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 tuto knihu věnuji svým rodičům, 
protože mě naučili, jak naslouchat příběhům. 
děkuji jim také za jejich neúnavnou podporu, při 
mém pátrání po zapomenutých osudech.

 Můj velký dík patří všem pamětníkům 
a jejich rodinám, kteří mi vyprávěli o tom, co 
prožili, o radostech i starostech. tato kniha 
vznikla na počest pamětníků a všech, kteří se 
podíleli na jejich záchraně.

 Judita Matyášová



Předmluva

Každý ten pocit zná. svět okolo začíná být nesrozu-
mitelný a nejlepší místo, kam se dá schovat, je váš pokoj. zalézt dovnitř. 
nevycházet a neodpovídat. ani vlastním rodičům, kteří jsou jako z jiné 
planety. vzpomínám si na tu dobu moc dobře. Je úplně jedno, jestli žije-
me v roce 2013 nebo před sto lety. Pocit je to stále stejný a každý se s ním 
musí nějak popasovat. Proplout do dalších světů, kde už bude sám za 
sebe a najde svoji vlastní cestu.

Příběh, jemuž jsem byla nablízku, je o dětech, které neměly možnost 
navrátit se k rodičům. zůstaly daleko od rodiny a musely dospět rych-
leji než ostatní. a přesto a právě proto mezi nimi existuje pouto, které 
nemizí. Pouto kamarádů, kteří jsou jako náhradní rodina.

Judita

Můj domov byl spoustou slov. všude, všude. Když jsem šla s tátou 
do školky, držel mě za ruku a vyprávěl příběhy. Když jsem vstoupila 
do pokoje, kde bydlela babička, nemusela říkat nic, a přesto ten pokoj 
vyprávěl příběhy. všechny fotografie na stěnách, všechny předměty 
uložené ve skleněných skříňkách. vzpomínám si na tu chvíli, kdy jedu 
s rodiči metrem a nevidím nikomu do tváře. Je mi šest a dívám se kam-
si vzhůru. slyším slova a představuji si tváře. Když jsem o pár let star-
ší, už ty příběhy čtu v novinách, kde táta pracuje. Jedna z rodinných 
historek vypráví o  tom, jak jsem se dostala do novinářského světa. 
na stole ležela hromada novin a hned vedle miska feferonek. Krásné,  



červené. zakousla jsem se do jedné z těch „třešniček“ ze všech sil a pá-
lení v ústech mě donutilo k tomu, že jsem popadla noviny a nacpala 
si je do pusy, aby ta bolest přestala. „Mamííí, to pálí,“ řvala jsem jako 
tur. někdo tomu říká křest ohněm a někdo… kdo nutně hledá symboly, 
křest novinářským ohněm.

První časopis jsem „vydala“, když mi bylo dvanáct. Jeli jsme na školní 
výlet, pár nocí na ubytovně. velké seznamování, kluci a  holky, ob-
jevování, pokukování. vezla jsem si s sebou několik textů, napsaných 
na listech papíru. Hádanky, hry, články. něco jako časopis. rozložila 
jsem ho v dívčím pokoji a holky ho chvíli zvědavě okukovaly, ale nijak 
je nezaujal, běžely za lepší zábavou. listovala jsem tím svým pokladem 
a doufala, že si ho jednou možná někdo přečte.

trvalo dalších pár let, než jsem začala věřit tomu, že příběhy není 
potřeba hledat. samy si najdou cestu. Mí přátelé už mě znají, a jakmi-
le mi někdo řekne „já znám takového zajímavého člověka“, okamžitě 
zbystřím. Jako bych lapala po novém vzduchu, po novém hlasu. zpo-
čátku jsem si nebyla jistá, zda mám sílu příběhy zaznamenávat. Po-
stupně se to měnilo a já jsem se rozhodla, že je zapotřebí nejen slyšet, 
ale hlavně naslouchat.

v  roce 2004 jsem pracovala jako produkční v  Lidových novinách. 
Jednoho dne do redakce přišel fotograf Jan Jindra a ukazoval mi snímky 
z roku 1989, z demonstrace proti komunistům. nadšeně vyprávěl, že 
fotografuje místa, kam cestoval spisovatel Franz Kafka. Povídali jsme 
si a já listovala knižní maketou, kterou měl tehdy u sebe. to, co mi fo-
tograf říkal, mě zaujalo. znala jsem jen „toho Kafku, co napsal Promě-
nu a dodnes smutně bloudí Prahou“. najednou se přede mnou otevíral 
jiný svět, najednou mi někdo vyprávěl o tom, jak se Kafka vypravil na 
prázdniny po celé evropě. Udička byla nahozena a já se chytila. za dva 
dny jsem se s fotografem sešla a to byl začátek našeho pětiletého pu-
tování po Kafkových stopách.

vyhledávala jsem po Čechách i po celé evropě nadšence, kteří mají 
rádi historii. sbírají staré pohlednice, fotografie, jízdenky na vlak,  



bedekry z počátku 20. století. Hltala jsem jejich slova, jejich příběhy. 
teprve když jsem jich měla dost, mohla jsem začít psát. Putovala jsem 
v ulicích Prahy, Merana, liberce, Paříže. Procházela jsem se napříč mi-
nulostí. Jediné, co mi chybělo, bylo vyprávění někoho, kdo to prožil. 
Pamětníky z té doby už nepotkám.

