to my sme nevěděli, že 
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s nim chodí. To věděla jen ta nejmladší, ta ji kryla, vždycky měla nějakou výmluvu, kde je. 

Až to nakonec prasklo. Tak k nám vojáček začal jezdit a manžel si s nim promluvil.  

A: Kde váš manžel pracoval po válce? 

B: Museli udělat družstvo krejčovský. A nebo jít do fabriky. Protože to byli samí 

soukromníci. Taky v Brandejse bylo asi osmnáct krejčů a všichni sme se uživili. No a pak 

museli udělat družstvo. Tak manžel ještě s Jendům pánem se do toho pustili, no a byla z toho 

pak Moděva, tak v Brandejse na kopečku. No a tam byl potom až do důchodu.  

A: A kdy jste začala pracovat vy? Ještě když chodily holky do školy nebo dýl? 

B: Kolik my to bylo.. jo to se moji prostřední narodila dcera a manžel mi řek, ať ji tři roky 

hlídám, ať si mladý něco našetřej. No tam sem byla doma. Já šla do práce a bylo mi 

pětačtyřicet.  

A: A kde jste pracovala? 

B: V Moděvě. Já sem šla do Moděvy do skladu. 

A: Já může se ještě vrátit? Jak jste říkala, že jste tu chodili tancovat, kam jste chodili? 

B: V sokolovně se tancovalo. Nebo se tancovalo na Rychtě, ta už je zbouraná. Ta je směrem 

kdybyste šla ke hřbitovu v Brandejse, tam je škola velká. Tam byla hospoda, někej domek a 

eště něco. To se všechno zbouralo a tam se začlo stavět. 

A: A co Němci, zůstali v Brandýse po válce, nebo byli odsunuti? 

B: Němci? To se všechno ztratilo. Nikdo nezůstal. Ani ty holky. No možná, že některá holka 

m ňákou památku. My sme byli v baráku, tam byla veliká zahrada. Pak byla ještě další 

zahrada a ta měla vchod do ulice, co je k poště. Tam měli, když potom přijeli Rusové, tam 

měli nějaký auta, v tom spali. Tam prej měli nějakou holku, ta prej řvala a prosila je, aby ji už 

nechali na pokoji. Sme řikali dobře jí tak, se mezi ně budeme plést, nějaká ženská tam pude a 

a.. Tak ať si, neměla tam lézt. Že se vystřídali všichni. 

A: A oni tedy byli v Brandejse i němečtí vojáci během války? 

B: To já sem jednou prala, my sme měli tam nad tim barákem do ulice, tam byla krásná půda 

a tam, když sme nesli prádlo, tak  sme se museli skrčit a pěkně se tam sušilo. A já sem věšela 

prádlo a  teď si řikám, Ježiš kdyby tady byl nějakej Němec skovanej  teď na mě vylez 

s flintou, co bych udělala.. a najednou mezi tim prádlem, takhle taková špice vyleze a já se 

lekla, teď sem si držela pusu a takhle sem couvala a von můj muž, von byl někde a vono 

pršelo a měl deštník. On si ze mě dělal srandu, že sem myslela že je tam nějakej Němec. Byli 

skovaný takhle po zahradách. Jednou tam honily esenbáci nějakého, on měl snad jen revolver, 

ale ten tam někde zahodil, pak ho našli v roští, utek jim. Takový co utikali, ty měli větší strach 

než kdo jinej. 
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A: Jo vy myslíte dezertéry z fronty.  A pamatujete si, že by se po válce vrátili do Brandejsa 

nějací Židé? 

