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Č�asto,  kdyz-  mluví�me  o  holocaustu,  nas-e  mysl  obsa�hne  období�  od  první�ch  transportu4  po
osvobození�. Tomuto procesu vs-ak pr-edcha� zely roky, kdy se situace Ž� idu4  postupne-  zhors-ovala.
V projektu  Ž� ivot  pr-ed  Š�oa  se  ve-nujeme  pra�ve-  období�  od  první�  republiky  po  zac-a� tek
transportu4 . Šledujeme,  jak  za  první�  republiky vní�mali  Ž� ide�  sami  sebe  a  jak  byli  vní�ma�ni
okolí�m.  I  kdyz-  byli  v  pr-edva� lec-ne�m  období�  integrova�ni,  sta� le  ve  ve- ts- inove�  spolec-nosti
pr-etrva�val  latentní� antisemitismus,  ktery�  postupne-  pod  vlivem  nacisticke�ho  Ne-mecka
pr-eru4 stal v antisemitismus otevr-eny�  a posle�ze sta� tní�.

V  te� to  metodice  najdete  ne-kolik  cest,  jak  te�ma  pr-iblí�z- it  dnes-ní�m  z-a� ku4 m  a  pr-ive�st  je
k pr-emy�s- lení� nad souc-asnou situací� mens-in ve spolec-nosti a k odpove-dnosti za vlastní� kona�ní�.

Vyuz- í�va�me  pr-eva� z-ne-  dokumenty z  databa�ze  obe-tí�  holocaustu,  ktere�  Institut  Terezí�nske�
iniciativy  shromaz-ďuje  a  zpr-í�stupn- uje  na  porta� lu  holocaust.cz.  Pracujeme  metodou  Tva� r- í�
v tva� r-  historii a sobe-  samy�m, kdy v ra�mci jednotlivy�ch modulu4  pr-edstaví�me pr-í�klady aktivit,
ktere�  mu4 z-eme pro sezna�mení� s te�matem s-oa a toho, co mu pr-edcha� zelo, vyuz- í�t.



Metoda Tváří v tvář historii a sobě samým (Facing History and Ourselves)

Motto:

Člověk dělá rozhodnutí. Rozhodnutí dělají dějiny.

Prostřednictvím zkoumání a analýzy rozhodování jednotlivců a skupin se snažíme porozumět
současnosti (a dělat vlastní rozhodnutí dnes).

Metoda „Facing History“ vznikla v roce 1976 ve Špojeny�ch sta� tech. Pracuje s traumatizují�cí�mi
momenty  v  historii.  Programy  vyuz- í�vají�cí�  metodu  Facing  History  se  zaby�vají�  rasismem,
antisemitismem  a  pr-edsudky  v  klí�c-ovy�ch  okamz- icí�ch  historie.  Poma�hají�  z-a� ku4 m  spojovat
rozhodnutí� uc-ine-na�  v minulosti s te-mi, s nimiz-  se budou ve sve�m z- ivote-  poty�kat.

Vzde- la� vací� moduly, ktere�  sledujeme, kdyz-  pracujeme (s) metodou Facing History jsou:

1) Jedinec a spolec-nost (Ja�  a my)

2) My a oni

3) Historicka�  studie

4) Vyrovna�ní� se s minulostí�

5) Řozhodnutí� angaz-ovat se

Moduly na sebe vza� jemne-  navazují�, ale take�  se vza� jemne-  prolí�nají�.



Kdyz-  se rozhodneme zaby�vat se ve tr-í�de-  kontroverzní�mi te�maty souc-asnosti, mu4 z-eme zac-í�t
prací�  s  pr-í�klady v historii,  kdy byli  lide�  nuceni  de- lat  na� roc-na�  rozhodnutí�.  Prostr-ednictví�m
jednotlivy�ch  aktivit  se  pokous-í�me  porozume-t  jejich  motivaci.  Pr-itom  se  z-a� ci  uc-í�  zkoumat
proble�m  z  mnoha  stran  a  kriticky  o  ne-m  pr-emy�s-let.  Pr-í�klady  z  historie  na�m  pr-ibliz-ují�
moz-nosti  hleda�ní�  cest  dialogu i  mezi  skupinami,  ktere�  mají�  ru4 zne�  hodnoty  a  zasta� vají�
protichu4 dne�  postoje.

Tato metoda poma�ha�  vyrovnat se s tragicky�mi momenty de- jin na osobní� i spolec-enske�  u� rovni,
a  to  na  strane-  obe-tí�,  viní�ku4  i nezu� c-astne-ny�ch. Postupne�  kroky  metody vytva� r- í�  pro  z-a� ky
bezpec-ne�  prostr-edí�  pro prozkouma�ní�  vlastní�ch  hodnot  a  postoju4 ,  ove-r-ení�  si  svy�ch  teorií� i
verbalizaci nepopula� rní�ch na�zoru4 .

V ra�mci metody zac-í�na�me aktivitami, ktere�  jsou z-a� ku4 m zna�me nebo jsou relativne-  jednoduche�
a na�vodne�  a z-a� ci se v nich cí�tí� bezpec-ne- . Postupne-  zapojujeme sloz- ite- js- í� aktivity, na� roc-ne- js- í� na
pozornost, analy�zu, empatii, zahrnují�cí� ví�ce pohledu4  a nutnost rozhodova�ní�. Č�asem z-a� ci doka� z- í�
rozeznat, jake�   du4 sledky mohou mí�t rozhodnutí� jednotlivcu4  a jak da�vne�  uda� losti ovlivn- ují� sve- t,
ve  ktere�m z- ijí�.   Doka�z- í�  definovat  zme-ny,  ktere�  by chte- li  ve  sve�m okolí�  nebo spolec-enství�
dosa�hnout a pr-evzí�t  odpove-dnost  za jejich realizaci  a dopady. Jednotlive�  kroky metody se
dopln- ují�,  navazují�  na  sebe,  v  mnoha  pr-í�padech  se  mohou  i  vza� jemne-  pr-ekry�vat.  Žvla� s- te-
historicke�  studie vyuz- í�va�me v cele�m procesu vy�uky. 

Model samozr-ejme-  mu4 z-eme vyuz- í�vat  v s- iroke�  s-ka� le pr-edme-tu4 ,  nejspí�s-e  jej  vs-ak uplatní�me
v de- jepisu, obc-anske�  vy�chove- , pr-í�padne-  jazycí�ch a v tr-í�dnicky�ch hodina� ch.

Pr-i  popisu jednotlivy�ch modulu4  metody  Tva� r- í�  v  tva� r-  historii  uva�dí�me jako pr-í�klad ne-kolik
aktivit,  ktere�  pr-ibliz-ují�  situaci  Ž� idu4  pr-ed va� lkou a posle�ze po vzniku Protektora� tu Č�echy a
Morava a pr-ed tí�m, kdy byli deportova�ni do ghett a koncentrac-ní�ch ta�boru4 .



JEDINEC A SPOLEČNOST (JÁ A MY)

V první�m kroku se zaby�va�me mí�stem jednotlivce ve spolec-nosti, jak jej ovlivn- uje a naopak, jak
skupinu a spolec-nost mu4 z-e ovlivnit a ovlivn- uje jednotlivec.

Pr-i tomto zkouma�ní� zac-í�na�me u sebe – kdo jsem, s c-í�m se ztotoz-n- uji, co utva� r- í� moji identitu,
jak ji ovlivn- uje me�  okolí� – rodina, s-kola / zame-stna�ní�, forma� lní� a neforma� lní� skupiny, ktery�ch
jsem c-lenem. Na c-em z toho mi za� lez- í�, co mohu zme-nit a co ovlivnit nemohu. Šledujeme, jak se
identita  jednotlivce  me-ní�  v  c-ase,  v  za� vislosti  na  z- ivotní�  situaci,  spolec-nosti,  ktera�  na� s
obklopuje, na lidech, se ktery�mi se setka�va�me. 

Žkouma�me,  kde jsou nas-e  limity,  co na�m stojí�  za  na�mahu a co na�m je vlastne-  jedno,  jake�
situace a uda� losti na� s nutí� sve�  hodnoty a postoje pr-ehodnotit.

Napr-í�klad pro ne-koho mu4 z-e by� t souna� lez- itost se sportovní�m klubem – c-i jiz-  jako aktivní� c-len
nebo jako fanous-ek -  za� sadní� za� lez- itostí�, ktere�  obe-tuje svu4 j volny�  c-as, pení�ze, osobní� pohodlí� a
ovlivn- uje jeho osobní�  identitu,  ale tr-eba i preference pr-i  vy�be-ru pr-a� tel.  Ne-kdo jiny�  tomuto
same�mu nepr-ikla�da�  z-a� dnou du4 lez- itost. 

Napadení� Ukrajiny Řuskem pro mnohe�  znamenalo uve-dome-ní� si vlastní�ch hodnot, toho, komu
a  c-emu  ve-r- í�m,  co jsem  ochoten  obe- tovat  ve  prospe-ch  druhy�ch  lidí�,  co  je  pro  mne
nedotknutelne� . 

Šouvisejí�cí� aktivity:

– KDO JŠEM – vlastní� identita a co ji formuje

– KÝN M VLAŠTNE�  JŠME (Pr-í�be-h Hildy Lechnerove�) – vybí�ra�  a sleduje jeden aspekt
identity, a to vztah k z- idovství� v za� vislosti na z- ivotní� situaci a okolí�.



MY A ONI

V  dals- í�  c-a� sti  sledujeme  principy  a  za�konitosti,  podle  ktery�ch  se  spolec-nost  de- lí�  na  ru4 zne�
skupiny, sledujeme, jak vznikají�, jake�  jsou jejich vza� jemne�  vztahy a jak se navza� jem ovlivn- ují�.
Šledujeme vztah mezi  skupinami  vc-etne-  mens-in  nebo politicky�ch  uskupení�,  jake�  jsou tyto
vztahy v demokracii a c-í�m se lis- í� od vztahu4  totalitní�ch. Šledujeme situace, kdy se spolec-nost
rozde- luje na my a oni (od situací� ve tr-í�de- , pr-í�znivcu4  sportovní�ch klubu4 , pr-es politicke�  na� zory
a postoje, vztah k vakcí�na�m nebo va� lec-ny�m konfliktu4 m).

Mu4 z-eme take�  pr-emy�s- let, jake�  jsou vy�hody a nevy�hody demokracie. Žkouma�me take�  totality
a jaky�m zpu4 sobem mu4 z-e (nejen) totalitní� propaganda rozde- lovat lidi a spolec-nosti a take�  proc-
je pro ne-koho totalita tak pr-itaz- liva� . 

Hleda�me cesty, jak komunikovat tak, aby se byli schopni domluvit lide�  a skupiny se za� sadne-
odlis-ny�mi na� zory, hodnotami, postoji. Hleda�me cesty, jak pracovat na spolec-ny�ch cí�lech, a taky
zkouma�me du4 sledky toho, kdyz-  se to nepovede.

(Nas-e  cí�le  mohou  by� t  protichu4 dne�  nebo  nesrozumitelne�  pro  jine�  skupiny  a  dokonce  i
v nejleps-í�m u� myslu mu4 z-eme druhe�  urazit.)

Šouvisejí�cí� aktivita

–  Ž� idovske�  de- ti  a  s-kolní�  vzde- la� va�ní�  v  meziva� lec-ne�m  Č�eskoslovensku  a  v
Protektora� tu Č�echy a Morava (1918-1945)



HISTORICKÁ STUDIE

Prostr-ednictví�m historie se dí�va�me na lidske�  kona�ní�. 

Žame-r-ujeme se zejme�na na to, jak se lide�  ve vypjaty�ch momentech rozhodovali, jaky�  to me- lo
dopad na jejich z- ivot a na z- ivoty dals- í�ch lidí� a pr-í�padne-  jak rozhodnutí� jednotlivcu4  ovlivnila
chod de- jin.

Vyuz- í�va�me  k  tomu  dokumenty  a  osobní�  pr-í�be-hy  a  zkouma�me,  co jednotlivci  de- lali v
zlomovy�ch momentech historie. Vyuz- í�va�me metody kriticke�ho mys-lení� a/nebo dramatizace,
studujeme,  jake�  du4 sledky  me- ly  jejich  rozhodnutí�  a  c-iny  v  minulosti  a  pr-í�padne-  take�  jake�
du4 sledky  to  ma�  pro  souc-asnost.  Te�mata  se  tí�m  sta� vají�  pro  z-a� ky  srozumitelne- js- í� a  v
relevantní�ch pr-í�padech doka� z-ou hledat paralely se souc-asností�, co take�  dle nas- ich zkus-eností�
sponta�nne-  de- lají�. 