v roce 2009 se všechno změnilo. dostala jsem v redakci další šan-
ci. začala jsem pracovat v denním rytmu. Každý den najít jeden hlavní 
příběh pro naše noviny. shodou různých náhod to byly většinou před-
válečné a válečné osudy Čechů, kteří odešli nebo emigrovali v průbě-
hu 20. století. nesou si svůj domov v sobě, i když žijí na druhém konci 
zeměkoule, nebo se na něj snaží zapomenout a vymazat českou minu-
lost z vlastní paměti.

nejsem si jistá, kdy jsem poprvé slyšela nějaký předválečný pří-
běh. vzpomínám si na ten tázavý pohled v očích pamětníka, který se 
ptá, proč ta mladá slečna chce rozhovor? Proč zrovna jí mám vyprávět 
o svém životě? netrvá to dlouho a už jen mluvíme, mluvíme a žádná 
bariéra věku mezi námi není. snad proto, že nikdy nevnímám toho 
druhého, jako by byl nějaký objekt zkoumání. Je to pro mě cesta na-
proti i cesta ke mně samotné. Jediné, co mě pokaždé mrzí, je ta neustálá 
otázka „a vy máte taky nějaké židovské předky?“. Přijde mi, jako by mě 
někdo na potkání svlékal donaha. vlastně mě ta otázka rozčiluje čím 
dál víc. asi jako když někdo říká: „ona je taková krásná.“ vidí jen obal 
a nic víc. Copak až začnu psát o českých emigrantech v argentině, bude 
se mě někdo ptát, zda mám kořeny v Jižní americe? Je to prapodivné 
klišé. Pokaždé mě ta otázka zamrzí.

Příběh, který je v této knize, rozhodně nevnímám jako just another 
holocaust story. Myslím, že vypráví o obecných lidských hodnotách, kte-
ré mohou inspirovat, o lásce rodičů a dětí, o pomoci lidem, kteří se ocitli 
v těžké situaci, a o kamarádství, které trvá desítky let.





První KaPitola



Snímek Helenky Böhmové byl publikován 30. října 2010 u mého článku 
v Lidových novinách. Tato fotografie odstartovala pátrání napříč celým světem.



z U z a na
prostě se to stalo

Poprvé jsme se potkaly v lednu 2011. Psala jsem článek 
na titulní stranu Lidových novin o jedné židovské dívce z Jihlavy. Helen-
ce Böhmové bylo v roce 1942 osmnáct. věděla, že musí do transportu. 
nechala se vyfotografovat, aby měla něco na památku. Fotograf se jí ze-
ptal, kdy se pro snímek vrátí a ona řekla: „až bude po všem.“ Už nikdy 
nepřišla… zemřela v lublinu, stejně jako její rodiče. v roce 2007 foto-
graf třídil archiv a objevil portrét krásné dívky, jenže jak se jmenova-
la? dal výzvu do regionálních novin, ale nikdo se neozval, až v roce 
2009 skupinka studentů vypátrala více podrobností. Jmenovala se He-
lenka Böhmová. a jméno – to je začátek příběhu. několik dnů po publi-
kování článku jsem poprvé slyšela zuzanin hlas, jak říká: „Helenka byla 
moje sestřenice, já jediná jsem se zachránila z celé naší velké rodiny.“

Přijela jsem k zuzaně, aby se ten pomyslný kruh s fotografií uzavřel, 
ale místo toho se přede mnou otevřel zcela nový svět. vyprávěla mi 
o tom, jak žila před válkou v Jihlavě, jak odjela do Prahy a po pár mě-
sících s kamarády vycestovala do dánska a pak uprchli přes moře do 
Švédska. Po válce s většinou kamarádů ztratila kontakt, sedmdesát let 
o nich neslyšela. Její slova odstartovala mé pátrání napříč celým svě-
tem.

zuzanin svět začíná v Jihlavě. okresní město, nedělní korzo, bělostný 
kostel, majestátní synagoga. strýčkové, tetičky, sestřenice. Kruhy, kte-
ré se navzájem prolínají. stejná ulice, stejné svátky. odtikávání času, 
který zbývá, než do poklidného města vtrhnou nacisti. zuzana mi vy-



práví: „narodila jsem se v Jihlavě a žila jsem tam do patnácti. Helenka 
bydlela nedaleko od nás. Její rodiče měli firmu na čalouněné zboží a my 
jsme měli v Husově ulici velkoobchod s kůžemi. Chodily jsme s He-
lenkou společně na francouzštinu. ona byla spíš taková tichá, nebyla 
moc na nějaké velké kamarádění a byla to velká fešanda.

My jsme si žili poklidně až do chvíle, než do Jihlavy přitáhli henlei-
novci. tím se všechno změnilo. Každý den jsme viděli to jejich řádění. 
rozbíjení výloh, řev a prapory s hákenkreucem. rozvěsili je snad všude 
po městě jako výraz toho, že teď je to tam jejich. My jsme měli sbalený 
ruksáčky a nevěděli jsme, jestli budeme muset ze dne na den odejít. 
všichni chtěli pryč a já taky. v Jihlavě to bylo hnusné. nic se nesmě-
lo, všude zákazy. do školy jsem chodit nemohla, bylo to čím dál horší. 
nesměla jsem do parku, do kina. lidi u nás ve městě věděli, že jsem 

Kruh se pomyslně uzavřel. V lednu 2011 převzala Zuzana Ledererová snímek 
své sestřenice Helenky z rukou Viléma Frendla, vnuka Helenčina fotografa. 
Na prvním setkání jsem se Zuzany zeptala, jak se to přihodilo, že se jako jediná 
z celé rodiny zachránila.