 

B: Ne. Já vim, že ten pán pod náma řikal, že ne, von tý pani schovával nějaký kožichy, takže 

je potom ta jeho pani nosila. Proti biografu, tam zas měli ty s kůžemi, taky ne. To se pak 

bouralo všecko. Vedle nás bydlel, ty dělali nějaký likéry, ty taky se nevrátili. Na náměstí byl 

s textilem, taky se nevrátili. Nevim, nevim, že by se vrátili. Akorát jeden vim, že se vrátil, co 

byl zavřeném. A to byl doktor… Ta jeho paní nedávno, bůh ví jestli ještě není naživu.. oni se 

nechali rozvést, ona nebyla Němka, takže se nechali rozvést. Oni ho odvedli, no ale ten se 

vrátil. Orlický se jmenoval. Vim, že jednou u nás byl, tenkrát se to nosilo, takový magnetický 

náramky a říkal mi „taky věříte že víra tvá tě uzdraví?“. Jak to myslíte?“ „No ten náremek, 

manželka ho má taky, ale ono jí to stejně nepomůže.. (smích) Ale ten se vrátil no. A zase se 

potom vzali.  

 

A: Takže oni se vlastně rozvedli jenom kvůli zákonům, kvůli válce? 

 

B: No. Takže ten se vrátil, jinak nikdo. Ale někdo třeba do ciziny no a radši mlčeli.. 

 

Rozhovor - Respondent B 

 

Pohlaví: muž 

Věk: 89 let,  

Vzdělání: středoškolské 

Zaměstnání v období první republiky: student, v době protektorátu Čechy a Morava studuje 

v Mladé Boleslavi. 

Zaměstnání po válce: práce ve sportovním obchodě v Praze. 

 

Průběh rozhovoru: rozhovor proběhl 24. 4. 2008 v 15:30 u respondenta na zahradě jeho domu 

v Brandýse nad Labem. Rozhovor trval 45 minut. Respondenta jsem seznámila s důvody 

našeho rozhovoru, co svou prací sleduji a také jsem ho ujistila, že jeho jméno nebude nikde 

zveřejněno a náš rozhovor použiji výhradně pro účely mé práce. Dostala jsem souhlas 

k nahrávání našeho rozhovoru.  Respondent byl velmi milý a vstřícný. Schůzku 

s respondentem mi domluvil jeho vnuk, kamarád mého přítele. 
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A: tak můžeme tedy začít.. Mohl byste mi o sobě nejprve něco říct? Váš vnuk mi říkal, že jste 

do Brandýsa přišel v sedmi letech… 

R: to sem přišel do Brandejsa ještě dřív. Začal jsem zde chodit do první třídy a už sem tady 

asi rok byl. Že sem byli rodiče vlastně přestěhovaný. Otec tady získal práci, byl u důchodkové 

kontroly. To znamená, jako dával pozor na určité daně, no  a já jsem tady už asi od šesti roků, 

takže jsem zde začal chodit do školy. Předtim jsme byli v Benešově u Prahy, tam jsem se 

narodil. 

A: A můžu se zeptat, co dělala maminka? 

R: Maminka byla v domácnosti, protože se nepracovalo. Otec ten byl, jak jsem vám řikal, 

takovej úředník státní správy. Byli jsme tady asi jeden rok a začli jsme stavět tadyten dům 

(dům, na jehož zahradě rozhovor probíhal). 

A: Ehm, a můžu se zeptat, v kolikátém roce jste se sem přistěhovali? Od kdy jste tu bydleli? 

Jestli si pamatujete rok, nebo stačí i říct tak zhruba.. 

R: No asi tak nějak 1926 – 27. Asi v tom roce jsme tady bydleli. A tohle jsme začli stavět asi 

v osmadvacátym devětadvacátym roce. 

A: Jo, dobře.. A pamatujete si třeba na nějakou židovskou rodinu? 

R: Pamatuju se na židovskou rodinu, protože jsme bydleli v jiném bytě, v prvním bytě, kde 

jsme měli asi čtyři nebo pět místností, ani jsme to všechno nepoužívali, no a venku tam byly 

takový přístavky, kde byl bratr, kterej byl starší o sedm roků a dělal chemické přípravky, 

protože chodil do gymnázia (nynější Gymnázium J. S. Machara). A rovnou přes zeď, byla 

jedna židovská rodina, kde on byl advokát, měl tam advokacii, měli dceru, no tak jsme se 

s tou dcerou jaksi trochu seznámili. 