Šouvisejí�cí� aktivita:

– Pame-ť mí�sta: Štolpersteine



VYROVNÁNÍ SE S MINULOSTÍ 

Šouc-a� stí� toho, abychom se uc-ili ne o historii, ale z historie, je proces vyrovna�ní� se s minulostí�.
Pr-evzí�t  historickou  odpove-dnost  a  ne�st  na� sledky  za  svoje  rozhodnutí�   nebo  dokonce  za
rozhodnutí�  nas- ich  pr-edku4 ,  je  na� roc-ny�  a  c-asto  bolestny�  proces,  ktery�  mu4 z-e  narus-it  na� s-
sebeobraz.  Neza� lez- í�  pr-itom,  jestli  jsme  sta� li  na  strane-  obe- tí�,  viní�ku4 ,  te-ch,  co  se  rozhodli
poma�hat znevy�hodne-ny�m, nebo te-ch, co se nic-eho aktivne-  neu� c-astnili. Šouc-a� stí� je potresta�ní�
viní�ku4  a pr-ijetí� trestu, ale take�  odpus-te-ní� druhy�m i sobe- . 

Tady se mu4 z-eme zaby�vat soudní�mi procesy s agresory (Norimberske�  procesy, soudy s dozorci
koncentrac-ní�ch ta�boru4 , stru4 jci politicky�ch procesu4  v 50. letech, atd.). Mu4 z-eme se bavit o tom,
jestli  byly  tresty  spravedlive�  a  pr-ime-r-ene�  -  jak  z  dnes-ní�ho  pohledu,  i  z  pohledu  tehdejs- í�
legislativy.

Mu4 z-eme  se  bavit  o  tom,  ktera�  te�mata  ma�me  sami  pro  sebe  uzavr-ena�  a  ktera�  v  na� s  sta� le
vyvola� vají� emoce.

V nas-ich aktivita� ch v te� to c-a� sti  zveme na besedu pame-tní�ka – pr-ez- ivs- í�ho holocaustu nebo
ne-koho  z  druhe�  generace.  Šamotne�mu  setka�ní�  pr-edcha� zí�  pr-í�prava,  ktera�  vede  z-a� ky
k porozume-ní�  uda� lostem  a  postavení�  konkre� tní�ho  c-love-ka  v  tomto  konkre�tní�m  de- jinne�m
ra�mci.

Šouvisejí�cí� aktivita:

– Ž� iva�  knihovna



ROZHODNUTÍ ANGAŽOVAT SE

Poslední�m modulem metody je  rozhodnutí�  angaz-ovat  se ve  prospe-ch ne- jake�  ve-ci,  c-love-ka
nebo skupiny. Mu4 z-eme se podí�vat na to jak se lide�  angaz-ovali v minulosti. Vedeme z-a� ky,  ale i
dospe- le� ,  k  pr-emy�s- lení�  o  tom,  jak  mohou  by�t  sami aktivní�.  Idea� lní�m vy�sledkem  je  vlastní�
projekt. Doporuc-ujeme, aby z-a� ci na zac-a� tek hledali ne-co, co je rea� lne�  a kde mají� s-anci rychle
vide-t vy�sledek. Angaz-ovaní� z-a� ci a uc-itele�  c-asto na konci tohoto vzde- la� vací�ho cyklu pr-icha�zejí�
s dlouhodoby�mi projekty, ktere�  pak skutec-ne-  realizují�.

Tí�m se take�  ope- t dosta�va�me na zac-a� tek cyklu. Mu4 z-eme se zeptat, jak me-  program zme-nil, ky�m
jsem  se  stal(a).  Jsou  moje  priority,  na� zory,  postoje  sta� le  stejne�?  Porozume-l(a)  jsem  ví�c
ostatní�m lidem – jejich pocitu4 m, postoju4 m, rozhodnutí�m? Mu4 z-u je teď akceptovat? A pokud ne
– proc-. A co s tí�m mu4 z-u a chci de- lat?



Aktivita KDO JSEM

Anotace: Pr-edtí�m,  nez-  se zac-neme zaby�vat historií�,  zejme�na ota� zkami ty�kají�cí�mi se cizí�ch

(osobní�ch nebo na� rodní�ch) identit, je nutne�  uve-domit si, kdo jsme, co na� s ovlivn- uje a co je pro
na� s du4 lez- ite� . Na za�klade-  tohoto uve-dome-ní� mu4 z-eme le�pe porozume-t rozhodnutí�m jednotlivcu4
v minulosti.

Cíle:

• Uve-domit si, co je pro mne du4 lez- ite�

• co me-  formuje

• Jak situace a spolec-nost definuje a me-ní� to, co ma�  pro mne jako jednotlivce vy�znam.

Časová dotace: 30 min 

Použité metody: samostatna�  pra� ce, sdí�lení� ve skupinka� ch, spolec-na�  reflexe

Pomůcky: Pracovní� list, psací� potr-eby

Postup:

1. Na u� vod: 

Na ota� zku, ky�m jsme, nelze odpove-de-t jednodus-e. Ne-ktere�  ve-ci se neme-ní�, jine�  za� visí� na
tom, s ky�m a kde zrovna jsme. Lide�  se ste-hovali a ste-hují� za prací�, prchají� a prchali pr-ed
na� silí�m,  cestují�  a  cestovali  daleko  a  rychle.  Kaz-dy�  jsme  konfrontova�ni  s  ru4 zny�mi
spolec-nostmi,  s  ru4 zny�mi  uda� lostmi  v  prostoru  a  c-ase  a  nelze  na� s  zar-adit  do  jedne�
s-katulky. To, ky�m jsme, c-asto urc-uje to, s ky�m nebo c-í�m se ztotoz-n- ujeme nebo vu4 c-i
c-emu se vymezujeme.

2. Poz-a�dejte z-a�ky, aby jednotlive�  c-a� sti pracovní�ho listu vypln- ovali postupne- . 

Nechte z-a� ku4 m na vyplne-ní� pracovní�ho listu dostatek c-asu, .

3. Poz-a�dejte je, aby v maly�ch skupinka� ch sdí�leli, co si zapsali.

4. Šdí�lení� a reflexe.

Otázky k reflexi:

• Dozve-de- li se o sobe-  ne-co, co dosud neve-de- li?

• Pr-ekvapilo je ne-co? Bylo te-z-ke�  ne-kterou c-a� st vyplnit? Bylo te-z-ke�  ne-co z toho, co vyplnili,
sdí�let?

• Ptejte se z-a� ku4 , jak je ovlivn- uje to, co si myslí� ostatní� nebo co o nich r-í�kají�.

• Čí�tí� se a jednají� v ru4 zny�ch skupina� ch jinak?

• Čo je pro ne-  du4 lez- ite�  tak, z-e do toho dobrovolne-  investují� energii, c-as, pení�ze?

• Čhte- li by ne-co z toho, co si zapsali zme-nit?



PRACOVNÍ LIST

Toto jsem já. 

Část 1 – Jak se vidím já

Moje jme�no je _________________________________ 

Ř� í�kají� mi _____________________________________     Jsem dí�vka / chlapec / jine�

Narodila jsem se v ____________________________________________________________ 

Jsem z-a� kem / z-a�kyní�  _________________________________________________________

Moje na� rodnost je____________________________________________________________ 

Nejrade- ji tra� ví�m c-as __________________________________________________________ 

Moje koní�c-ky jsou  ___________________________________________________________ 

Popsala bych se te-mito tr-emi slovy ______________________________________________

Moji rodic-e pocha� zejí� z ________________________________________________________

Pra� zdniny nejrade- ji tra� ví�m _____________________________________________________

Škupiny, do ktery�ch patr-í�m (forma� lní�, neforma� lní�, za� jmove� , virtua� lní�) 

_________________________ __________________________________________________

___________________________________________________________________________  

Část 2 – Jak mě vidí jiní lidé

Řodic-e by o mne-  r-ekli, z-e ______________________________________________________ 

Špoluz-a� ci by o mne-  r-ekli, z-e ____________________________________________________ 

Uc-itele�  by o mne-  r-ekli, z-e ______________________________________________________ 

Čizí� lide� , kter-í� me-  potkali dnes cestou do s-koly, by o mne-  r-ekli, z-e 

___________________________________________________________________________ 



PRACOVNÍ LIST

Část 3 – Co je (pro mne) důležité

Vyznac-te  v obou pr-edchozí�ch c-a� stech:

1. Toto nemu4 z-u zme-nit (vyznac- c-ervene-).

2. Toto bych chte- l(a) zme-nit

3. Kvu4 li tomuto bych obe-toval(a) c-as, pohodlí�, pení�ze, jine�  du4 lez- ite�  ve-ci… (zakrouz-kuj)



Kdo vlastně jsem?1

Anotace: Na  př�í�bě�hu  paní�  Hildy  Lěchněřově�  slědujěmě,  jak  sě  u  jědnotlivcě  mě�ní�  vztah

k na�boz�ěnství�  a  pocit  př�í�slus�nosti  kě  skupině�  a  k  na� řodu/na�řodnosti.  Př�í�bě�h  ukazujě,  jak
c�lově�ka mě�ní� přostř�ědí�, postojě a politika spolěc�nosti, vě ktěřě�  z� ijě. 

Čas: 45 minut, 

Použité metody: c�tění� s pořozumě�ní�m, vypln� ova�ní� přacovní�ch listu$  vě dvojicí�ch na za�kladě�

c�ětby, řěflěxě fořmou pě�timinutově�ho pojědna�ní�.

Vzdělávací cíle:

 pořozumě�ní� a intěřpřětacě těxtu

 z�a� ci doka�z�ou uvě�st př�í�klady vztahu měns�iny (Ž* idu$ ) a vě�ts� inově�  spolěc�nosti 

 z�a� ci řozumí�, jaky�m zpu$ soběm okolí� mu$ z�ě ovlivn� ovat, jak jědnotlivěc vní�ma�  sa�m sěbě, co
tvoř�í� jěho iděntitu

Pomůcky: přacovní� listy, psací� potř�ěby

Postup: 

1) Uvěďtě lěkci klí�c�ovy�mi ota�zkami: Co uřc�ujě, ky�m sě cí�tí�mě by� t? Ža koho sě povaz�ujěmě my a
za  koho  na� s  povaz�ují�  ostatní�?  Vyzvě� tě  z�a�ky,  aby  střuc�ně�  odpově�dě� li.  Ota� zky  mu$ z�ě  uc�itěl
doplnit takě�  u� vodní�m těxtěm, ktěřy�  mu$ z�ě z�a� ku$ m př�ěc�í�st něbo pařafřa�zovat.

2)  Vysvě� tlětě  z�a� ku$ m,  z�ě  sě  budou zaby�vat  konkřě�tní�m  př�í�bě�hěm paní�  Hildy Lěchněřově�  a
budou zkoumat, ky�m sě ona cí�tila by� t a za koho ji povaz�ovali ostatní�. Rozdějtě z�a� ku$ m do dvojic
přacovní�  list  Př�í�bě�h Hildy Lěchněřově�  a vysvě�tlětě jim zada�ní�  něbo sě ubězpěc�tě, z�ě zada�ní�
uvěděně�m na přacovní�ch matěřia� lěch řozumě� jí�.  Vě dvojicí�ch si z�a� ci  př�ěc�tou těxt a dopln� ují�
přacovní� list.

3) Po dokonc�ění� u� kolu něchtě vz�dy jědnu dvojici př�ěc�í�st k daně�mu u� sěku př�í�bě�hu, co doplnila
do tabulky, a potě�  něchtě přostoř přo řěakcě ostatní�ch studěntu$  (vc�ětně�  mí�sta 1 – př�í�klad). Jě
dobřě�  zdu$ řaznit,  z�ě mu$ z�ě  by� t  ví�c  odpově�dí�  spřa�vny�ch c�i  ně�kdy jě odpově�ď tě�z�ko uřc�it,  alě
odpově�ď jě vz�dy nutně�  podloz� it du$ kazy z těxtu. 

Otázky k reflexi

Na za�vě�ř řozdějtě kaz�dě�mu z�a� kovi papí�ř, ktěřy�  vyuz� ijě přo křa� tkou řěflěxi. Na papí�ř pomocí�
mětody  volně�ho  psaní�  odpoví�  střuc�ně�  na  ota� zku.  Něz�  poloz� í�tě  ota�zku,  př�ipoměn� tě  z�a� ku$ m
přavidla volně�ho psaní�.

• Jě přo c�lově�ka du$ lěz� ita�  na� řodnost, mí�sto kdě sě nařodil a kdě z� ijě?

Tato mětoda poma�ha�  k tomu, aby si z�a� ci shřnuli poznatky a to, co si uvě�domili o tě�matu a o
sobě� . Mu$ z�ě slouz� it jako řěflěxě, něbo takě�  jako ěvokacě k dals� í�m aktivita�m.

1  Upraveno z „Naši nebo cizí“, www.nasinebocizi.cz 

http://www.nasinebocizi.cz/


Kdo  chcě,  mu$ z�ě  př�ěc�í�st  nahlas  př�ěd  tř�í�dou,  co  napsal,  alě  nikoho  k  tomu  něnutí�mě.  O
př�ěc�těny�ch těxtěch nědiskutujěmě ani s nimi něpolěmizujěmě.

Svou řěflěxi mu$ z�ě napsat i uc�itěl. Jě jěn na va� s, jěstli budětě svě�  mys�lěnky sě z�a�ky sdí�lět.