Židovka. najednou přecházeli na druhou stranu ulice, když mě viděli,“ 
vzpomíná osmaosmdesátiletá zuzana.

naslouchám jejímu vyprávění a vím, že chci slyšet víc. týden co 
týden jezdím za zuzanou a jejím manželem arnoštem s diktafonem. 
zatím ale slyším jen slova. Jsou to fakta, informace, ale stále si říkám: 
kde jsou ty emoce, kde je smutek, radost, zklamání, zvídavost? nikde je 
nevidím, neslyším. a vlastně je to logické, jsem pro ni přece naprosto 
cizí člověk, který přichází a odchází. Možná si říká, že jen zapnu a vy-
pnu diktafon. Myslím na to, jak se dostat za tu neprostupnou krustu, 
abych pronikla do jejího světa. napadlo mě, že zuzaně dám svoji knížku 
o Kafkovi. snažila jsem se v knize popsat víc, než jen fakta o slavném 
spisovateli. Hledala jsem drobné detaily, které o něm vyprávějí. Ukazují 
ho jako živoucího člověka, který měl silné i slabé stránky, měl své stra-
chy, radosti.

doufala jsem, že díky téhle knize snad zuzana pochopí, proč jí kla-
du zdánlivě nesmyslné otázky, třeba jaké měla oblíbené místo v Jih-
lavě nebo na co myslela, když odjela v roce 1939 do Prahy k příbuzným. 
tyhle malé střípky pro mě znamenají mnohem víc než fakta. Postupně 
z nich skládám obraz její rodiny. druhý den mi volá arnošt a tím obvyk-
lým, napůl nazlobeným hlasem, který se ale vůbec nezlobí, oznamuje: 
„tak jsme kvůli vám celou noc nespali!“ Úplně mi zatrne. Proč, co se 
stalo? a on povídá: „Četli jsme tu vaši knížku a teď tomu rozumíme. vy 
jste úplný blázen, vás to opravdu baví.“ strašně se mi ulevilo, musím se 
smát. ten arnošt mě vždycky nachytá.

od té doby je všechno bližší. Máme se zuzanou takový rituál. téměř 
nikdy nejsme samy, vždy si povídáme ve třech. Jen někdy jsme spolu 
jen my dvě. rychle se ptám, co jsem předtím nemohla říct. na konci 
každé návštěvy tisknu její ruku. zuzana je téměř nevidomá, a přesto 
mě „vidí“ velice dobře. Pokaždé když přicházím a odcházím. natáhne 
ruku do prostoru s naprostou jistotou. nevím, jak moc vnímá světlo 
a stín. nevím, zda někdy vidí v obrysech můj obličej, ale vím, že vnímá 
ten pohyb směrem ke mně, když se dotkneme.



Jsou chvíle, kdy se stále vrací k některým momentům v životě. Pak 
jsou jiné, které nelze prolomit. Plují ve vyprávění jako obrovské, tiché 
kry mlčení. zdá se mi, že právě Jihlava je jedno takové bolavé místo. oš-
klivé město, o kterém nechce mluvit. a přesto tam musím jet. Musím 
alespoň na chvíli vejít do jejího světa v Jihlavě.

tam se rozhodlo o zuzanině životě, tam zůstala její rodina. Provází 
mě místní pátrač, ladislav vilímek. vodí mě po městě a já se s ním vra-
cím o více než sedmdesát let zpátky. on je jako rozprostřená mapa Jih-
lavy. vede mě spolehlivě na všechna místa, která souvisí s příběhem 
zuzany a její rodiny. Postupně poznávám její školu, její ulice a náměstí. 
Jdeme k obchodu, který patřil zuzanině tatínkovi. a pak k domu, kde 
žila. stojíme před omšelou fasádou a pátrač říká: „tak tady bydleli.“

v ten moment mi všechno běží hlavou. Myslím na zuzanino vy-
právění. odtud chodila každý den do školy. odtud odjížděla. tady se 
loučila s rodinou. Myslím na rok 1939, kdy se jí život převrátil naru-
by. v březnu obsadili Jihlavu nacisti, v dubnu jí zemřel tatínek, o pár 
týdnů později odjela do Prahy a na podzim do dánska. ozubená kolečka 
do sebe zaklapla velmi pevně a já mám před očima film o dnech, které 
prožívala na jaře 1939.

Její město už jí nepatří. Je to pár týdnů od chvíle, kdy se Jihlava 
změnila. Prapory visí na kostelní věži. Hákové kříže načmárané na ro-
letách obchodů. Je noc 30. března a synagoga hoří. Během jediné noci 
lehne popelem. další a další týdny protižidovského řádění. týdny stra-
chu. a tatínkova náhlá smrt.

druhý den zuzana a dvě mladší sestřičky sedí u oběda. slunce pro-
niká okenní tabulkou, už skoro hřeje. Maminka nemluví, nemůže. 
Prostírá jako obvykle, ale jeden talíř chybí. ten tatínkův. nemůže ho 
položit, nemůže ho tam dát. Uhladí ubrus, lžíce cinkají o dno talířů. 
nikdo se neodváží. Posvátné ticho, které mezi nimi trvá. Jsou už jen 
čtyři na všechnu tu tíhu, která se jich nemůže pustit. Jsou jako pustý 
ostrov, k němuž nikdo nesmí. a staví kolem sebe hradbu, která roste 
a zůstane pevná po celý život.



