
Anotace 

Haberská židovská obec nepat�í mezi obce nevýznamné, avšak jak letopo�tem prvního 

výskytu Žid�, tj. rokem 1341, tak i osobami, které se tam vyskytovaly, upomíná na svoji 

skrytou d�ležitost. Narodil se zde ministr JUDr. A. Stránský, pocházel odtud obchodní rada 

vlády August G. Stránský. 

 Skrze seznamy po�t� haberských židovských obyvatel m�žeme shledat, že ne vždy 

byla tam�jší obec po�etná. Ze zpráv, na kterých je založena tato práce a jež se vztahují 

p�evážn� na období 19. a 20. století, tedy období, kdy Židé již byli svobodn�jší ve svých 

�innostech a svém život�, je patrné, že povznesení Habr� bylo spojeno s pobýváním Žid�. 

P�ipome�me bezplatné lé�ení chudých židovským léka�em, z�ízení továrny Werfel & Böhm, 

která poskytla zam�stnání až 100 lidem, pomoc židovských obchodník� s vydáváním 

potravinových lístk� p�i všeobecné nouzi nebo z�ízení autobusové dopravy až po povýšení 

Habr� na m�sto a mnohé jiné záležitosti spojené se životem Žid�. Haberští Židé byli 

významnou sou�ástí spole�nosti a p�ínos jejich �len� poci�ujeme dodnes, zvlášt� v osob�

JUDr. A. Stránského, zakladatele Lidových novin a jednoho ze zakladatel� prvního 

�eskožidovského spolku v �echách. Z výzkumu zam��eného na porovnání archivních zpráv 

však vyplývá, že ani uvedený velký význam Žid� pro Habry nezabránil antisemitisticky 

lad�nému chování v��i osobám židovského p�vodu v záv�ru 30. let s p�ibližujícím se datem 

sílící okupace, nap�. usnesení m�stské rady roku 1938, že „léka� židovského p�vodu není 

vítán ani žádán“. T�mto projev�m však p�edcházely již v pr�b�hu d�ív�jších let hrubé 

antisemitistické novinové �lánky, o�er�ování z nepodloženého založení požáru a mnohé jiné. 

Po zhodnocení nalezeného materiálu je z�ejmé, že okupace n�meckými vojsky a jejich týrající 

postup v��i Žid�m nebyl jedinou p�í�inou antisemitismu mezi �eskými lidmi, ale že tato 

okolnost v n�kterých p�ípadech spíše pomohla k projevení již d�íve skrytých nenávistných 

postoj� v��i Žid�m. Stejn� tak bádání potvrzuje vypo�ítavé a bezcitové postupné ni�ení a 

vražd�ní Žid� n�meckými okupanty. Z výzkumu archiválií vyšel dále najevo též poznatek, že 

celý systém postupného týrání židovského obyvatelstva b�hem okupace byl velmi 

propracovaný, právn� podložený, že snad m�že p�sobit dojmem samoz�ejmosti, zast�en 

rouškou státních na�ízení. 