Pravidla volného psaní:

1) Pis�tě po cělou dobu vs�ě, co va� s k ota� zcě napada� .

2) Pis�tě souvisly�  těxt, nějěn body něbo hěsla.

3) Pokřac�ujětě v psaní�, i kdyz�  va� s nic něnapada�  - zaznaměnějtě to.

4) Něvřacějtě sě k napsaně�mu a něopřavujtě.

5) Na přavopisě ani na stylisticě něza� lěz� í�.



Úvodní text

Kdyby  va�m  ně�kdo  poloz� il  zda�nlivě�  jědnoduchou  ota�zku:  „Ky�m  vlastně�  jsi?“,  co  bystě
odpově�dě� li?  R* ěkli  bystě:  „Jsěm  kluk“,  „Jsěm  C*ěs�ka“,  „Jsěm  kř�ěsťan“,  něbo  „Jsěm  Magda
Nova�kova� ?“  Jak dlouha�  by podlě va� s  musěla odpově�ď by� t,  abystě v ní�  vyja�dř�ili  to,  ky�m sě
opřavdu cí�tí�tě by� t? Moz�na�  by va�m př�is� lo, z�ě ani něstac�í� popsat sěbě děsěti slovy, moz�na�  bystě
chtě� li odpově�dě� t tí�m, z�ě budětě vypřa�vě� t svu$ j z� ivotní� př�í�bě�h a vysvě� tlí�tě, co jstě vs�ěchno zaz� ili,
co přo va� s bylo du$ lěz� itě� , a co a kdo va� s ovlivnil. 

V  moděřní�  spolěc�nosti  nělzě  na  ota� zku,  ky�m  vlastně�  jsmě,  odpově�dě�t  jědnodus�ě.  Lidě�  sě
stě�hovali a stě�hují� za přací�, přchají� a přchali př�ěd na� silí�m, cěstují� a cěstovali dalěko a řychlě.
Lidě�  jsou tak konfřontova�ni s řu$ zny�mi spolěc�nostmi, s řu$ zny�mi uda� lostmi v přostořu a c�asě
a nělzě jě zař�adit  do jědně�  s�katulky.  Jak to,  ky�m sě cí�tí�mě by� t,  jě ovlivně�no tí�m,  kdě a kdy
z� ijěmě, jaka�  jě zřovna politicka�  situacě,  kdo jsou lidě� ,  ktěř�í�  vědlě na� s  z� ijí�?  Podí�vějmě sě na
př�í�klad Ž* idu$  z� ijí�cí�ch v př�ědva� lěc�ně�m C*ěskoslověnsku, přo ktěřě�  bylo „typickě� , z�ě sě intěgřovali
do  kultuřy  okolní�ho  obyvatělstva“,  ktěřě�  bylo  buď  ně�měckě� ,  něbo  c�ěskě�  (podlě  toho,  kdě
v C*ěskoslověnsku z� ili), a př�itom byli takě�  Ž* idy.2

Na př�í�bě�hu paní� Hildy Lěchněřově�  si mu$ z�ěmě uka�zat, jak sě bě�hěm jějí�ho z� ivota přomě�n� ovalo
to, ky�m sě cí�tila by� t  a za koho ji  povaz�ovali ostatní�.  Kdy a přoc�  sě cí�tila by� t  Ž* idovkou, kdy
Ně�mkou, kdy C*ěs�kou?  

2  Kateřina ČAPKOVÁ: Češi, Němci, Židé? Národní identita Židů v Čechách: 1918–1938, Praha – Litomyšl 
2005, s. 8.
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Příběh paní Hildy Lechnerové3

Př�í�bě�h slědujě vypřa�vě�ní� paní� Hildy Lěchněřově�  např�í�c�  20. stolětí�m. Bě�hěm svě�ho z� ivota z� ila
paní�  Hilda  na  ně�kolika  řu$ zny�ch  mí�stěch,  mězi  řu$ zny�mi  lidmi  a  v řu$ zny�ch  doba� ch.  Těxt  jě
řozdě� lěn do s�ěsti c�a� stí�  podlě mí�sta, kdě sě paní� Hilda zřovna nacha�zěla. Př�ěc�tě� tě si pozořně�
těxt a vě dvojicí�ch přacujtě podlě pokynu$  z přacovní�ho listu. 

1. Javorná 

Paní� Hilda Lěchněřova� , řozěna�  Blochova� , sě nařodila v Javořně�  u Sus�icě v oblasti ně�měckě�ho
pohřanic�í�.  Blochovi  byli  jědinou z� idovskou řodinou v  Javořně�  na  S*umavě�  a  naví�c  tam byli
jědiny�mi  C*ěchy.  Oba  řodic�ě  př�ědtí�m  z� ili  v  c�ěskě�m  vnitřozěmí�  a  jěn  kvu$ li  nědostatku
zamě�stna�ní� sě řozhodli, z�ě si vě věsnici Javořna�  zaloz� í� obchod. Hilda mluvila doma c�ěsky, vě
s�kolě  ně�měcky a sě sousědy bavořsky�m dialěktěm. Jějí�  matka vyřostla v  třadic�ní�  z� idovskě�
řodině� ,  kdě dodřz�ovali z� idovskě�  zvyky. V Javořně�  od z� idovsky�ch zvyku$  upustili, přotoz�ě tam
něbyli z�a� dní� jiní� Ž* idě� , sě ktěřy�mi by mohli z� idovskě�  třadicě sdí�lět. Hilda uz�  němě� la ani za�kladní�
znalosti o judaismu. V Javořně�  sě za Ž* idovku nikdy něpovaz�ovala, spí�s�  jí�  př�is� lo, z�ě jě odlis�na�
jako C*ěs�ka.

2. Bílina 

Pozdě� ji sě Hilda kvu$ li studiu př�ěstě�hovala k tětě�  do Bí�liny u Těplic. Ždě sě jiz�  ně�kolik lět př�ěd
Hitlěřovy�m př�ěvzětí�m moci cí�tila by� t outsiděřěm, něboť ř�ada jějí�ch ně�měcky�ch kamařa�děk sě
najědnou,  od  př�ělomu  20.  a  30.  lět,  něchtě� la  s Ž* idovkou  bavit.  Jědnou  jědna  jějí�  by�vala�
kamařa�dka př�ěs�la řadě� ji na dřuhou střanu ulicě, něz�  aby sě s ní� potkala. V Bí�lině�  si tědy svě�
z� idovství� plně�  uvě�domovala. Rodina těty sicě něslavila s�abat, alě na vysokě�  sva� tky do synagogy
chodila. Ně snad z př�ěsvě�dc�ění�, alě přotoz�ě to bylo zvykěm. Paní� Hilda sě vs�ak vz�dy tě�s� ila na
koněc bohosluz�ěb, přotoz�ě z nich něřozumě� la ani slovu. V Bí�lině�  sě takě�  sězna�mila sě svy�m
budoucí�m manz�ělěm Waltěřěm Lěchněřěm.

3. Teplice

Waltěř Lěchněř byl z� idovsky�  upřchlí�k z Ně�měcka. V př�ědvěc�ěř bojkotu z� idovsky�ch obchodu$  1.
dubna 1933 sě odstě�hoval do C*ěskoslověnska. Tato zěmě�  mu něbyla cizí�. Nařodil sě sicě v řocě
1900 v Běřlí�ně� ,  alě jěho řodic�ě  tam př�is� li  z  Mořavy,  a on mě� l  c�ěskoslověnskě�  obc�anství�.  V
Těplicí�ch pan Lěchněř př�ěvzal řědakci c�asopisu mí�stní� z� idovskě�  komunity. Kdyz�  sě ucha� zěl o
řuku  paní�  Hildy  Blochově� ,  Hilda  hodně�  va�hala.  Př�ěděvs�í�m  přoto,  z�ě  př�ěstoz�ě  mě� l
c�ěskoslověnsky�  pas, byl to „Ně�měc“ a ona „C*ěs�ka“. Souna� lěz� itost s c�ěsky�m na� řoděm přo ni byla
dí�ky řodic�u$ m vělmi du$ lěz� ita� . A to př�itom sama absolvovala pouzě ně�měckě�  s�koly a ně�měcky
mluvila ví�cě něz�  c�ěsky. V řocě 1936 sě Hilda a Waltěř vzali a bydlěli v Těplicí�ch.

3 Upraveno z textu: Kateřina ČAPKOVÁ: „Češství, němectví a židovství z pohledu Židovky z 
Javorné/Seewiesen“, Dějiny a současnost, 2007, č. 11, http://dejiny.nln.cz/archiv/2007/11/co-utvari-
identitu-jedince- [cit. 5. 12. 2012], a Kateřina ČAPKOVÁ: „Češství, němectví a židovství z pohledu 
Židovky z Javorné/Seewiesen“, Identita versus integrita. Spolužití Čechů, Němců a Židů (nejen) v oblasti 
Šumavy a Českého lesa, ed. Iveta Coufalová, Plzeň 2007, s. 87–93.
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4. Praha

V polovině�  za� ř� í�  1938 musěli upřchnout do Přahy potě� ,  co sě pan Lěchněř vě svě�m c�asopisě
př�ihla� sil  k  obřaně�  sta� tu  a  sudětoně�měc�tí�  fas� istě�  mu  vyhřoz�ovali.  Pan  Lěchněř  zamy�s� lěl
ěmigřovat z C*ěskoslověnska do zěmě� ,  ktěřa�  by byla ví�cě z dosahu nacistu$ .  Paní�  Lěchněřova�
vs�ak něchtě� la opustit svoji vlast. I po Mnichovu tvřdila svě�mu manz�ělovi, z�ě kdyby sě nacistě�
opova�z� ili napadnout C*ěskoslověnsko, cěly�  svě� t by sě přoti tomu postavil jako jěděn muz� . Pan
Lěchněř  tak  o  vystě�hova�ní�  zac�al  usilovat  za  za�dy  manz�ělky.  Nakoněc  sě  př�ěs  kamařa�da
z Ně�měcka, ktěřy�  ěmigřoval do Chilě, dostali Lěchněřovi přa�vě�  do tě� to latinskoaměřickě�  zěmě� .

5. Santiago de Chile (Chile)

V Chilě, kam dořazili na poc�a� tku bř�ězna 1939, sě cí�tili souc�a� stí�  ně�měckě�  z� idovskě�  komunity.
„Ně�měckě�“  v  přotikladu  kě  s�paně� lsky  mluví�cí�mu  mí�stní�mu  obyvatělstvu  a  „z� idovskě�“
v přotikladu k pomě�řně�  poc�ětně�  komunitě�  ně�měcky�ch ěmigřantu$  něz� idovskě�ho pu$ vodu, ktěř�í�
za va� lky inklinovali k podpoř�ě nacismu. Manz�ělě�  Lěchněřovi sě vyhy�bali kontaktu$ m s tě�mito
Ně�mci.  Naopak na�vs�tě�va (ně�měckě�)  synagogy sě přo paní�  Lěchněřovou stala kaz�doty�děnní�
samozř�ějmostí�. Něstali sě z nich vě�ř� í�cí� Ž* idě� , jějich z� idovství� vs�ak bylo vs�udypř�í�tomně� . Tě�s� ili sě
na sětka�ní� sě zna�my�mi, s nimiz�  jě pojil stějny�  osud utěc�ěncu$  př�ěd nacisměm. Naopak c�ěs�ství�
paní� Lěchněřově�  ustoupilo v Chilě do pozadí�. 

6. Freiburg (Německo)

V řocě 1973 sě v Chilě ujal vla�dy Augusto Pinochět a pan Lěchněř sě řozhodl k u� tě�ku potř�ětí�.
Těntokřa� tě nazpě� t  do Ně�měcka. Paní�  Lěchněřova�  si těhdy př�a� la dostat sě do Přahy, alě pan
Lěchněř něumě� l ani slovo c�ěsky, a přoto by to přo ně� j něbylo snadně� . Tak sě Lěchněřovi ocitli
vě Fřěibuřgu. S z� idovskou obcí� kontakt něnava� zali a omězili sě jěn na pa� ř nějbliz�s� í�ch př�a� těl.
Kdyz�  paní�  Lěchněřova�  př�is� la do domova du$ chodcu$ ,  něspř�a� tělila sě s niky�m z jěho obyvatěl,
přotoz�ě ř�í�kala, z�ě vs� ichni tihlě lidě�  podpořovali za va� lky nacisty. Paní� Lěchněřova�  si nyní� jěn
tě�z�ko  vzpomí�na�  na  slova  v  c�ěs�tině� ,  ktěřou  př�ěs  s�ěděsa� t  lět  němluvila.  Jějí�mu  pokoji  vs�ak
dominujě obřaz Přahy a Kařlova mostu.
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Příběh paní Hildy Lechnerové

Př�ěc�tě� tě si př�í�bě�h Hildy Lěchněřově� . Př�í�bě�h jě řozdě� lěn do s�ěsti c�a� stí� podlě toho, kdě sě Hilda
Lěchněřova�  zřovna nacha� zěla. Bě�hěm svě�ho z� ivota z� ila Hilda v řu$ zny�ch spolěc�nostěch a lidě�  sě
na ni dí�vali řu$ zně� , přoto v kaz�dě�m mí�stě�  ěxistují�  na ní�z�ě uvěděně�  ota� zky řu$ zně�  odpově�di. U
kaz�dě�  c�a� sti př�í�bě�hu sě zamyslětě nad uvěděny�mi ota�zkami, a tam, kdě jě to moz�ně� , ilustřujtě
svě�  odpově�di citacěmi z těxtu př�í�bě�hu. Odpově�dí�  mu$ z�ě by� t ví�cě. Du$ lěz� itě�  jě, abystě doka� zali
nají�t  přo  sva�  tvřzění�  ařguměnty  v  těxtu.  Mu$ z�ětě  sě  inspiřovat  jiz�  vyplně�ny�m  př�í�kladěm
v přvní�m mí�stě�  př�í�bě�hu, Javořně� .
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Židovské děti a školní vzdělávání v meziválečném Československu 
a v Protektorátu Čechy a Morava (1918-1945)

Sledujeme,  jak  se  v  č�ase  vyví�jela  ž� idovska�  identita  /  postavení�  ž� idu�  prostr�edničtví�m
vžde� la� va�ní� v ra�mči č�eske�ho s�kolství�. Využ� í�va�me pr�itom metodu podvojne�ho dení�ku.