Maminka zvedne oči, podívá se na svoje děvčata. Už jsou to skoro 
velké slečny. vychované, nachystané, aby postupně vykročily do živo-
ta. Jenže není čas váhat. Musí se o ně postarat. zbyla na to sama. Jak 
budou dál žít? Co budou dělat? Kam půjdou? neví, ale musí vědět, ona 
je ta, která teď povede celou rodinu. na stole před ní leží dopis. Švag-
rová z Prahy píše, že prý tam berou děti do takzvané alíjá školy. or-
ganizuje to Pomocný výbor pro mládež a Jugend aliyah. Přijímá mladé 
lidi, kteří chtějí jet do Palestiny. Ještě je šance, jedno místo, ale jen pro 
toho, komu je 14 až 16 let. vzteká se uvnitř sebe. Copak se může takhle 
rozhodovat? Copak může takhle vybírat?

„zuzko, psala mi teta…“ cítí, jak se jí slova zasekávají v krku. rybí 
kost, kterou by radši polkla. Musí to vyslovit. „Je tady taková možnost… 
Mohla bys jet do Palestiny. Určitě to zvládneš a my za tebou brzy při-
jedeme.“ snaží se tomu věřit, kousne se do jazyka, aby zadržela slzy, 
které by určitě přišly. nesmí to doříct, musí být statečná pro svoje děv-
čata. tohle je šance. aspoň pro jednu. Co všechno teď má ještě zaří-
dit. Musí být statečná, opakuje si stále. drží tu tvář „statečné“ před 
sebou jako ochrannou masku. dělá věci jako robot. Potřebovala zaří-
dit pohřeb, potřebovala domluvit, jak to bude dál u nich v obchodě. 
samozřejmě, že jí Josef říkal, co je tam za problémy. ten němec, který 
převzal jejich firmu do „správy“, už se roztahuje úplně všude. není to 
správa, je to krádež. Bez jeho souhlasu nemůže ve vlastní rodinné fir-
mě rozhodnout nic. taková bezmoc.

večer šly zuzku doprovodit na nádraží. „Hlavně nezapomeň, co 
jsme si říkaly. nedělej tetě starosti, i takhle je toho hodně. Už jsi velká 
holka.“ Usmívá se na ni, chtěla by ji pohladit po tváři, ale ví, že zuza-
na vždycky ucukne. Přece už není dítě! zuzana ví, že se má chovat, 
jak řeknou. Je ta nejstarší a musí mít rozum. sedí ve vlaku, dívá se 
ven, květnový den, všechno propuká do léta, jenže jí je to fuk. Cesta 
do Prahy netrvá dlouho, ale i tak se jí to zdá, jako kdyby jela na druhý 
konec světa. nechce pryč od maminky, od sestřiček, ale zároveň ví, že 
jim trochu odlehčí.



vystoupí na nádraží, teta jí dala adresu. Cinkot tramvají, které vy-
jíždějí jedna za druhou zpoza rohu. „Promiňte, jak se dostanu do on-
dříčkovy?“ Proudy lidí, nikdo si jí nevšimne. všichni spěchají. a vlastně 
je to tak lepší, nikdo na ni nezírá tak jako v Jihlavě, kde byla pořád na 
očích. Kde každý věděl, to Je ta ŽidovKa. tady nikoho nezná a je to 
dobře.

druhý den v Praze. seběhne dolů dlouhou ulicí. Hlavní pražské ná-
městí je hlučné. auta hlasitě troubí, cyklisté zvoní na celé kolo. zuzana 
míjí obchody, nároží. vejde pasáží do velké budovy na těšnově. rozhlí-
ží se, chce jít do patra, ale najednou se ozve: „slečno, slečno, kampak?“ 
vrátný sedí v prosklené kukani. „Jdu se přihlásit, máme tady školu.“ 
„Počkejte, tady žádná škola není, to jste tu špatně.“ „Určitě tu musí být, 
dostala jsem tuhle adresu v kanceláři. Já se zeptám v patře. děkuji.“ nic 
ji nezadrží, rychle vyběhne po točitých schodech. nalevo? napravo? 
zkusí dveře vlevo, otevře je a tam to hučí jako v úlu. dvacet mladých 
lidí, všichni vybalují krabice, rovnají knihy do polic, rozdávají seši-
ty. „tak jsem tady správně,“ oddechne si. Alíjá škola. „Já jsem Hanka, 
a ty?“ „Já jsem zuzka.“ někteří se vidí poprvé, ale jiní se vítají jako staří 
známí. Jak by ne, však spolu chodili do židovské školy v Praze nebo do 
sionistických kroužků Makkabi nebo Techelet Lavan. Jezdili na výlety, 
chodili cvičit a kreslili si mapky. sen o cestě do Palestiny. zuzaně je ale 
tenhle sen cizí, moc mu nerozumí, není to její svět. Myslí jen na to, že 
tahle škola může znamenat cestu ven. vypadnout odtud, pryč, daleko.