A: A nepamatujete si na jméno té rodiny?  

R: Jméno rodiny… Já vám ho zjistim a dám vám vědět. 

A: Nenene, to je dobrý, to zase nemusíte. Já vím, že tady byli asi dva advokáti, myslim, že 

pan Munk, rodina Munkova.. 

R: No to je ta Munkova rodina.. 

A: Ježiš, no tak to vidíte.. (úsměv). A pamatujete si, čim se živily ty ostatní rodiny? Jestli 

měly obchody, nebo třeba krejčovství a tak? 

R: Em, co tady byli obchodníci, jo? Byli to obchodníci s textilem, no ty jména já si 

nepamutuju.. 

A: To je v pohodě.. 

R: Kdyžtak tady ještě byl výkup kůží, kde jsme prodávali kůže z králiků, protože jsme 

pěstovali králiky, protože to byla levná strava. Tak si pamatuju, jak jsme tam dávali ještě 
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s těma kůžema.. Jsme tam chodili, on to hodil na váhu a pak nám normálně zaplatil. Když 

jsme potom už byli starší kluci, tak jsme dávali kámen do tý kůže, aby to víc vážilo (smích). 

A: Tak to jo (smích). A pamatujete si, jak třeba chovali k zákazníkům? Jestli byli vstřícní 

nebo jestli byli třeba nepříjemní nebo podobně? 

R: Byli vstřícní, nebyli nepříjemní. Ale věděli jsme, že to byli židi, to jsme věděli. Jako kluci 

už jsme to věděli. 

A: No a chodil jste do nějakých spolků tady v Brandýse? Třeba do Sokola? 

R: Jo byl tady Sokol, který byl hodně zastoupen hlavně tou střední vrstvou. Pak tady bylo 

DTJ, Dělnická tělocvičná jednota, to byli sociální demokrati, případně i komunisti. Sokol tady 

měl svou vlastní sokolovnu, kde se v tý sokolovně odehrávali různý plesy, zábavy. Bylo tam i 

jeviště, to bylo využíváno jako divadlo. To se pamatuju. Pamatuji si taky, že jsem tam hrál 

jako kluk, nebo už větší. Taky se mi to podařilo tam bejt. 

A: em, a pamatujete si, jestli v těch spolcích byli členové i židé? 

R: To si nepamatuju. Ale třeba kamarádi, to byli rustikové, ti měli chlapce, tak ten s náma 

kamarádil. Prostě jsme nějak nerozeznávali, jestli to jsou židi nebo to nejsou židi, že jo. Byli 

to prostě kluci jako my. 

A: Dobře. A třeba na zábavách potom v pozdějším věku, to jste také nerozlišovali? 

R: Na zábavy? To si napamatuju, že bysme to nějak rozlišovali. To by potom musela být 

nějaká láska, kterou se do sebe zamilovali, tak mohlo dojít k nějakému nadávání (pousmání). 

A: No a já jsem našla v archivu, že tady v Brandýse fungoval nějaký židovský spolek Lýra. 

Nepamatujete si na něj? 

R: Cože? (zopakovala jsem otázku) 

R: Lýra? To jméno mi něco říká.. ale nepamatuju se, že by ten spolek byl nějakej větší, že by 

byl ve větší známosti. Pamatuju si, že tady byl skauting, byli jsme u skautů. Byli tady různý 

oddíly lodní, lodní skauti, že jo.  No a tam byli členové také Židé, ty kluci. Zase to byli kluci 

jako my. Až teprve potom můžu vzpomínat, když to bylo všechno starší, tak kolem šestnácti, 

osmnácti let, tak už se říkalo něco o židech. 

A: Ehm, takže to je o takových deset let později.. 

R: Ano, tak. 