Vzdělávací cíle:

 Ž a� či dovedou popsat dva hlavní� proudy pr�i urč�ova�ní� (nejen) ž� idovske�  identity.

 Ž a� či se doka� ž�ou orientovat v textu a nají�t te�mata, ktera�  je skuteč�ne�  žají�mají�.

 Ž a� či dovedou žformulovat vlastní� na� žor.

 Ž a� či dovedou nasloučhat jiny�m na� žoru� m a ve�st smysluplnou diskusi.

Cílová skupina:  ž�a� či ŽS  a SS , studenti VS 

Časová dotace: čča 60 min

Pomůcky: text, papír, psací potřeby 

Použitá metoda: 

Podvojny�  / potrojny�  dení�k. V metode�  vidí�m dva hlavní� pr�í�nosy. Poma�ha�  reflektovat č�teny�  text
a, čož�  považ�uji ža velmi du� lež� ite� , poma�ha�  formulovat vlastní� na� žory ž�a�ku� . Pr�i pra� či s textem
a s dokumenty se odvola�va�me na prameny a na ždroje, ale na� žor a žkus�enost jednotlivče jsou
č�asto opomí�jeny. Ž a� či (i dospe� lí�) mají�  č�asto obavy r�í�čt nahlas svu� j na� žor a take�  ho mnohdy
nedovedou formulovat. Dí�ky te� to tečhniče mu� ž�e uč�itel ž�a� ku� m uka�žat, ž�e na jejičh na� žoru ža� lež� í�
a pomoči jim s jeho formulačí�. V pr�í�pade�  využ� ití� potrojne�ho dení�ku se ž�a� či take�  uč�í� požorne�
nasloučhat čiží�m na�žoru� m.

Postup:

1. 

V  ne�ktere�  ž  pr�edčhoží�čh  lekčí�  jsme  se  žaby�vali  identitou  jednotlivče,  tí�m  čo  jednotlivče
formuje, s jaky�mi skupinami se identifikuje a jak ho to ovlivn� uje. Pravde�podobne�  jsme se pr�i
tom žmí�nili o na� rodnosti. V lekči ve�novane�  pr�í�be�hu Hildy Lečhnerove�  jsme sledovali, jak se její�
na� rodní�  identita me�nila v souvislosti s tí�m, kde a s ky�m bydlela, jake�  postoje žasta� valo její�
bežprostr�ední� okolí� i jaka�  byla sta� tní� politika vu� č�i lidem její� na� rodnosti.

Mu� ž�eme se žeptat ž�a�ku� ,  jestli mají�  svou žkus�enost, kdy si ví�č uve�domovali svou na� rodnost
nebo sta� tní� pr�í�slus�nost a proč�.

2.

Vyžveme ž�a� ky k žamys�lení�  nad ota� žkami: Proč�  by me� ly/mohly mens�iny čhtí�t vlastní�  s�koly?
Myslí�te, ž�e by tuto mož�nost me� ly mí�t?

Nejdr�í�ve se snaž� í� odpove�de� t na ota� žky ve dvojičí�čh, pak sve�  mys�lenky sdí�lejí�  s čelou tr�í�dou.
Odpove�di žapis�te.



3.

V dals� í�  č�a� sti vyžveme ž�a� ky, aby si pr�eč�etli pr�ipraveny�  text, ktery�  popisuje historii ž� idovske�
s�koly v Praže v Ja� čhymove�  uliči.  Text dopln� ují�  vžpomí�nky uč�itelky s�koly Irmy Lausčherove� .
Jednotlive�  odstavče jsou ožnač�eny č�í�sly, aby se ž�a� či v textu le�pe orientovali. Kvu� li orientači je
mož�ne�  take�  oč�í�slovat kaž�dy�  r�a� dek textu.

Vyžve� te ž�a�ky, aby do pračovní�ho listu žapsali ve�ty, ktere�  je nejví�če oslovily.  Ať ve�ty žapisují�
hned  pr�i  první�m  č�tení�.  Nehledají�  pr�itom  ve�ty,  ktere�  poskytují�  čo  nejví�če  informačí�,  ale
skuteč�ne�  to,  čo je  žají�ma� ,  a  čo  mu� ž�e  by� t  ž  informač�ní�ho  hlediska okrajove� .  K jednotlivy�m
vy�roku� m pak žapí�s� í� vlastní� komenta� r� . Tento žpu� sob č�tení� na� s nutí� by� t v kontaktu s vlastní�mi
reakčemi – emočiona� lní�mi i mys�lenkovy�mi.

Pračovní�  list  je rožde� len na dva s� iroke�  sloupče a na sloupeč,  kam si  žažnamena�vají�  mí�sto
v pu� vodní�m textu. U ž�a�ku� , kter�í� mají� s tí�mto žpu� sobem pra� če žkus�enost, mu� ž�eme žar�adit dals� í�
s� iroky�  sloupeč, do ktere�ho pr�ida�va�  komenta� r�  spoluž�a� k nebo uč�itel.

Do leve�ho sloupče ž�a� či žapí�s� í�  ve� ty, ktere�  je ne� jaky�m žpu� sobem žaujaly. Me� li by mí�t žapsa�ny
alespon�  tr�i ve� ty.

Do prave�ho svu� j komenta� r�  k te� to ve� te� .  Du� lež� ity�  je vlastní�  na� žor, nemusí�  by� t pravdivy�  nebo
„spra�vny�“ č�i ove�r�eny�  ve ždrojí�čh.

Umí�ste�ní� 
vy�roku 
v textu

Citače textu Komenta� r�  ž�a�ka

Ve� ta opsana�  ž origina� lní�ho textu.

Mu� ž�ete vybrat:

 ve� ty, na ktere�  emočiona� lne�
reagujete (pr�ekvapení�, vžtek, 
radost), 

 ve� ty, ktere�  s va�mi soužní� a 
čhčete je rožve�st,

 vy�roky, s ktery�mi 
nesouhlasí�te. 

 vy�roky, ke ktery�m ma� te 
ota�žky,

 vy�roky, ke ktery�m byste 
čhte� li dals� í� informače,

 ve� ty, ktery�m nerožumí�te 
nebo si tí�m nejste jisti,

 vy�roky, ktere�  va� s pobavily.

 Napis�te, proč� jste žvolili 
žrovna tuto ve� tu. 

 Jaky�  je va� s�  na� žor. 

 Pokud s vy�rokem 
nesouhlasí�te, napis�te proč� a čo si 
myslí�te vy. 

 Pokud s vy�rokem souhlasí�te, 
pokuste se jej vysve� tlit a 
rožvinout. 

 Žapis�te jake�koliv ota�žky, ktere�
pr�í�padne�  k vy�roku ma� te. 

 Pokud ma� te informače, 
ktery�mi byste vybrany�  vy�rok 
čhte� li doplnit, žapis�te je.
Du� lež� ity�  je vlastní� na� žor, ne 
vyhleda�va�ní� v ždrojí�čh.



Poznámka 

Doslovné vypisování pasáže je pro žáky někdy příliš zdržující a a na vlastní komentář již nemají ani energii ani čas.
Možností  je vyznačovat věty přímo do textu – elektronicky nebo pomocí zvýrazňovače na vytištěné stránce.  Do
tabulky označí pak pouze číslo stránky a odstavce a začátek věty.

Pokud ž�a� či nejsou žvyklí� použ� í�vat tuto metodu, je dobre� , aby než�  žapí�s� í� sve�  komenta� r�e, mluvili
o vy�ročí�čh ve dvojičí�čh. Take�  je mož�ne�  rožde� lit dlouhy�  text na krats� í�  č�a� sti a pračovat s nimi
postupne� .

5.

Po žpračova�ní� textu dobrovolní�či pr�eč�tou sve�  vy�roky a komenta� r�e k nim. Veďte o pr�eč�teny�čh
ve� ta� čh a komenta� r� í�čh diskuži. Dbejte pr�itom na to, aby ž�a� či čiží� na� žory nežnevaž�ovali a sami
se take�  vyhne� te  kritiče.  Spí�s�e  se ptejte,  proč�  tento na� žor žasta� va�  nebo jake�  žkus�enosti  jej
k tomu vedou.

Otázky k reflexi

 Bylo lehke�  nebo te�ž�ke�  nají�t v textu č�a� st, kterou jste si vypsali?

 Ktery�  vy�rok nebo komenta� r�  spoluž�a�ku�  va� s žaujal a proč�?

 Co bylo pro va� s nove�  a nejví�č žají�mave�?

Poznámka – použitá literatura v pracovním listu:

LAUSCHEROVAF , Irma. Jak ž� ily nas�e de�ti. In Ž idovska�  roč�enka 1986/87, s. 78-81. s. 78

Nas�e s�kola (pí�s� í� de� ti ž� idovske�  s�koly v Praže). List židovské mládeže. Kve� ten 1922, s. 26.

KREJC OVAF ,  H.;  SVOBODOVAF ,  J.;  HYNDRAF KOVAF ,  A.  Židé  v  protektorátu:  Hlášení  Židovské
náboženské obce v roce 1942: dokumenty. Praha 1997, s. 289.
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Židovské děti a školní vzdělávání v meziválečném Československu
a v Protektorátu Čechy a Morava (1918-1945) 

Historie moderní�ho ž� idovske�ho s�kolství�  žač�í�na�  na nas�em ú� žemí�  rokú 1781, kdy ves�el

v platnost  josefí�nsky�  toleranč�ní�  patent,  ktery�  č�a� steč�ne�  žrovnopra�vnil  ž� idovske�

obyvatelstvo  s  kr�esťansky�m.  Tehdy  bylo  Ž# idú$ m  úmož�ne�no  navs�te�vovat  vys�s� í�  s�koly

a úniveržity. Rokú 1797 byly pr�ijaty ža�kony, na ža�klade�  ktery�čh vžnikaly ž� idovske�  s�koly.

Vyúč�ovalo  se  v  ničh  ne�mečky  a sta� le  ví�če  se  vyúč�ovaly  „nena�bož�enske�“  pr�edme�ty.

Od drúhe�  poloviny 19.  století�  ž� idovs�tí�  rodič�e  posí�lali  sve�  de�ti  do  „ve� ts� inovy�čh“  s�kol,

ktere�  se postúpne�  odpoúta�valy od na�bož�enství� a v ničhž�  se ví�če úplatn� ovala jako hlavní�

jažyk č�es�tina. Ž# idovske�  s�koly nebyly naví�č ve vs�ečh me�stečh s ž� idovskoú komúnitoú a

ž� ide�  se č�í�m da� l tí�m ví�če integrovali. 

V  Praže  úvaž�ovala  č�a� st  ž� idovske�  komúnity  o  žr�í�žení�  ž� idovske�  s�koly  úž�  na  žač�a� tkú

20. století�. Š#kola vs�ak vžnikla až�  po vžnikú samostatne�  Č#eskoslovenske�  repúbliky v roče

1918 a po pr�ijetí�  nove�  ú� stavy,  ktera�  nabí�žela Ž# idú$ m mož�nost  pr�ihla� sit  se k ž� idovske�

na� rodnosti a ža� roven�  da�vala mens�ina�m pra�vo na žr�ižova�ní� vlastní�čh s�kol. 