„dobrý den, jmenuji se egon redlich, vítám vás tady ve škole a hned 
se pustíme do práce. zapište si rozvrh a připravte se na první hodinu 
hebrejštiny. Pak si povíme, co a jak.“ dívá se na něj, na toho malého 
drobného muže. Je mu možná třicet, možná pětatřicet. Moc nemluví, 
ale vše co říká má váhu, pevnost stisku ruky. respekt.

zuzana si postupně zvyká na Prahu. tetička jí pronajala pokoj 
v klidné ulici nedaleko velkého parku. někdy si tudy krátí cestu do 
školy. Jde po upravené písčité cestě až k cihlové rozhledně. Je z ní vidět 
celá Praha. Cestou parkem si všimne zamilované dvojice v zahradní re-



stauraci. Je sama, je daleko, je… někdy myslí na to, co asi maminka, jak 
to zvládají, jak se mají sestřičky. tak ráda by jim pomohla, jenže jak? 
Přidělávat další starosti? Bojí se myslet. na neděli tam zase pojede, ale 
zdá se jí, že to je, jako kdyby se vracela o sto let zpátky. v Jihlavě se dusí, 
v Praze může dýchat.

všechno je nové, hodně úkolů, hodně informací, ale jí to nevadí. 
aspoň nemusí myslet na Jihlavu. a má radost, všichni kamarádi žijí 
tím, co brzy přijde: za pár týdnů odjedou z Čech. Když jim skončí po-
slední hodina, sbalí si sešity a jdou do tělocvičny. není to daleko, aspoň 
se trochu protáhnout z toho věčného sezení v lavici. ten dům v dlouhé 
ulici je jako jeden velký svět, v podzemí je tělocvična pro židovskou 
mládež, v přízemí kanceláře židovské obce a v patře rušná kavárna as-
chermanka. Jednou tam vešla, když ji omylem poslali do patra. rychle 
se rozhlédla, viděla pánskou společnost, stolky na bridž a dlouhý ba-
rový pult. Prý je tam ještě někde templ, improvizovaná modlitebna, ale 
na to stejně není. nedrží ji to tak jako kamarády. slavit svátky, chanuku, 
pesach, jíst košer. Proč? však jsou Češi, až potom Židi.

vlastně je ráda, že může být daleko od Jihlavy. Užívá si ten nový svět. 
nové kamarády, je jich tolik, že si je ani nestíhá zapamatovat. nemka, 
dita, Hanka, arnošt, Jirka a pak dívka, která má zvláštní přezdívku: 
Muška. nikdo si s ní zatím moc nepovídá, je stranou pokaždé, když se 
něco semele. Jestliže se jde na plovárnu nebo jen tak na procházku, vž-
dycky stojí opodál a s nikým moc nemluví. někdy se zastaví v biografu, 
jindy si vyrazí do parku nad městem.

Červen. léto, které se rozprostřelo. ležet na louce a dívat se do mra-
ků. to by si teď přála.

na podzim odjeli do dánska. věřila, že tam budou jen chvíli. tak jim 
to přece říkali v alíjá škole, když jim dali vysvědčení s červeným razí-
tkem Přeškolovací kursy pro alíjá mládež. Úředně potvrzeno, že první 
část kurzu mají za sebou, a druhá, praktická, bude probíhat v dánsku. 
Počkáte si tam nanejvýš pár měsíců a jedete do Palestiny. Jenže čekání 



se protáhlo na čtyři roky. nebyla na to sama, měla nablízku arnošta, 
kamarádku nemku, kamarádku Kuličku a spoustu dalších.

v říjnu 1943 společně uprchli přes moře do Švédska. na podzim 1944 
měli s arnoštem svatbu a pak čekali, kdy odjede. Přihlásil se totiž do 
československé armády. netušil, kdy poletí do anglie, jen oba věděli, že 
se jejich cesty rozdělí. Možná na týden, na měsíc. Když ho v prosinci 
povolali, zuzanin svět přestal existovat. věděli, že to je potřeba, udělat 
aspoň něco proti Hitlerovi. dny a týdny čekala dopis, někdy přišly čtyři 
najednou a jindy žádný. nejradši by na tuhle dobu zapomněla.

skončila válka a mohla konečně zpátky domů. i když domů… cítili 
se s arnoštem jako cizinci ve vlastní zemi. nikoho neznali, ničemu ne-
rozuměli. všechno se změnilo, byli ve stejné ulici, ve stejných domech, 
ale nikoho nenacházeli. rodiče, tetičky, strýčkové, bratranci, sestřeni-
ce. všechny své příbuzné našla na seznamech mrtvých.

Zuzana vystřídala v Dánsku několik míst. Několik měsíců byla u slečny 
Pedersenové, která měla v Naestvedu školu šití. Zuzana se u ní naučila ledacos 
nového, co se jí později hodilo ve Švédsku, kde pracovala v textilní továrně.



Arnošt odjel pár týdnů po svatbě do Anglie. Náhlé odloučení bylo pro oba dost 
těžké, však byli zvyklí, že se vídají téměř každý den. Zuzana musela čekat týdny, 
někdy i měsíce, než dorazil dopis od Arnošta.

Kolo, to bylo jako „náhradní nohy“. 
Pro Zuzanu jediný dopravní prostře-
dek, díky němuž se mohla dostat ke 
kamarádům. Někdy trvalo hodinu 
i dvě, než k nim dojela. Místní říkají, 
že tenkrát byly nejhorší mrazy za 
posledních čtyřicet let.

