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KOL HaSTETL
עתון יומי של יהודי פראג

13.4.2014

Lékař neunesl veřejnou ostudu
Dne 3. dubna ve svých 35 letech spáchal se-
bevraždu oftalmolog Theodor Wassory, kte-
rý byl průkopníkem zákroku zvaného iri-
dektomie. Diagnostikoval mnoha svým paci-
entům zelený zákal, podrobil je bolestivému 
vyšetření a konstatoval hrozbu oslepnutím 
do 24 hodin. Pacienti prosili a snažili se ho 
přesvědčit, aby jim speciální operací oči za-
chránil. Wassory tvrdil, že musí odjet na slu-
žební cestu, a tak pacienti zvyšovali částku, 
kterou jsou ochotni zaplatit. Lékař se nako-
nec nechal přemluvit a provedl dle jeho slov 
„velmi složitý a drahý zákrok, který sebou 
nese trvalé následky.“ Iridektomie spočívá ve 

vyštípnutí kousku rohovky, které sice zabrání 
slepotě, ale způsobuje po celý život záchvaty 
oslnění. 
Jak se dnes ukazuje, jeho diagnózy byly faleš-
né. Je zarážející, že mu kolegové z branže po-
skytovali prostor v odborných časopisech a 
publikacích, aniž by jeho praxi prověřili. 
Až na jednoho: mladého začínajícího kolegu 
doktora Savioliho, který podal před nedáv-
nem na Wassoryho trestní oznámení a pod-
ložil své tvrzení mnoha nashromážděnými 
důkazy. K soudu ovšem již nedošlo. Bezcitný 
lékař byl nalezen ve své ordinaci otrávený je-
dem. Policie potvrdila, že šlo o sebevraždu. 

Byty na Josefově jsou stále více obsazovány 
nejchudšími vrstvami pražského obyvatel-
stva a tato pátá pražská čtvrť se stala sídlem 
proletariátu a centrem prostituce. Praha čítá 
k dnešnímu dni tisíc obyvatel na ploše 13,8 
km2. Úmrtnost činí 22,4 promile. Situace je 

vážná, viz tabulka: 
I. Staré Město    18,13
II.a. Horní Nové Město   24,94
II.b. Dolní Nové Město   13,05
III. Malá Strana    20,61
IV. Hradčany     25,36
V. Josefov     30,61
VI. Vyšehrad     26,04
VII. Holešovice - Bubny   28,48

Z přijatelné se považuje maximum 600 oby-
vatel na hektar. Tato hodnota je v Josefově 
trojnásobná. Na 1ha zastavěné plochy připadá 
v jednotlivých čtvrtích tento počty obyvatel:

Praha celkem     573,2
Praha I.      644,1
Praha II.      575,9

Konec židovského města?

SALÓN 
U LOJZÍČKA

Hudba, tanečnice, 
příjemná společnost 
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Rosina 25 let, něžná i vášniváPraha, Židovské město

Praha III.      519,4
Praha IV.      263,2
Praha V.      1821,8
Praha VI.      789,7
Praha VII.     427,5

Příčinou těchto neúnosných hustot jsou 
příliš malé byty, tvořené buď jednou míst-
ností nebo obytným pokojem s kuchyní. 
Jejich podíl činí v Praze 53% a v Josefově 
dokonce 64%. Jako přelidněný označují 
lékaři takový byt, v němž připadají více než 
tři osoby na 1 obyvatelnou a vytápěnou 
místnost. Nájemné roste. Vzniká tak 
morálně, sociálně a hygienicky velmi 
povážlivý stav. Jeden záchod připadá na 5 - 
10 přelidněných bytů, schodiště a chodby 
jsou tmavé, chybí dvory a zeleň, ulice a 
uličky jsou velmi úzké. Josefov je tak oh-
niskem infekčních nemocí, které se mohou 
snadno rozšířit do výše ležících městských 
částí.
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Karla Zottmanna
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v Hampejzké uličce cokoli 
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mace na policejní stanici.  



Nájemní smlouva 
podle ABGB/1811 

 

Aaron Wassertrum 

 

dále jen „pronajímatel“ 

 

a 

 

Athanasius Pernath 

 

dále jen „nájemce“  

 

Předmět!nájmu:!byt!č.3,!Ostrov!Štvanice,!č.p.!858,!Praha!
 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu: 

 

I. Účastníci na obou stranách vystupují pro účel této smlouvy společně a 
nerozdílně, pokud se hovoří o „nájemci“, rozumí se tím oba nájemci společně 
nerozdílně, obdobně na straně pronajímatele. 

II. Pronajímatel touto smlouvou pronajímá Byt s veškerým jeho příslušenstvím a 
vybavením nájemci, aby jej řádně užíval po dobu stanovenou v této smlouvě. 

III. Nájemce se zavazuje platit pronajímateli nájemné a úhradu za plnění spojená 
s užíváním Bytu dle ustanovení této smlouvy. 

IV. Doba!nájmu:! 1! rok! od!1.dne! kalendářního!měsíce!následujícího!po!podpisu!
této!smlouvy! 

V. Nájemné se sjednává mezi smluvními stranami ve výší …………,- korun 
rakousko-uherských   

VI. Nájemné a úhrada za služby jsou splatné vždy k 5. dni v měsíci, za nějž 
úhrada náleží, to vše přímo nájemci.  

VII. Jestli'nebude'nájemné'řádně'a'včas'placeno,'má'pronajímatel'zástavní'právo'k'věcem'
movitým'nájemce.'

VIII. Prodlení s placením nájmu v plné výši delší než 7 dní se považuje za hrubé 
porušení povinnosti a je důvodem k výpovědi z nájmu.  

IX. '

Pronajímatel: 

a) má právo na placení sjednaného nájemného a úhrad za služby ve sjednané 
době řádně a včas, dle této smlouvy. 



b) má právo vstupu do Bytu za účelem ověření, zda je Byt užíván řádným 
způsobem, a za účelem kontroly, zda nedochází ke škodám na Bytě.  

c) má právo, v případě, že nájemce nevyklidí Byt do 3 dnů po ukončení nájmu 
dle této smlouvy a dojde k prodlení s předáním Bytu zpět pronajímateli, Byt 
otevřít a za přítomnosti svědka jej vyklidit, dále pak věci nájemce a osob, 
které s ním byt užívají, uskladnit, a to na nebezpečí a náklady nájemce. 
S tímto postupem nájemce souhlasí a svým podpisem na této smlouvě níže 
dává pronajímateli plnou moc k takovému jednání. 

Nájemce: 

d) je povinen provádět na své náklady drobné opravy a údržbu v Bytě, 
související s jeho běžným užíváním. 

e) není oprávněn přenechat Byt jiné osobě k užívání a ani zvýšit počet osob 
užívajících Byt bez předcházejícího písemného souhlasu pronajímatele. 

f) po skončení nájemního vztahu nemá nájemce ani osoby sdílející s ním 
společnou domácnost právo na náhradní Byt, ubytování nebo přístřeší,  

X. 

Nájem končí zejména uplynutím doby, na níž byla sjednána, písemnou dohodou 
stran, popřípadě smrtí nájemce. 

 

Nájem končí také výpovědí. Výpovědná lhůta činí 14 dní.   

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti ke dni jejího podpisu oběma stranami. 

  

 

V ……….. dne ………………..  

 

 

V …………. dne ……………….. 

 

  

 

 

______________________ 

            Pronajímatel 

 

 

_________________________ 

Nájemce 
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Tomas Louzny


Tomas Louzny
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