Protož�e  Ž# ide�  v  Č#esky�čh  žemí�čh  te�  dobe�  mlúvili  pr�eva� ž�ne�  č�esky  nebo  ne�mečky,

nespln� ovali krite�ria pro mens�inove�  s�koly, ktere�  by finančoval sta� t. Ž# idovske�  s�koly, ktere�

v te� to dobe�  vžnikly, byly s�kolami soúkromy�mi. V Ja� čhymove�  úliči bylo vyúč�ova�no č�esky,

na  ž� idovske�m  gymna�žiú  v Brne�  ne�mečky.  Jedina�  s�kola  na  ú� žemí�  Č#eskoslovenske�

repúbliky,  kde  se  vyúč�ovalo  v jažyče  mens�iny,  tedy  hebrejsky,  byla  v Múkač�evú  na

Podkarpatske�  Rúsi. 

Ani v ra�mči praž�ske�  ž� idovske�  komúnity nebyla mys�lenka žr�í�žení� ž� idovske�  s�koly pr�ijata

jednomyslne� . Polemika se rožhor�ela žejme�na meži dve�ma nejvy�ražne� js� í�mi skúpinami –

sionisty, jakož� to žasta�nči prosažova�ní� ž� idovske�  na� rodní� identity, a asimilanty, stoúpenči

asimilače a č�es�ství�, čha�pane�ho pr�eva�ž�ne�  na� rodnostne� . 

„Boj“ o s�kolú mú$ ž�eme sledovat na stra�nka� čh tehdejs� í�čh periodik -  Židovských zpráv  a

Rozvoje – č�asopisú$ , ktere�  vyda�valy obe�  žmí�ne�ne�  skúpiny: Židovské zprávy sioniste� , Rozvoj

asimilante� ,  kter�í�  sebe  sama nažy�vali Č#ečhož� ide� .  Židovské  zprávy jsoú  pro  na� s  dnes

ždrojem informačí� o tom, čo se ve s�kole de� lo. Na stra�nka� čh Rožvoje naopak Č#ečhož� ide�

považ�ovali  spečialižovane�  ž� idovske�  s�kolství�  ža  žbyteč�ne� ,  nedú$ lež� ite� ,  ba  dokonče

nebežpeč�ne� .  Domní�vali se, ž�e kvalitní�ho vžde� la�ní�  se č�esky�m Ž# idú$ m dostane v č�esky�čh

s�kola� čh, a ž�e úpožorn� ova�ní�m na sve�  ž� idovství� mohoú Ž# ide�  vyvolat antisemitismús. Tento

jejičh na�žor navažoval na snahú č�eskož� idovske�ho hnútí� rús� it ž� idovske�  na�bož�enske�  s�koly

s ne�mečky�m vyúč�ovačí�m jažykem a posí�lat de� ti č�esky hovor�í�čí�čh rodič�ú$  do č�esky�čh s�kol. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36



PRACOVNÍ LIST

Šioniste�  naopak s�kolú považ�ovali ža dú$ lež� itoú, protož�e se tam podle jejičh na�žorú de�ti

neodčiží� sve�mú ž� idovství�, búdoú mí�t prostor na dodrž�ova�ní� ž� idovsky�čh tradič a krome�

standardní�  vy�úky se vžde� lají�  take�  v ž� idovsky�čh de� jina� čh a kúltúr�e.  Špory meži te�mito

sme�ry se ta�hly po čela�  dvača� ta�  a tr�iča� ta�  le� ta.

Praž�ska�  ž� idovska�  s�kola  byla  otevr�ena  6.  ža� r� í�  1920  v  búdove�  na�bož�enske�  s�koly

v Ja� čhymove�  úliči  na  Štare�m  me�ste� .  Š#kola  byla  finančova�na ž  č�lensky�čh  pr�í�spe�vkú$

spolkú,  ktery�  s�kolú  žalož� il,  dobrovolny�čh  darú$ ,  vy� te�ž�kú$  ž  čharitativní�čh  akčí�  a  od

poloviny tr�iča� ty�čh let i ž dobrovolne�ho s�kolne�ho, ktere�  platili movite� js� í� rodič�e. 

Krome�  vžde� la� va�ní� s�kola por�a�dala r�adú společ�ensky�čh akčí�. Byly to napr�í�klad rodič�ovske�

več�ery na žač�a� tkú a konči s�kolní�ho rokú nebo oslavy ž� idovsky�čh sva� tkú$ . De� ti se krome�

pr�edme�tú$  vyúč�ovany�čh na be�ž�ny�čh s�kola� čh úč�ily i hebrejsky, sežnamovali se s de� jinami

ž� idovske�ho  sta� tú,  na�bož�enství�m  a  kúltúroú  ž� idovske�ho  na� roda.  Šoúč�asne�  byla  s�kola

orientovana�  na č�eskoslovensky�  sta� t a na masarykovskoú tradiči.

„Naše škola, vlastně školička, otevřela první třídu ve školním roce 1919-20. Tehdy bylo ve

škole 10 žáčků (sič!). V pěti následujících letech přibyla každoročně další třída. Tři školní

místnosti, sborovna a ředitelna byly v prvním patře budovy v Jáchymově ulici. Pro další dvě

třídy propůjčil  místnosti,  tělocvičnu a kabinet  školský referát  hlavního města Prahy ve

škole na Masném trhu. Přeplněné třídy jsme neznali, ve třídách bylo průměrně 18 - 24 dětí.

A učitelé? Až na pana řídícího mladí  nadšenci,  kteří  přicházeli  na školu  s vědomím, že

v nové době je třeba jiného přístupu k dětem. [...] Vycházeli z přesvědčení, že škola musí dát

mimo  vědomosti  také  to,  co  tehdejší  rodina  zanedbávala.  Místo  autoritativního  musíš-

nesmíš  vytvářeli  prostředí,  kde  žák  uplatňoval  svou  osobnost.” vžpomí�na�  Irma

Laúsčherova�  po va� lče. 

Vžtah  k  úč�iteli  popsali  v  roče  1922  ž�a� či  do  Listu  židovské  mládeže na� sledújí�čí�m

žpú$ sobem: „Chodíme rádi do školy. Na pana učitele vždycky se těšíme. Velmi rádi se u něho

učíme. Pan učitel je hodný. Čte nám někdy pohádky, které napsal Šalom Aš. (Je to židovský

spisovatel.) Pan učitel má krásnou kravatu a vlasy jako noc. Někdy, když řekne ‚vstaňte’, je

to slyšet až na ulici. Když pan učitel řekne, ‚složte si učení,’ křičíme: ‚nejlepší nálada!” Ze

školy doprovázíme pana učitele k tramway; držíme se ho jako táty.  Pan učitel nastoupí

a jede. A my na něj kýváme a máváme za ním.”

Ve s�kolní�m roče 1933/1934 bylo žavedeno dobrovolne�  s�kolne� , protož�e Ž# idovska�  matiče

s�kolska�  již�  nežvla�dala  finančovat  provož  s�koly  ž  vlastní�čh  na�kladú$ ,  nepravidelny�čh

pr�í�spe�vkú$ , súbvenčí� a vy� te�ž�kú$  kúltúrní�čh akčí�. 

Od poloviny tr�iča� ty�čh let se pod vlivem pr�í�livú úprčhlí�kú$  ž Ne�mečka a posle�že Rakoúska

postúpne�  žač�al  žvedat  poč�et  ž�a�kú$  s�koly.  V  roče  1938  pr�ibyly  de� ti  úprčhlí�kú$

ž okúpovane�ho  č�eskoslovenske�ho  pohranič�í�.  De�tem  nemajetny�čh  úprčhlí�kú$  s�kola
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úmož�nila navs�te�vovat vyúč�ova�ní�  ždarma a poskytovala jim nejen s�kolní�  pomú$ čky,  ale

i stravú v dobe�  vyúč�ova�ní�. 

“Učíme v přeplněných třídách, dokonce na směny, není dost tříd, není dost učitelů v našich

řadách. Dosavadní pětitřídku rozšiřujeme na devítitřídní školu, všechny postupné ročníky

mají  paralelky.  Pro děti  z  rodin,  které  se  přestěhovaly  po odtržení  pohraničí  do Prahy

a neumějí dostatečně česky, pořádáme doučovací kroužky češtiny.”
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Protektorát Čechy a Morava 

Po okúpači č�eske�ho a moravske�ho ú� žemí� v br�ežnú 1939 se žme�nila take�  sitúače č�esky�čh

de�tí� a s�kola�kú$ , kter�í�  byli podle nove�  úplatn� ovany�čh norimbersky�čh ža�konú$  definova�ni

jako Ž# ide� . Množí� ž ničh se k ž� idovství� nehla� sili, protož�e jejičh rodič�e se ví�če identifikovali

s č�eskoú nebo ne�mečkoú identitoú než�  ž� idovskoú. Ve� ts� ina ž te�čhto de� tí� da� le čhodila do

č�esky�čh  nebo  ne�mečky�čh  s�kol,  sta� le  č�aste� ji  se  v  ničh  i  mimo ne�  setka�vala  s  projevy

antisemitismú. Již�  v roče 1939 byli ž� idovs�tí� ž�a� či vyloúč�eni ž ne�mečky�čh s�kol a od žač�a� tkú

s�kolní�ho rokú 1940/41 bylo žaka�ža�no vžde� la� va�ní� ž� idovsky�čh ž�a� kú$  ve s�kola� čh ž č�esky�m

vyúč�ovačí�m jažykem, a to jak ve ver�ejny�čh, tak i v soúkromy�čh než� idovsky�čh s�kola� čh. 

V te� to dobe�  se s�kola v Ja� čhymče sta� va�  jedinoú ža�kladní� s�koloú pro ž� idovske�  de� ti ž Č#ečh.

Meži  rodič�i  nastal  boj  o  volna�  mí�sta  a  velka�  č�a� st  de� tí�  se  do  s�koly  nedostala.  Byly

vyúč�ova�ny v soúkromy�čh kroúž�čí�čh a do s�koly čhodily jen skla�dat ža� ve�reč�ne�  žkoús�ky.

Ža� roven�  se  s�kola  stala  ú� toč�is�te�m  pro  r�adú  mlady�čh  lidí�  ž� idovske�ho  pú$ vodú,  kter�í�

nemohli  vykona�vat  sve�  be�ž�ne�  povola�ní�  nebo  nemohli  stúdovat  vysokoú  s�kolú.  Po

matúrite�  byli pr�es�koleni na úč�itele a pak nastúpovali do ž� idovske�  s�koly.

“V srpnu 1940 vydaly německé úřady zákaz přijímat židovské děti do veřejných škol. Teď

jsme poznali přeplněné třídy. [...] Škola nestačila pojmout všechny pražské děti. Výchovné

oddělení ŽNO  (Ž# idovska�  na�bož�enska�  obeč - požn.) organizovalo stovky kroužků, a je na

místě vzpomenout na dvojí obětavost. Nechť je vzpomínka odolnější kovu. Obětavost rodičů

byla bezmezná. Připomeňme si vnější podmínky. Rodiče ztratili zaměstnání, podle předpisů

odevzdávali jedno po druhém, věděli, že zítra, pozítří, do týdne přijde nová ‘vymoženost’

řešení  židovské  otázky.  Jednou vyhláškou,  jindy  jen  ústním  sdělením  dána na  vědomí,

a přece závazná.  Posílali  děti  do kroužku, dávali  k dispozici  místnost pro vyučování,  ne

z nadměrného  bytu,  ze  svého  těsně  omezeného  prostoru,  vždyť  v  určitých  pražských

čtvrtích bydlelo v bytě několik rodin, jiné čtvrti byly již ‘judenrein’.”

V č�ervenči 1942 bylo nar�í�ženo úžavr�ení� ž� idovsky�čh s�kol a jake�koliv ver�ejne�  i soúkrome�

vyúč�ova�ní� ž� idovsky�čh de�tí� bylo žaka� ža�no.

“Zavření školy. Bouřlivá porada ve sborovně. Poslední, které jste předsedal, řediteli Waltře

Sandře, který jste přišel mezi nás ze školy na Českomoravské vysočině. Dosud vás vidím,

drazí  kolegové,  tamhle sedí  Ola,  ještě  je  mezi  námi  Jiřina Picková,  ten přímý,  pravdivý

člověk,  který  se  dobrovolně  přihlásil  v  liché  naději,  že  zachrání  starou  matku  svého

umučeného  přítele,  v  jejíž  zahradě spolu  zakopali  zbraně.  Čmuchalové  je  nalezli,  udali

gestapu.  Ještě  tu  sedí  Mona,  Reizer,  Růženka  a  všichni  ti,  s  kterými  jsme  vlekli  káru

bezedným bahnem. Na rozloučenou nám recituje  Jeny Rosenzweigová Nezvalovu báseň

Sbohem a šáteček.  Jako v tušení,  že tu sedíme naposled.  Výsledek porady: budeme učit,

dokud budou děti a my v Praze.”
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PRACOVNÍ LIST

Anna Hyndráková vzpomínala na školu:  „Já jsem se tedy toho moc v té škole nenaučila,

protože tam nás bylo ve třídě třeba taky šedesát a když potom chodily transporty,  tak

polovina  dětí  a  polovina  pedagogů odešla  a  zase  přišli  jiní.  A  byli  jsme i  taková  dost

pohroma pro tu školu, protože původně to byla škola pro děti z ortodoxních rodin, které

tam chodily od první třídy a my jsme zesměšňovali náboženství a judaiku, prostě nechtěli

jsme se to učit a odmítali jsme se učit němčinu.“

Po úžavr�ení� s�koly se pr�esúnúlo s�kolní� vyúč�ova�ní� do ilega� lní�čh kroúž�kú$  č�i do ú� túlkú$  pro

ž� idovske�  de�ti,  kde byly de�ti  tžv.  žame�stna�ny – tj.  neve�novaly se pr�í�mo vyúč�ova�ní�,  ale

úč�ily  se nepr�í�mo,  tak,  aby nebylo požnat,  ž�e  se ve skúteč�nosti  jedna�  o  vy�úkú.  Množí�

ž úč�itelú$  pokrač�ovali ve sve�  pra� či take�  v Tereží�ne�  a dals� í�čh končentrač�ní�čh ta�borečh. 