Jediná dochovaná 
fotografie, pořízená 
při útěku Židů z Dánska 
do Švédska v říjnu 1943. 



zůstali na všechno sami. Co se k tomu dá říct? Jak se s tím dá vy-
rovnat? nemá slova, která by jí odlehčila, a arnošt to říká za ni: „na-
stalo pro nás zoufalé období, které jsme se pokusili překonat – my dva 
lidé stejného osudu – založením vlastní rodiny. dnes po více než še-
desáti letech jsme dospěli ke dvěma pravnoučatům. zpět do skandi-
návie jsme se vystěhovat už nemohli, ale udržovali jsme kontakt s dán-
skými a švédskými přáteli a podle možností se i navzájem navštěvovali. 
nikdy nezapomeneme, že dánsko a poté Švédsko nám umožnilo přežít 
potopu světa.“

zkoušeli, hledali. První byt, první dítě, druhé dítě, první práce. 
a nikoliv náhodná. ta dívka z Jihlavy, která procestovala kus světa, 
dostala místo na dánské ambasádě. Jenže je rok 1958 a práce v diploma-
cii má i své stinné stránky. řekli jí, že musí spolupracovat, musí policii 
dodávat informace. to bylo nemyslitelné. odpověděla rázně: „to nikdy 
neudělám, vždyť dánové mi zachránili život.“ na přímluvu dánského 
velvyslance přece jen místo dostala. Šestadvacet let práce. Život plyne 
dál, desítky let, které běží kupředu. a přesto jsou chvíle, kdy nelze pře-
hlušit ozvěnu bolesti, která zůstává hluboko uvnitř. Chvíle, kdy se vše 
vybaví v živých barvách a navrací se zpět do minulosti. Jenže co k tomu 
říct? Prostě se to stalo.

Zuzana a Arnošt s prvorozeným 
synem Erikem. Mladí manželé si po 
válce museli vybudovat domácnost 
od nuly. Neměli téměř nic, ale 
měli alespoň sami sebe a to bylo 
nejdůležitější.



Myšlenky na návrat do Dánska už vzdali. Věděli, že zůstanou v Čechách,  
a tak se soustředili na nový život. Zabydleli se v Praze, našli si práci a ve volném 
čase jezdili společně na výlety. Arnošt, Zuzana a jejich děti Ingrid a Erik.



Dita dostala dřevěnou bednu krátce poté, co přijela do Dánska. Maminka jí 
poslala letní oblečení a sandály. Však měla jet do Palestiny a tam bude teplo.



di ta
zkusit se má všechno

tahle dívka se nepřestává smát. vidím na její tvá-
ři stále stejný úsměv. Je na všech fotkách z jejího rodinného alba. vi-
dím ho i dnes, kdy je jí o pár desítek let víc. Ukazuje mi jeden snímek 
za druhým. směje se pokaždé, když si vzpomene na nějakou historku, 
a já mám pocit, že je to moje spolužačka ze základní školy. vypráví mi 
bezchybnou češtinou svůj příběh. Češtinou, kterou dita nezapomněla, 
i když žije osmdesát let daleko od domova, ve Švédsku.

dita vyrůstala v  Praze, nedaleko staroměstského náměstí. Byd-
lela v domě, kterému se říkalo velká opereta. dole v přízemí visely 
plakáty na hudební show a odpoledne bylo slyšet, jak zpěvačky zkou-
ší na večerní představení. všechno bylo propojené do členité pasáže. 
ráno vyšla dita jedním východem do alíjá školy, odpoledne zaběhla 
druhým východem za tatínkem do jeho krejčovského salonu, a když 
měla volnou chvilku, šla na gymnastiku. „sport mě bavil odmalička 
a baví mě dodnes. a taky jsem chodila do Makkabi Hacair (sionistický 
kroužek pro mládež, pozn. aut.). tam byla spousta mých kamarádů, 
moje sestřenice slávka a valda Jeitelesovy, Hanka dubová a dina Kaf-
ková. Učily jsme se, že Palestina je naše země, kam jednou půjdeme 
pracovat do kibucu. Byl to náš sen, který se možná někdy splní. Jenže 
všechno bylo jinak, když přišli němci. najednou se ukázalo, že cesta 
do Palestiny je jednou z možností, jak se dostat pryč. Chtěla jsem se 
přihlásit do alíjá školy (přípravná škola pro vycestování do Palestiny, 
pozn. aut.), ale našim se ten nápad moc nelíbil. říkali mi: „vždyť někdo 



musí zůstat tady, nemůžeme přece všichni odjet.“ na tohle jsem ne-
myslela. Brala jsem to jako šanci, jak být s kamarády a něco společně 
zažít. a navíc jsem věřila, že se rodiče brzy dostanou za námi. nakonec 
jsem je přemluvila a od května 1939 jsem chodila do pražské alíjá školy.

léto uteklo hrozně rychle a pak už to šlo ráz naráz. od našich uči-
telů jsme se dozvěděli, že vzhledem k situaci, která je tady v Čechách, 
nemohou přípravné kurzy pokračovat. zajistili pro nás pěstounské ro-
diny v dánsku. tam se naučíme, jak se pracuje na statcích. den před od-
jezdem jsme dostali od našeho vedoucího učitele společnou kroniku – 
jóman. Prý si tam máme psát dojmy z dánska. na prvních pár stránkách 
byla Pohádka o  zvoncích. Je o  zlém králi, který neměl rád určité lidi 
ve svém království. Museli uprchnout. Před odjezdem si ještě stihli  

Dita a její bratr Otto. Dita si dodnes pamatuje ty krásné růžové šaty, které si 
vzala na focení ve vyhlášeném ateliéru Langhans. 