A: A nevíte, jestli tady chodlili do synagogy? Jestli světili soboty, jestli dodržovali sabat? 

R: Oni tady měli velkou synagogu, hezkou. Jo? Byl tady i hřbitov, on ten hřbitov tady pořád 

ještě je.. 

A: Ano, já jsem se na něm byla podívat. On je obrovskej a zachovalej.. 
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R: Ano, zachovalej. Ta synagoga, ona byla nějak upravována nedávno, myslim. Taky to 

celkem jde. 

A: No a nevíte tedy, jestli tam do té synagogy chodili pravidelně, na modlitby a tak? 

R: To nevim. My jsme na to už nedbali. 

A: Ehm, a třeba že by měli v sobotu zavřené krámy, nebo něco podobného? 

R: No je to možný, že ty soboty.. jak oni jim říkají.. Šábesy? 

A: Ano, šábes 

R: No šábes. Ale nebylo to tak, že by měli zavříno, kvůli tomu, že je sobota. Oni ty židé 

nebyli tak pravověrní. To já později, už starší pán, tak jsem za židem, on byl vedoucí Domu 

sportu a já byl jeho zástupce, tak jsem se dostal blíž k židům, zase nebylo mezi námi nic, co 

by nás rozdělovalo. Ale už ty situace byli jiný, než za toho dětství. 

A: Ano, takže do kdy, tu vlastně byla taková poklidná situace? Kdy se ještě nerozeznávalo 

kdo je kdo? Kdy ten postoj vůči těm židům začal být horší? 

R: No to si myslim, že to vlastně bylo, když Němci, který s tim začali, a ti uďáli ty národy 

proti sobě, že jo. 

A: Hm, a pamatujete si, když sem přišli Němci, za okupace, za protektorátu… Pamatujete si 

příjezd Němců do Brandýsa? 

R: No já jsem chodil do obchodní akademie do Mladý Boleslavi a zažil jsem tu okupaci v 

Mladý Boleslavi, když tam ty Němci přišli. Já jsem zažíval, jak tam ty Němci jezdili, jak se 

tam uparkovalo a začali vařit polívku a dávali polívku zadarmo. Kdo chtěl. Ein topf, jo. Tak 

to se pamatuju, no. To jsem bydlel tam u babičky. Ráno jsem měl takovou krystalku s těma 

sluchátkama, kdy sem zachytil. Že začíná bejt okupace, že Němci překročili hranice. 

A: A jak často jste potom jezdil domů, když jste vlastně studoval v té Boleslavi?  

R: Jezdil jsem k rodičům… Já jsem vlastně bydlel v Bakově nad Jizerou, to bylo vlastně od 

Mladé Boleslavi dvě stanice, že jo. No  a tam v Bakově nad Jizerou byla moje babička 

majitelka, nebo spolumajitelka domu, kde dole byl koloniál a ten patřil mému strýci. Když 

jsme do toho Bakova jako mladý kluci jezdili vždycky na prázdniny a strávili jsme tam 

prázdniny u tý babičky. 

A: No a jezdil jste teda domů na prázdniny z toho Bakova? To už bylo vlastně za války, že? 

R: To už bylo za války no. Domu jsem jezdil. 

A: A nepamatujete si třeba na tu situaci místních Židů? Jestli třeba nosili židovské hvězdy.. 

R: To já jsem seděl v obchodní akademii se Židem v jedné lavici.. jmenoval se Schreibr a 

v Boleslavi měli velkej obchod, tedy obchod s porculánem a se sklem, jo. A byl jsem doma a 

on za mnou přijel už taky. A už nosili hvězdy. On tu hvězdu měl schovanou. Neměl ji na 
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obleku, na kabátě, měl ji takhle pod tim, aby nebyla vidět, že jo. Ono na něm se to nepoznalo. 

On neměl ten židovskej typ. Někdo je Žid – vidíte ho a hned řeknete, že je to Žid, že jo. Na 

něm to vidět nebylo. Byl to fajn kluk, ale po válce jsem se s nim nesešel, protože, nevim, 

někde zahynul asi. 