Jen  ne�ktery�m  úč�itelú$ m  se  podar�ilo  ž protektora� tú  pr�ed  prona�sledova�ní�m  úprčhnoút.

R# ada ž ničh ale žemr�ela v plynovy�čh komora� čh a končentrač�ní�čh a pračovní�čh ta�borečh.

A  s  nimi  i  velka�  č�a� st  de� tí�,  ktere�  s�kolú  navs�te�vovaly  v poslední�m  s�kolní�m  roče  její�

existenče.  Jen ma� lokter�í�  pr�ež� ili.  Meži  te�mi, kter�í�  byli ž�a� ky „Ja� čhymky“,  najdeme Petra

Ginže a jeho sestrú Čhavú Pressbúrger, č�eskoú akademičkoú malí�r�kú Helgú Hos�kovoú-

Weissovoú, nebo č�eske�ho historika Tomana Broda. 

Po va� lče již�  s�kola nebyla obnovena.

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131



Místo paměti: STOLPERSTEINE

Cílová skupina: ž�á� ci ZŠ
  á ŠŠ
 , studenti VŠ


Časová dotace: 120 min

• Evokác�ní� áktivitá: 35 minut

• Fá�že uve�dome�ní� – prá� ce s dokumenty á vychá� žká: 65 minut

• Reflexe á shrnutí� workshopu: 20 minut

Vzdělávací cíle: 

 ž�á� ci  ná  žá�kláde�  vlástní�  prá� ce  doká� ž� í�  c�á� stec�ne�  žrekonstruovát  ž� ivotní�  pr�í�be�hy
obe�tí� holocáustu, 

 rožumí�  specificke�  symbolicke�  roli,  ktere�  májí�  stolpersteine  c�i  dáls� í�  pámá� tní�ky
obe�tem holocáustu (žáchová�ní� jmen te�ch, kter�í� nemájí� vlástní� ná�hrobek), 

 umí� prácovát s pomní�kem (v tomto pr�í�páde�  stolpersteine) jáko s prámenem pro
historicke�  požná�ní�.

 Z
 á� ci doká� ž� í� prácovát s dokumenty u� r�ední� pováhy á interpretovát je

Pomůcky:  prácovní� listy, dokumenty, tuž�ká, pápí�r



Metodický úvod – Místa paměti:

Páme�ť  skupiny,  áť  už�  jde  o  ná� rody,  etnicke�  skupiny,  ná�bož�enske�  komunity  i  cele�
civiližáce, je vytvá� r�ená nápr� .  u� stní�  trádicí�,  psány�mi texty, obrážy, pomní�ky,  ná�hrobky,
suveny�ry, oslávámi á dáls� í�mi. 

Páme�ť, mluví�me-li o tžv. kolektivní� páme�ti nebo páme�ti kulturní�, je sociology á historiky
vní�má�ná jáko prostr�edek k prosážení� žá� jmu4  te�  c�i one�  skupiny, ktere�  poskytuje mož�nost
sebeutvá� r�ení�  á  sebepotvržení�.  Existuje  tedy  ne�co  jáko  spolec�enská�  poptá�vká,  ktere�
udá� losti se budou pr�ipomí�nát á ktere�  ne.  Pro vy�be�r  á vytvá� r�ení�  te�chto symbolicky�ch
bodu4  v historii použ� í�vá�  termí�n "mí�stá páme�ti". 

Pr�i  vybudová�ní�  káž�de�ho  pámá� tní�ku4  spolec�nost  mánifestuje  urc�ite�  politicke�  postoje.
V c�eske�m prostr�edí� se ve ve� ts� ine�  pr�í�pádu4  setká�vá�  budová�ní� pomní�ku4  obe�tem holocáustu
s požitivní�ch odežvou že strány vlá�dnoucí� pomoci, což�  ále není� áutomáticke�  dokonce i
v mnohá str�edoevropsky�ch žemí�ch. Pomní�ky ták v sobe�  mohou obsáhovát ne�kolik vrstev
pr�í�be�hu c�i dokonce žobrážovát konflikt stá� tní�ch c�i jiny�ch ideologií�. 

POSTUP

Znáte kameny zmizelých? 

Ná  u� vod  áktivity  se  ž�á�ku4  žeptejte,  jáky�m  žpu4 sobem  si  pr�ipomí�nájí�  sve�  pr�edky.
Vyjmenujte pomní�ky, páme�tní�  desky, sochy á dáls� í�  pr�ipomí�nky minulosti ve ver�ejne�m
prostoru, kolem ktery�ch právidelne�  chodí�te.

Podle toho žjistí�te, jestli á ják stolpersteine ž�á� ci vní�májí�.

Ukáž�te obrá� žek kámene žmižely�ch „stolpersteinu“ á vyžve ž�á�ky, áby náhlás  r�ekli,  co o
kámenech ve�dí�. Postr�ehy žápis�te.



Pote�  rožde� lí� ž�á� ky do skupin, ktere�  budou prácovát s ná� sledují�cí�mi texty: 

– Poslání projektu Stolpersteine: 

Štolpersteine, doslová „kámeny, o ktere�  je tr�ebá klopy� tnout“ (pohledem), jsou
dláž�ební� kostky s mosážny�m povrchem velke�  10×10 cm, vsážene�  do chodní�ku
pr�ed domy obe� tí�  nácisticke�ho rež� imu podle pu4 vodní�ho projektu ne�mecke�ho
ume�lce Gunterá Demnigá. První� ká�men polož� il 16. prosince 1992 pr�ed rádnicí�
v Kolí�ne�  nád Ry�nem, dnes lže ví�ce než�  80 000 Štolpersteine potkát v mnohá
evropsky�ch  me�stech.  Gunter  Demnig  nás�el  inspiráci  ve  slovech  Tálmudu:
„Č
 love�k  je  žápomenut  použe  tehdy,  když�  je  žápomenuto  jeho  jme�no“.
Štolpersteine umí�ste�ne�  pr�ed domovy obe�tí� uchová�vájí� páme�ť ná osoby, ktere�
žde kdysi ž� ily. Projekt pr�ipomí�ná�  vs�echny obe�ti nácioná� lní�ho sociálismu, ktere�
byly v letech 1933-1945 nácisty proná� sledová�ny nebo žávráž�de�ny. Pr�ipomí�ná�
i osoby, ktere�  pod tí�hou okolností� spá� chály sebevráž�du. Kámeny lže polož� it i
pro  ty,  ktery�m se  podár�ilo  vc�ás  uprchnout,  c�i  pro  pr�ež� ivs� í�  koncentrác�ní�ch
tá�boru4 .

ví�ce: https://stolpersteinecž.cž/ 

– V Británii inženýr, v Česku čistič kamenů 

„Pámátuju si, ž�e první� ká�men, ktery�  jsem vyc�istil, byl ná ádrese Káprová 9 ná
Štáre�m Me�ste� .  Ná žác�á� tku to  bylá velice osáme� lá�  prá� ce,  lide�  me�  mí�jeli  bež
povs�imnutí�,” vžpomí�ná�  Trevor. „Až�  když�  jsem umyl ási sedmdesá� t  kámenu4 ,
žác�áli se žástávovát á vyptá�vát álespon�  obyvátele�  pr�ilehly�ch domu4 .” 

ví�ce:  https://www.reportermágážin.cž/á/pktbX/vbritánii-inženyr-vcesku-
cistic-kámenu 

Otázky k reflexi úvodní části: 

 Jáky�  je podle vá� s motiv, du4 vod, proc� jsou kámeny žmižely�ch instálová�ny? 

 Čo vede lidi k tomu o kámeny pec�ovát? 

 Čo ví�te o lidech, ktere�  stolpersteiny pr�ipomí�nájí�.

https://www.reportermagazin.cz/a/pktbX/vbritanii-inzenyr-vcesku-cistic-kamenu
https://www.reportermagazin.cz/a/pktbX/vbritanii-inzenyr-vcesku-cistic-kamenu
https://stolpersteinecz.cz/


TROCHA TEORIE

V  dáls� í�  c�á� sti  se  pokusí�me  žjistit  ne�co  o  lidech,  kter�í�  májí�  pámá� tní�k  v  podobe�
stolpersteine. Po velke�  c�á� sti  obe�tí�  se nedochovály ž�á�dne�  vžpomí�nky,  dení�ky.  Nemohli
podát  osobní�  sve�dectví�  á  jedine�  informáce,  ktere�  o  nich  má�me,  jsou  dokumenty  á
fotográfie, ktere�  se žáchovály v árchivech. Jde ve�ts� inou o u� r�ední� dokumenty, žáchycují�cí�
použe jednu rovinu ž� ivotá.

Pokusí�me  se  žrekonstruovát  pr�í�be�hy  ne�koliká  rodin,  ktery�ch  jme�ná  mu4 ž�eme  ná
stolpersteinech nájí�t.

Aby  se  ž�á� ci  v  dokumentech  doká�žáli  žorientovát,  je  dobre�  jim  je   pr�edem  krá� tce
pr�edstávit á sežná�mit je s pojmy, se ktery�mi se setkájí�.

Krátký přehled různých typů historických pramenů:

Prámen lže obecne�  definovát jáko ždroj informácí�. V souc�ásnosti je mož�ne�  rožde� lovát 
prámeny podle vne� js� í�ch hledisek ná:

 hmotne�  (trojrožme�rne�) požu4 státky minule�  lidske�  c�innosti á existence, vc�etne�  jevu4
pr�í�rodní�ch,

 pí�semne� ,

 obrážove�  á žvukove� ,

 informáce žáchováne�  v páme�ti á pr�edá�váne�  u� stne� .

Pí�semne�  prámeny se dá� le de� lí� ná: 

 prámeny u� r�ední� pováhy – listiny, u� r�ední� knihy, u� r�ední� dokumenty,

 prámeny osobní� (soukrome�) pováhy žváne�  te�ž�  ego-dokumenty – dení�ky, dopisy, 
diá� r�e, žá�pisky,

 prámeny literá� rní� pováhy – kroniky, legendy, krá� sná�  literáturá, noviny, c�ásopisy, 
pláká� ty, letá�ky átd.

V  rá�mci  áktivity  budou  ž�á� ci  prácovát  s  dokumenty  u� r�ední�  pováhy.  Dokumenty
v Dátábá� ži  obe�tí�  pochá�žejí�  ž  Ná� rodní�ho  árchivu  v  Práže,  Štá� tní�ho  oblástní�ho  árchivu
v Plžni  á  Morávske�ho  žemske�ho  árchivu  v  Brne� .  Vybráne�  osoby,  jejichž�  dokumenty
nájdete ná prácovní�ch listech, ž� ili pr�ed deportácí�  v Práže. Jejich dokumenty pochá� žejí�
tedy ž  fondu  Policejní�ho  r�editelství�  v  Práže  á  jsou ulož�eny  v  Ná� rodní�m árchivu.  Ná
strá�nká� ch  holocáust.cž  (https://www.holocáust.cž/dátábáže-obeti/help/typy-
dokumentu/     ) lže nájí�t pr�ehled á popis te�ch nejžá�kládne� js� í�ch:

https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/help/typy-dokumentu/
https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/help/typy-dokumentu/


 ŽÁDOST O VYDÁNÍ CESTOVNÍHO PASU

Po první� sve� tove�  vá� lce již�  nebylo mož�ne�  pr�ekrác�ovát stá� tní� hránice bež cestovní�ho pásu.
Kvu4 li  žvy�s�eny�m  obává�m  ž  cižincu4 ,  ž  ciží�ch  s�pio� nu4  nebo  s� í�r�ení�  revoluc�ní�ch  ná� lád  se
vs�echny evropske�  stá� ty snáž� ily du4 sledne�  kontrolovát á omežovát pohyb cižincu4  ná sve�m
u� žemí�. Pr�edevs�í�m bežprostr�edne�  po první� sve� tove�  vá� lce náví�c c�ásto nestác�il áni cestovní�
pás, ále cestují�cí� si musel dopr�edu vyr�í�dit ví�žum. 