Zimní prázdniny 1938 strávila Dita v Krkonoších. Když se v devadesátých letech 
vypravila do Čech, tak si zalyžovala na stejném svahu.



rozdat malé zvonky jako společný talisman. rozutekli se do celého svě-
ta a po mnoha letech se setkali. a víš, že takhle to bylo i ve skutečnosti? 
My jsme ty zvonky opravdu v  alíjá škole dostali. Už se nám různě 
poztrácely, ale jeden kamarád je před lety nechal vyrobit znovu.

ten zvonek je asi jediná cennost, kterou mám. Jinak mi němci se-
brali všechno. dali nám milostivě pasy, asi nás chtěli vypakovat co 
nejdřív. Jenže ten pas byl jaksi jednosměrný. Museli jsme odevzdat 
peníze a všechny cennosti. na cestu jsem měla jen malý kufřík s tím 
nejnutnějším. Peřiny, šaty, boty, to všechno rodiče zabalili do velké 
dřevěné bedny, kterou mi pak poslali do dánska. Maminka ji vyložila 
voskovým papírem a všechno tam krásně poskládala. nechala mi ušít 
několik letních šatů, protože si myslela, že dánsko bude jen přestupní 

Poslední snímek před odjezdem do Dánska. Rodiče Dity původně nebyli  
nadšení, když jim řekla, že chce odjet pryč. Nechtěli, aby se jejich rodina  
rozdělila. Nakonec je ale přesvědčila a těšila se na cestu do daleka. 



stanice. Koho by napadlo, že tam zůstaneme čtyři roky a do Palestiny 
nikdy nedojedeme…“ říká dita.

Půlnoc 24. října 1939. Poslední hodiny před odjezdem. děti se houfu-
jí před vlakem na Masarykově nádraží v  Praze. těší se, že pojedou 
společně. rodiče stojí opodál a pozorují své potomky. Je to jako vypustit 
do světa ptáče, které sotva umí létat, ale moc chce. vlak se pomalu roz-
jíždí podél nástupiště. děti mávají a rodiče se stěží mohou usmívat. 
Myslí na to, že udělali to nejlepší. Posílají je přece do bezpečí. Ještě na-
posled a pak už nikdy.

Cesta chladnou nocí ubíhala rychle. dita a její kamarádi si povídají, 
zpívají, občas někdo na chvilku usne. téměř si ani nevšimli, že už jsou 
v Berlíně. dita popadla kufřík a držela se ostatních. Jdou společně na 
podzemní dráhu, pár stanic a jsou na jiném nádraží. vlak je veze až do 
poslední zastávky na pobřeží, přístavního městečka Warnemünde. Po-
prvé na lodi, poprvé moře a pak už pevná zem. dánsko. Ještě dvě hodiny 

Dita pár týdnů před cestou. Myslela 
na to, že brzy odjede s kamarády. 
Byla ráda, že se naučí něco 
nového, a brala to jako přípravu 
na dobrodružství. Všechno nové ji 
lákalo, tak proč to nezkusit.



Pěstounská rodina Dynessenových bydlela v Rislevu. Dita (v kostkovaných 
šatech) si u nich rychle zvykla. „Oni byli jako kamarádi,“ říká Dita a vzpomíná, 
jak jí přichystali narozeninovou oslavu a ptali se, jak se daří jejím rodičům.

ve vlaku a jsou na místě. Jediná noc v Kodani. v cizí zemi, v cizí posteli, 
cizí je všechno. Jediné, co je blízké, jsou kamarádi.

„Každý z  vás půjde do jiné rodiny, na jiné místo,“ vysvětluje jim 
anne-Marie nielsenová (zástupkyně ligy pro mír a svobodu, chari-
tativní organizace, která v dánsku zajistila dětem pěstounské rodiny, 
pozn. aut.). zklamání, vztek. Jak se tohle mohlo stát? vždyť chtěli být 
všichni pospolu! Jenže to nejde, z bezpečnostních důvodů. tolik ži-
dovských dětí by budilo podezření.

dita a její kamarádi dostali lístek s názvem vesnice, kde bydlí jejich 
pěstouni. Jedou vlakem a pozorují krajinu za oknem, je úplně jiná než 
ta česká. tahle je nekonečně krotká. Žádné kopce, žádné hory, žádné 
lesy. Jen zelené a šedé roviny a občas osamělý statek. „na mém lístku 



stálo rislev. Paní nielsenová mi v jednu chvíli ukázala směrem ven 
a povídá: ‚Už musíš jít. řekni svým kamarádům na shledanou.‘ vystou-
pila jsem u plechové nádražní boudy a čekala, že si mě ti pěstouni vy-
zvednou. nikdo tam ale nebyl. Jen já a široko daleko žádný dům, pouze 
pole a louky. nevěděla jsem, co dělat. Kam jít? to byla hrozná chvíle, 
takhle sama, daleko od domova. asi po hodině přijel vlak a z něj vy-
stoupila tři děvčata. zkusila jsem na ně promluvit německy a jedna 
z nich mi rozuměla: ‚to jsi ty, která k nám má dnes přijít?‘ Pak se to vy-
světlilo: její rodiče na mě čekali v sousední vsi. tak vzala kolo a šla se 
mnou na jejich statek nielsminde do rislevu,“ vzpomíná dita.

tři velké hospodářské budovy. Pokoj s jednou postelí, jedna polička 
a okno na polní cestu. dánská domácnost má pevný řád, který se dita 
musela naučit. na statku dělala všechno, co bylo potřeba.

„sedět v Praze a učit se něco ve škole, to byla hrozná otrava, zato 
pracovat venku na poli bylo něco docela jiného. Mě to ohromně bavilo.  