A: Ehm. No a třeba tady v Brandýse, zabírali Němci obchody Židům? 

R: No oni už ty obchody potom neměli, oni se toho zbavovali už předtím. Protože už věděli 

podle Německa, jak byla ta noc velkejch nožů, nebo jak tomu… 

A: noc dlouhých nožů… 

R: jo jo, takže se báli a už se sami někam odstěhovali, aby nebyli vidět, jo. Tady byli ještě 

takynějaký Krausovi, který měli výkup obilí, tak to byli taky bohatý lidi. Oni většinou ty Židi, 

kteří tady byli, byli bohatí, že jo. Měli dům a měli nějakej obchod s něčim a tim vlastně 

získávali majetek. 

A: No a oni ty domy prodávali nebo je třeba na někoho převáděli? 

R: Tak to nevím… 

A: No a nevíte, jestli si třeba u někoho schovali nějaké cennosti, někdy před transportem? 

R: No to schovávali zaručeně. Zaručeně u někoho schovávali nějaký cennosti, ale není mi 

známo u koho. Mě nic takového nabídnuto nebylo a nic sem neměl z toho no. 

A: Takže tedy potom v těch židovských obchodech byli Češi? Nebo tam byli za války Němci? 

Protože vlastně všichni určitě ty domy neprodali..? 

R: No to zabavovali Němci. Ale oni to většinou prodali předtím. Věděli, co se děje…  a 

spousta jich odešlo. 

A: A nevite kam? Nebo třeba kdo odešel? 

R: Nevim, to už si dneska napamatuju. 

A: Ne, to je naprosto v pořádku… 

R: Víte já si toho pamatuju dost, ale ohledně majetku ne. To víte, já měl tehdy jiný zájmy 

(smích). 

A: Tak vy jste byl mladej, to chápu (smích). A nepamatuje si třeba, jestli Židé směli vycházet 

ven? Jestli pro ně platili nějaké zákazy? Jestli třeba směli chodit do krámu v určitou hodinu? 

R: No to nevim. Jak vám říkám, ten z tý Mladá Boleslavi, ten Pavel Schneibr ještě, ale to snad 

zakázaný neměl. Nebo to udělal přes zákaz, to já nevim. Jestli měli zakázáno chodit ven 

v nočních hodinách, nebo nějaký shromažďování.. Víte, oni byli velice opatrní, protože věděli 

co to znamená, kdyby je na něčem nachytali, že jo. 

A: A když se ta situace takhle s příchode němců zhoršila, nevíte jestli jim někdo pomáhal, 

takhle řekněme z nežidů? 
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R: To nevim. To se nepamatuju. Já vim, že sem tady měl nějaký zbraně. Že jsme byli u skautů 

a se skautka jsme vlastně dělali taková ňáká opatření, to bylo moc takový Bukovský, nebylo 

to nic takovýho, že by se to střílelo a nebo tak. No a že by něco bylo se Židama v této věci, to 

si vůbec nepamatuju. Protože oni už byli v tý době jako stranou společnosti. Už to nebylo tak 

v tom svazku všichni dohromady. Když přišli Němci, tak už to sami dávali stranou, jo.  

A: Oni se vlastně sami izolovali.. 

R: No oni se sami izolovali. Měli obav, aby se něco nestalo no. 

A: a pamatujete si jestli za války byli nějaké informace o tom, co s Židy děje? 

R: No, to by jedině někdo musel poslouchat cizej rozhlas, protože tam by se dozvědel, co a 

jak normálně co s nima děje. To se šířili nějaký zprávy, ale člověk nevěděl, jestli to je platný 

nebo není. Šlo o to, jestli tomu někdo uvěří. 

A: Hm, a co se třeba šířilo za zprávy? 

R: no že je zabíjej a dokonce, že jsou posláni… že je tam dávaj do plynových komor. No něco 

takovýho se šířilo za zprávy. 