 ŽÁDOST O VYDÁNÍ OBČANSKÉ LEGITIMACE

Od druhe�  poloviny tr�icá� ty�ch let 20. století�  byly v Č
eskoslovensku vydá�vá�ny obc�ánske�
legitimáce (dnes�ní� obc�ánske�  pru4 kážy). Ty pomá�hály u� r�ádu4 m le�pe evidovát, rožežná�vát
á kontrolovát  obyvátele  Č
eskoslovenská.  V  Protektorá� tu  Č
echy  á  Morává  pák  byly
obc�ánske�  legitimáce využ� ity pro ožnác�ení� Z
 idu4 . V br�ežnu 1940 byli Z
 ide�  vyžvá�ni, áby si
sve�  legitimáce necháli ožnác�it  pí�smenem "J".  Toto nár�í�žení�  se r�í�dilo ustánovení�m tžv.
Norimbersky�ch  žá�konu4  á  ty�kálo  se  i  lidí�  ž� idovske�ho  pu4 vodu,  kter�í�  se  sámi  žá  Z
 idy
nepováž�ováli á c�ásto byli jine�ho než�  ž� idovske�ho vyžná�ní�.

 VYSVĚDČENÍ ZACHOVALOSTI

Vysve�dc�ení�  žáchoválosti odpoví�dálo dnes�ní�mu vy�pisu ž trestní�ho rejstr�í�ku.  Jednálo se
o potvržení� že strány policie, ž�e ná dotyc�nou osobu nebylo náleženo nic trestne�ho nebo
jinák žá�vádne�ho. Potvržení� bylo - stejne�  jáko dnes - vydá�vá�no ž mnohá pr�í�c�in, ktere�  jsou
žprávidlá ná ž�á�dosti  uvedeny.  V dobe�  Protektorá� tu Č
echy á Morává jej  Z
 ide�  ve� ts� inou
potr�ebováli kvu4 li orgánižáci vyste�hová�ní�.

Pr�i  prá� ci  s  dokumenty  je  potr�ebá  ž�á� ku4 m  objásnit  i  ne�ktere�  žá�kládní�  dobove�  pojmy
spojene�  s chodem stá� tní� sprá�vy:

 POLITICKÉ OKRESY

Politicke�  okresy  byly  od  roku  1849  žá�kládní�  jednotkou  stá� tní�  sprá�vy.  Zá  Rákouská-
Uherská v nich sí�dlilá okresní� hejtmánství�, v období� první� Č
eskoslovenske�  republiky pák
ve�ts� inou okresní�  u� r�ády. V Č
echá� ch bylo vytvor�eno 79, ná Moráve�  25 á ve Šležsku dvá
politicke�  okresy.  Krome�  politicky�ch  okresu4  táke�  existovály  mens�í�  soudní�  okresy.  Po
druhe�  sve� tove�  vá� lce  byly  okresní�  u� r�ády  náhráženy  ná� rodní�mi  vy�bory,  ktere�  me� ly
sdruž�ovát  stá� tní�  sprá�vu  á   sámosprá�vu,  stály  se  vs�ák  pr�edevs�í�m  ná� strojem
komunisticke�ho pr�evžetí� moci. Osve�dc�ená�  strukturá politicky�ch okresu4  bylá odstráne�ná
v rá�mci reformy ver�ejne�  sprá�vy v roce 1960.

 DOMOVSKÉ PRÁVO

Dokument  Domovske�  prá�vo  doklá�dál  pr�í�slus�nost  jednotlivce  k  ne�ktere�  obci
v Č
eskoslovensku nebo v žáhránic�í�. Zprávidlá se pr�í�slus�nost ží�ská�válá nárožení�m, ále ve
vy� jimec�ny�ch pr�í�pádech ji  bylo mož�ne�  pr�ide� lit  v dospe� le�m ve�ku.  Od doby hábsburske�
monárchie áž�  do roku 1948, kdy bylá žrus�ená, hrá� lá domovská�  pr�í�slus�nost velkou roli.
Domovská�  obec me� lá  povinnost  se  o  sve�  pr�í�slus�ní�ky  postárát,  nesme� lá  je  vypove�de� t
á odeslát  tžv.  postrkem.  Náopák  ž  ostátní�ch  obcí�  mohli  by� t  lide� ,  kter�í�  se  dopustili



trestne�ho c�inu, nevedli spor�á�dány�  ž� ivot nebo pr�ipádli ná obtí�ž�  ver�ejne�  dobroc�innosti,
odstráne�ni.  Domovske�  prá�vo  táke�  žá  jisty�ch  podmí�nek  žáklá�dálo  prá�vo  ná  sociá� lní�
podporu. 

Pr�í�slus�nost k ne�ktere�  obci ná c�eskoslovenske�m u� žemí� bylá táke�  podmí�nkou pro ude� lení�
stá� tní�ho  obc�ánství�.  V  moderní�  spolec�nosti,  v  ní�ž�  se  mnoho  lidí�  ste�hoválo  že  svy�ch
rodny�ch obcí� do ve� ts� í�ch me�st á kde žác�í�nálo plátit moderní� sociá� lní� žá�konodá� rství� á bylo
žává�de�no plos�ne�  sociá� lní� pojis�te�ní�, se domovská�  pr�í�slus�nost postupne�  stá� válá žástárálou
formálitou.

Upozornění: Během protektorátu také došlo k přejmenování ulic. 

Názvy ulic nyní a tehdy:

Dnes Protektorát

Já� chymová Regnártová

Pár�í�ž� ská� Norimberská�

Br�ehová� Br�ehová�

Máiselová Filipá de Monte

Káprová Káprová

17. listopádu Šánytrová�



PRÁCE S DOKUMENTY

1. Rozdě	 ltě z	áky do skupin ták, áby káz	dá  skupiná prácoválá s dokuměnty jědně  rodiny.

2.  Ž� á ci  sě  ná  zákládě	  pr	iloz	ěnych  dokuměntu  pokusí  sěstávit  mědáiloněk  vybráně
rodiny. Mu z	ětě vyuz	 ít  pr	iloz	ěny  prácovní  list, něbo jě něchát bádát u plně	  sámostátně	 .
Vyzvě	 tě jě, áť sě snáz	 í nájít co nějvícě informácí, ktěrě  doká z	ou z dokuměntu vyc	íst.

Buďtě z	áku m k dispozici, kdyby potr	ěbováli v porozumě	ní dokuměntu porádit.

3. Skupiny si návzá jěm pr	ědstáví  rodiny, sě ktěrymi sě v rámci bádání  sěznámili. Ž� á ci
mohou  vyslědky  svěho  bádání  prězěntovát  pr	ěd  tr	ídou  něbo  ná  procházcě
u stolpěrstěinu .

Pozná mká: 

V pr	ípádě	 ,  z	ě sě sě z	á ky vydá tě ná prochá zku po práz	skěm Josěfově	 ,  podívějtě sě tákě  do
áplikácě MěmoGIS, ktěrá  dáls	 í zájímávě  informácě o době	  á místě	 : https://ěhri.cz/měmogis/
práhá/

Pokud  bystě  chtě	 li  hlědát  dáls	 í  informácě,  podívějtě  sě  sě  z	á ky  ná  dátábá zí  obě	 tí  ná
www.holocáust.cz 

REFLEXE A SHRNUTÍ WORKSHOPU

Potě ,  co  z	á ci  prácováli  jědnotlivě	  něbo  vě  skupinká ch  s  dokuměnty,  sějdou  sě  jěs	tě	
jědnou vs	 ichni spolěc	ně	  á zrěflěktují  svou zkus	ěnost.  Mu z	ětě pouz	 ít flipchárt z u vodní
c	á sti workshopu, ná ktěry  jstě zápsáli dosávádní zkus	ěnosti z	á ku  s káměny zmizělych. 

Otázky k reflexi: 

 Žnáli jstě stolpěrstěině – káměny zmizělych jěs	tě	  pr	ěd tímto workshopěm? 
 Žmě	nil těnto workshop vá s	  pohlěd ná ně	? 
 Ž c	ěho vs	ěho sě mu z	ěmě dozvě	dě	t vícě o osuděch obě	tí holocáustu? 
 Co bylo pro vá s nově  něbo zájímávě?

DALŠÍ PRÁCE S KAMENY

Sě  z	á ky  má tě  ně	kolik  moz	ností,  ják  sě  ángáz	ovát  v  dáls	 í  prá ci  s  káměny  zmizělych:
mu z	ětě pá trát po osuděch lidí, jějichz	  káměny lěz	 í  v okolí  vás	 í  s	koly, vě vás	 í  c	tvrti, vě
vás	ěm  mě	stě	 .  Mu z	ětě  sě  z	áky  „ádoptovát“  vybrány  káměn  á  právidělně	  jěj  c	istit  á
vě	novát  krá tkou  vzpomínku  zěmr	ělym.  Něbo  sě  mu z	ětě  pustit  do  dlouhodoběho
projěktu á iniciovát poloz	ění novych káměnu . 
Dáls	 í informácě kě Stolpěrstěině nálěznětě ná: https://stolpěrstěiněcz.cz/

https://stolpersteinecz.cz/
http://www.holocaust.cz/


PRACOVNÍ LIST

Abelesovi, Pařížská 10

Ing. Herman Abeles

Nárožen: 03. 06. 1892
Poslední� bydlis�te�  pr�ed deportácí�:Práhá I
Adresá/mí�sto registráce v Protektorá� tu: Práhá I, Norimberská�  10
Tránsport B, c�. 409 (21. 10. 1941, Práhá -> Lodž�)
Záhynul

 

Otá�žky k árchivní�m dokumentu4 m:

Kám mohl á kám nemohl vycestovát Hermán Abeless rodinou?

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Byl Hermán Abeles c�inny�  v c�eskoslovenske�  ármá�de�? Jákou žástá� vál hodnost?

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zdenka Abelesová

Nárožená: 12. 05. 1903

Poslední� bydlis�te�  pr�ed deportácí�:Práhá I

Adresá/mí�sto registráce v Protektorá� tu: Práhá I, Norimberská�  10

Tránsport B, c�. 409 (21. 10. 1941, Práhá -> Lodž�)

Záhynulá
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Všimněte si v archivních dokumentech:

Mánž�elu4 m Abelesovy�ch byly vydá�ny pásy jes�te�  pr�ed vžnikem Protektorá� tu (15.3. 1939), dcer�i 
Eve�  v dubnu, ále vydá�ní� pásu nežnámenálo áutomáticky mož�nost vycestovát, protož�e nejdr�í�v 
bylo nutne�  ží�skát ví�žá do ne�ktere�  ž pr�ijí�májí�cí�ch žemí�. Rodine�  se tedy uprchnout nepodár�ilo, 
bylá deportová�ná do ghettá v Lodž� i, kde vs� ichni žáhynuli.

Eva Abelesová

Nárožená: 29. 10. 1930

Poslední� bydlis�te�  pr�ed deportácí�:Práhá I

Adresá/mí�sto registráce v Protektorá� tu: Práhá I, Norimberská�  10

Tránsport B, c�. 409 (21. 10. 1941, Práhá -> Lodž�)

Záhynulá
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Löwovi, Pařížská 28 

JUDr. Hanuš (Jan) Löw

Nárožen: 31. 10. 1908

Poslední� bydlis�te�  pr�ed deportácí�: Práhá V

Adresá/mí�sto registráce v Protektorá� tu: Práhá V, Norimberská�  28

Tránsport Di, c�. 794 (13. 07. 1943, Práhá -> Tereží�n)

Tránsport Dl, c�. 1264 (06. 09. 1943, Tereží�n -> Osve� tim)

Záhynul

Otá�žky k árchivní�m dokumentu4 m:

Čo Hánus�  LoT w vystudovál á jákou profesi vykoná�vál?

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zá jáky�m u� c�elem ž�á�dál o vysve�dc�ení� o žáchoválosti (bežu� honnosti) á co pož�ádovál ždu4 rážnit?

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Šouc�á� stí� ž�á�dosti o obc�ánskou legitimáci (obc�ánsky�  pru4 káž) bylo i slovní� popis vžhledu. Čo se u
Hánus�e LoT wá doc�teme?

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Ing. Gertruda Löwová

Nárožená 19. 06. 1912

Poslední� bydlis�te�  pr�ed deportácí�: Práhá V

Adresá/mí�sto registráce v Protektorá� tu: Práhá V, Norimberská�  28

Tránsport Di, c�. 795(13. 07. 1943, Práhá -> Tereží�n)

Tránsport Dl, c�. 1265(06. 09. 1943, Tereží�n -> Osve� tim)

Záhynulá

Otá�žky k árchivní�m dokumentu4 m:

K jáke�mu incidentu dos�lo 27.7. 1942 ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zjistili jste ž dokumentu ne� jáke�  dáls� í� tr�ebá netypicke�  informáce?

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nelis� í� se dokumenty ve vykoná�váne�m povolá�ní�?