Každou volnou chvilku byla Dita (třetí zprava) s kamarády. Společně jezdili na 
výlety po okolí Naestvedu, společně se učili hebrejštinu nebo si prostě jen tak 
povídali. Holčičí starosti a radosti.



Jeden z mnoha výletů na pobřeží. Občas měli půl dne volno, a tak se  
vypravili k moři nebo jen tak po okolí Naestvedu. Užívali si, že mají pár 
hodin jen pro sebe.

nakrmit kuřata, uvařit oběd, postarat se o děti, poklidit v kuchyni. 
a večer padnout do peřin. na nějaké smutky nebyl čas. Jen ze začátku 
se mi stýskalo, když jsem četla dopisy od rodičů. Pořád se na mě zlobi-
li, proč tak málo píšu. Jenže copak jsem mohla? však jsem se celý den 
nezastavila. až po mnoha letech mi došlo, co pro ně moje dopisy zna-
menaly. Jen díky nim věděli, že jsem v pořádku a v bezpečí.“

dopisy od rodičů chodí několikrát týdně. Pošťák přibrzdí u statku 
a předá jí další lístek z domova. Maminka se neustále bojí, jestli v dán-
sku nemrzne. samozřejmě mrzne, dokonce jsou nejhorší zimy za po-
sledních čtyřicet let, ale to dita domů nepíše. raději líčí, jaké to je, když 
jde ráno v pět na pole a vytahuje řepu. „Já jsem ani neměla pořádný 
kalhoty, jen tenký punčochy. Moc jsme toho neměli a peníze vůbec, ale 
já na tohle nemyslela. v dánsku mi bylo dobře, až na to jejich jídlo. oni 
jedí nějak naopak, třeba my máme brambory, omáčku a maso, a oni to 
mají naruby. dají si kus chleba a na to studenou rybu. Musela jsem si 



Sport bavil Ditu odmalička. Od tří let chodila na gymnastiku. V létě jezdila 
k prarodičům na venkov, plavala v rybníku, chodila na výlety. V zimě sjížděla 
krkonošské svahy nebo si šla zabruslit na Štvanici. Cvičení baví Ditu dodnes. 
Každý den se jde projít nebo sedne na kolo a jede aspoň pár kilometrů. Být 
v kondici je přece normální.

zvyknout, ale to je přece normální. Když člověk přijde odjinud, tak se 
má přizpůsobit. My jsme na ty starosti tolik nemysleli. doufali jsme, 
že stejně brzy pojedeme pryč, a to nás s kamarády nějak těšilo, drželo.“

Život v dánsku ubíhal rychle, v rytmu každodenních starostí až 
do října 1943, kdy se nacisté rozhodli, že pochytají všechny Židy, kte-
ří jsou v tu chvíli v dánsku. „někdo z vesnice mě varoval, že musím 
hned odejít. Popadla jsem jen pár věcí a vyrazila. na kole, dál a dál, 



až na pobřeží. Cestou jsem potkala několik kamarádů. Když jsme se 
dostali do jedné rybářské vesničky, uviděli jsme spoustu lidí. všichni 
chtěli pryč. Museli jsme zaplatit a pak nás teprve rybáři vzali na loď. 
nějak jsme přečkali tu dvanáctihodinovou cestu v podpalubí.“ (Cesta 
z dánska do Švédska trvá hodinu, tehdy byla delší kvůli nacistickým 
hlídkám na moři, pozn. aut.)

„našla jsem si místo v  Hedemoře, to je městečko na sever od 
stockholmu. Pracovala jsem zase na statku, stejně jako moji kamará-
di, kteří si pronajali bývalou venkovskou školu a tam bydleli pohro-
madě. Já jsem si ale říkala, že by mě bavilo něco jiného. vždycky jsem 
měla co dělat s dětmi. sehnala jsem práci v Helsingborgu jako dět-
ská ošetřovatelka v nemocnici. v létě roku tisíc devět set čtyřicet pět 
jsem šla do ramlösy, to je lázeňské město, kam přijížděli na zotavenou 
ti, kteří přežili koncentráky. Potřebovali někoho, kdo může tlumočit 
z polštiny. Polsky jsem sice neuměla, ale to přece nevadilo, čeština 
a polština jsou si hodně podobné. Po dvou měsících jsem našla místo 
v denní školce v Helsingborgu a pak už šlo všechno dost rychle. Po-
tkala jsem ragnara, svého budoucího muže. on je katolík, o tom, co je 
židovství, moc nevěděl. a o Čechách? to už vůbec ne, ale nám to ne-
vadilo. Brali jsme se v roce devatenáct set padesát jedna, pak přišly 
děti a běžné starosti.

Co se stalo našim, jsem zjistila až po válce. nemohla jsem uvěřit, že 
všichni zemřeli, i můj mladší bráška. Jediný, kdo se zachránil, byla teta 
a sestřenice. dlouho jsem do Čech nemohla, vládli tam komunisti. až 
koncem padesátých let jsem konečně jela na návštěvu. Cítili jsme, jaká 
je v Čechách nesvoboda. Mluvit se mohlo jen v náznacích, komunis-
ti kontrolovali každého cizince. v roce tisíc devět set osmdesát devět 
padl komunistický režim, tohle všechno skončilo. najednou se dalo 
svobodně cestovat a my už se nebáli mluvit s vlastními příbuznými. 
a to bylo něco krásného,“ usmívá se dita a na klavír mi hraje českou 
písničku, kterou zná z domova, z velké operety.