A: A myslíte, že tomu lidé věřili nebo, že si třeba mysleli, že to není možný? 

R: No, vono se tomu dost věřilo. No on ten zahraniční rozhlas tomu taky dával podklad, jo. 

A: A můžu se zeptat, jak se lidé za protektorátu bavili? 

R: Byla zábava. Mladí lidi se bavili, někde se scházeli a tam se tancovalo třeba, i když to bylo 

zakázaný.  To žilo, jo.starší lidi už asi ani ne. 

A: A pamatujete si, jestli se někdo po válce vrátil z těch židů? 

R: Jo vrátili se.. ty Munkovi.. Těm se vrátila ta dcera Munková.. to si pamatuju. Ta tady byla. 

Jako o ostatních Židech toho mnoho nevím. 

R: Já jinak jsem pracoval v domě sportu v Praze a majitel toho domu byl Žid. Nebyl poslanej 

do koncentráku, byl to snad nějakej položid, jo, něco takovýho. Já jsem s nim pracoval, 

celkem sem s nim pracoval dobře. On byl trochu pruďas, že jo. Ale vždycky říkal, nejhorší je 

blbej Žid, jo. Že ten všechno zkazí. 

A: No a já bych se vrátila.. pamatujete si, kde byly ty židovské obchody a kanceláře 

umístěný? Jestli na nějakém dobrém místě nebo třeba spíš v postranních uličkách? 

R: Ne, to byly dobrý místa. Na náměstí měli obchody. Jo? Tam byl obchod s textilem, 

s prádlem. Odlety kůže ty byly takhle na náměstí bokem k radnici. Byly to dobrý místa. To 

oni celkem byli šikovný, že jo. Oni věděli a byli upřímný k lidem, buďto to dělali nebo to 

měli už zažitý. No, já si na ně ztěžovat nemůžu. Jenže znám rozdíly mezi Židama, to vim 

jakej je rozdíl, ale ztěžovat si to nemůžu. Sem se s nima sešel ve svém životě mnohokrát. 

A: Takže váš pohled na ně je vlastně pozitivní..? 
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R: No to jo, celkem jo.. 

A: A jak se třeba díváte na obnovování židovských náboženských obcí? Myslíte si, že je  to 

dobře, že se ta židovská komunita vzpamatovává? 

R: Já bych řek, že je to jejich záležitost. Protože křesťani si upravují svoji náboženskou obec, 

Židé taky. A celkem myslim, že když dělali úpravu těch jejich modliteben, těch synagog, 

takže to je historická záležitost. Je vždycky dobré, že tim to město může vlastně žít a ukazovat 

to jako dobrou záležitost. 

A: A nevzpomenete si, jestli byl třeba někdo z těch židů zvolen do městského zastupitelstva? 

R: To vám nepovim, protože jsem to nesledoval. 

A: A vy jste vlastně ještě říkal, že se za dcera Munková vrátila.. a nevíte co se s ní potom 

stalo? 

R: Ona se tady byla podívat. Ona ten dům asi dostala zpátky. Ale já jsem s ním nemluvil. 

Takže vy vlastně píšete práci o Židech v Brandýse nad Labem.. 

A: Ano, přesně tak.. 

R: No ona tady byla celkem silná komunita. 

A: No ono se tady k židovskému náboženství hlásilo asi sedmdesát lidí. 

R: No, ale to byli jen ty, co měli náboženství, pak tu byli taky ty, co na náboženství nechodili. 

Oni tam třeba všichni nebyli.. 

A: a vy víte o někom, kdo by se té židovské víry vzdal? 

R: Já tak dalece to neznám.. 

A: Ehm, a nevíte třeba ještě o nějakém smíšeném česko-židovském manželství? 

R: Nevim… 

A: A neviděl jste nějakou jejich oslavu? Třeba svatbu nebo tak.. 

R: Ne.. 

 

 

 

 

 

 

 

 