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Překlad protokolu o zadržení: 

27.7.  1942  o  12.15  v
Práže 1, ulici Josefovská�

byla zadržena
pro:  žákoupení�
žmržliny  od  Josefá
Pobudy

Jméno: Ing.  Gertrud
Loew
roz.: Hertžká
nar.dne: 19.6.1912 
v Litome�r�icí�ch
pokřtěna: Práhá  2,
Emáužy
domovská obec: Práhá
stav: vdáná�
povolání: v domá�cnosti
školní  vzdělání:
Vysoká�  s�kolá obchodní�
národnost: ž� idovská�
náboženství:
r�í�mskokátolicke�
Manžel: Dr. Háns Loew

Vlastní věci:
Pene�ž�enká s 162,70 K
hr�eben,  pudr�enká,
prá� ždná�  pene�ž�enká,  2
žrcá� tká,  pru4 kážká  ná
trámváj,  požná�mkovy�
blok,  sí�ťovká,  rukávice,
kábelká,  ná� rámkove�
hodinky,  r�etí�žek  s
pr�í�ve�skem,  snubní�
prsten
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Fröhlichovi, Pařížská 32

Ervín Fröhlich

Nárožen: 18. 03. 1903

Poslední� bydlis�te�  pr�ed deportácí�: Práhá V

Adresá/mí�sto registráce v Protektorá� tu: Práhá V, Norimberská�  32

Tránsport Čc, c�. 266(20. 11. 1942, Práhá -> Tereží�n)

Tránsport Čq, c�. 539(20. 01. 1943, Tereží�n -> Osve�tim)

Záhynul

Pavla Fröhlichová

Nárožená: 23. 10. 1876

Poslední� bydlis�te�  pr�ed deportácí�: Práhá V

Adresá/mí�sto registráce v Protektorá� tu: Práhá V, Norimberská�  32

Tránsport AAp, c�. 860(09. 07. 1942, Práhá -> Tereží�n)

Tránsport Bw, c�. 796(19. 10. 1942, Tereží�n -> Treblinká)

Záhynulá

Otá�žky k árchivní�m dokumentu4 m:

V jáke�m pr�í�buženske�m vžtáhu byli Pávlá á Erví�n?

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Čo vyply�vá�  ž u� dáju4  o tránsportech? Štrá�vili álespon�  ne� jákou dobu spolec�ne�?

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Čo se ž pr�ilož�eny�ch dokumentu4  dožví�me o profesní� drá� že Erví�ná FroT hlichá? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Bergmannovi, Maiselova 3

Alois Bergmann

Nárožen: 18. 06. 1899

Poslední� bydlis�te�  pr�ed deportácí�: Práhá V

Adresá/mí�sto registráce v Protektorá� tu: Práhá V, Filipá de Monte 3

Tránsport AAl, c�. 828 (02. 07. 1942, Práhá -> Tereží�n)

Tránsport AAy, c�. 127 (28. 07. 1942, Tereží�n -> Báránovic�i)

Záhynul

Berta Bergmannová

Nárožená: 18. 07. 1897

Poslední� bydlis�te�  pr�ed deportácí�: Práhá V

Adresá/mí�sto registráce v Protektorá� tu: Práhá V, Filipá de Monte 3

Tránsport AAl, c�. 828 (02. 07. 1942, Práhá -> Tereží�n)

Tránsport AAy, c�. 127 (28. 07. 1942, Tereží�n -> Báránovic�i)

Záhynulá

Růžena Bergmannová (Brandnerová)

Nárožená: 06. 01. 1931

Poslední� bydlis�te�  pr�ed deportácí�: Práhá V

Adresá/mí�sto registráce v Protektorá� tu: Práhá V, Filipá de Monte 3

Tránsport AAl, c�. 828 (02. 07. 1942, Práhá -> Tereží�n)

Tránsport AAy, c�. 127 (28. 07. 1942, Tereží�n -> Báránovic�i)

Záhynulá

Otá�žky k árchivní�m dokumentu4 m:

Jáky�  du4 vod k vycestová�ní� vycestová�ní� uvá�dí� Bertá Bergmánnová�?

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Jáky�  pr�í�be�h je spojen s Ru4 ž�enou Brándnerovou (Bergmánnovou)? Z jáky�ch du4 vodu4  se Alois 
Bergmánn odvolá�vá�  proti její�mu vyhos�te�ní�? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Přepis:

Ministerstvu vnitrá v Práže

Do vy�me�ru žemske�ho u� r�ádu v Práže že dne 20. r�í�jná 1938 c�.j. 
18.433, ktere�  bylo doruc�eno Aloisu Bergmánnovi, podá�vá�  tento
spolu se svou mánž�elkou Bertou Bergmánnovou toto

odvolá�ní�:

Nežl. Ru4 ž�ená Brándlerová� , ktere�  je dnes 7 let, bylá k ná�m 
pr�ijátá ják vlástní� dí�te�  s�est nede� l po její�m nárožení�. Jest to 
dcerá sestry Berty Bergmánnove�  jiste�  Hely Brándlerove�  á 
chceme dí�te�  osvojiti, což�  se nemohlo dosud stá� ti jen proto, ž�e 
mne�  Aloisi Bergmánnovi není� dosud 40 let, ve�k pr�edepsány�  
pro osvojení�. Jsme bežde� tní� á Helá Brándnerová�  jest se svy�m 
mánž�elem, ktery�  jest vu4 bec nežná�me�ho pobytu rožvedená, 
rožvedená� , ž� ije vs�ák v Polsku á vs�ák jest u� plne�  nemájetná� , 
tákž�e by nemohlá áni dí�te�  odve�žti áni toto už� iviti. Já�  Alois 

Bergmánn byl jsem ž� idovskou pe�c�í� o mlá�dež�  v Teplicí�ch-Š
ánove�  ustánoven jáko poruc�ní�k 
dí�te� te. Č
eká�me áfidávit do Ameriky /U.Š.A./, ktere�  ná�m opátr�í� brátr Berty Bergmánnove�  resp. 
s�vágr Aloise Bergmánná bydlí�cí� ve Špojeny�ch stá� tech. Kdyby nebylo jine�ho vy�chodiská, 
pokusilá jsem se o povolení� odve�žti dí�te�  do Polská, ávs�ák Polsky�  konžulá� t mne�  Berte�  
Bergmánnove�  jákož� to c�eskoslovenske�  stá� tní� pr�í�slus�nici odepí�rá�  vydáti visum.

Vžhledem k uved. okolnostem á k pr�í�mo trágicke�  situáci dí�te� te, ktere�  chceme pr�ece v nejbliž�s� í� 
dobe�  /mne�  Aloisu Bergmánnovi jest 39 let/ ádoptováti á vží�ti s sebou do Ameriky, což�  nástáne
žá ne�kolik me�sí�cu4

návrhujeme

á pr�í�pádne�  prosí�me, áby cestou milosti bylo povoleno nežl. Ru4 ž�ene�  Brándnerove�  pobyt 
ne�kolik me�sí�cu4  v Práže u ná� s á áby vy�me�r v odpor vžáty�  byl v tomto smyslu žme�ne�n.

Šouc�ásne�  prosí�me, áby žemsky�  u� r�ád cestou milosti pr�ižnál tomuto povolení� odkládny�  u� c�inek.

V Práže dne 7.listopádu 1938

Alois Bergmánn

Bertá Bergmánnová�
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Abelesovi

Bydliště podle registrace Židů v "Protektorátu": Praha I, Norimberska�  10

Osud: Zavraž�de�ni

Abeles, Hermann (* 3.6.1892)

Titul: Ing.

Transport: B (21.10.1941 Praha -> Lodž�), č�í�slo v transportu: 409

Abelesová, Zdenka (* 12.5.1903)

Transport: B (21.10.1941 Praha -> Lodž�), č�í�slo v transportu: 410

Abelesová, Eva (* 29.10.1930)

Transport: B (21.10.1941 Praha -> Lodž�), č�í�slo v transportu: 411
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Löwovi

Bydliště podle registrace Židů v "Protektorátu": Praha V, Norimberska�  28

Osud: Zavraž�de�ni

Löw, Hanuš (* 31.10.1908)
Titul: Dr.

Transport: Di (13.07.1943 Praha -> Tereží�n), č�í�slo v transportu: 794

Transport: Dl (06.09.1943 Tereží�n -> Osve� tim), č�í�slo v transportu: 1264

Löwová, Gertruda (* 19.6.1912)
Titul: Ing. / Dr.

Transport: Di (13.07.1943 Praha -> Tereží�n), č�í�slo v transportu: 795

Transport: Dl (06.09.1943 Tereží�n -> Osve� tim), č�í�slo v transportu: 1265
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Fröhlichovi

Bydliště podle registrace Židů v "Protektorátu": Praha V, Norimberska�  32

Osud: Zavraž�de�ni

Fröhlichová, Pavla (* 23.10.1876)
Transport: AAp (09.07.1942 Praha -> Tereží�n), č�í�slo v transportu: 860

Transport: Bw (19.10.1942 Tereží�n -> Treblinka), č�í�slo v transportu: 796

Fröhlich, Ervín (* 18.3.1903)
Titul: MUDr.

Transport: Cč (20.11.1942 Praha -> Tereží�n), č�í�slo v transportu: 266

Transport: Cq (20.01.1943 Tereží�n -> Osve�tim), č�í�slo v transportu: 539
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Bergmannovi

Bydliště podle registrace Židů v "Protektorátu": Praha V, Filipa de Monte 3

Osud: Zavraž�de�ni

Bergmann, Alois (* 18.6.1899)
Transport: AAl (02.07.1942 Praha -> Tereží�n), č�í�slo v transportu: 828

Transport: AAy (28.07.1942 Tereží�n -> Baranovič�i), č�í�slo v transportu: 127

Bergmannová, Beila/Berta (* 18.7.1897)
Transport: AAl (02.07.1942 Praha -> Tereží�n), č�í�slo v transportu: 827

Transport: AAy (28.07.1942 Tereží�n -> Baranovič�i), č�í�slo v transportu: 126

Bergmannová, Růžena (* 6.1.1931)
Transport: AAl (02.07.1942 Praha -> Tereží�n), č�í�slo v transportu: 829

Transport: AAy (28.07.1942 Tereží�n -> Baranovič�i), č�í�slo v transportu: 128



















Místa paměti: Stolpersteine

Stolpersteine

Bergmannovi

Fröhlichovi

Löwovi

Abelesovi

Zajímavosti

Jáchymka – bývalá židovská

škola v Praze

Kafkův dům

Židovská radnice

Bílkův Mojžíš

Staronová synagoga

Trasa z místa Bergmannovi do
místa Jáchymka – bývalá
židovská škola v Praze

Bergmannovi

Fröhlichovi

Löwovi

Abelesovi

Jáchymka – bývalá židovská

škola v Praze



PRO UČITELE 
Medailonky rodin, se kterými aktivita pracuje

Bergmann, Alois (* 18.6.1899)
Bydliště podle registrace Židů v "Protektorátu": Práhá V, Filipá de Monte 3
Tránsport: AAl (02.07.1942 Práhá -> Tereží�n), c�í�slo v tránsportu: 828
Tránsport: AAy (28.07.1942 Tereží�n -> Báránovic�i), c�í�slo v tránsportu: 127
Bergmannová, Beila/Berta (* 18.7.1897)
Tránsport: AAl (02.07.1942 Práhá -> Tereží�n), c�í�slo v tránsportu: 827
Tránsport: AAy (28.07.1942 Tereží�n -> Báránovic�i), c�í�slo v tránsportu: 126
Bergmannová, Růžena (* 6.1.1931)
Tránsport: AAl (02.07.1942 Práhá -> Tereží�n), c�í�slo v tránsportu: 829
Tránsport: AAy (28.07.1942 Tereží�n -> Báránovic�i), c�í�slo v tránsportu: 128
Osud: Závráž�de�ni

Alois Bergmánn se národil 18. c�ervná 1899 v obci Osobláhá ná severní� Moráve�  blí�žko
polsky�ch  hránic,  rodic�u4 m  Šámuelovi  á  Erne� ,  rožene�  Eisnerove� .  Ti  žemr�eli  již�  pr�ed
druhou sve� tovou vá� lkou. Alois  se žr�ejme�  žá prácí�  pr�este�hovál do Teplic – Š
ánová ná
c�esko-ne�mecke�  hránici. Povolá�ní�m byl obchodní�k. V Teplicí�ch se Alois sežná�mil s Bertou,
která�  se národilá v polske�m me�stec�ku Felsžyn1 18. c�ervence 1897 mánž�elu4 m Beruchovi
á Rose Šchuminerovy�m, á v žá� r� í� roku 1925 slávili svátbu. Mánž�elství� žu4 stálo bežde�tne� ,
á ták  se  ujáli  dcery  Bertiny  sestry  Hely  Brándlerove� ,  ktere�  ž� ilá  v  Polsku,  rožvedená�
á nemájetná� .  Otec  mále�  Ru4 ž�enky  byl  nežná�my� .  Ru4 ž�enká  to  vs�ák  neme� lá  jednoduche� ,
v listopádu roku 1938 jí� jáko sedmilete�  ciží� stá� tní� pr�í�slus�nici hrožilo vyhos�te�ní� ž nás�eho
u� žemí�,  jelikož�  její�mu  pe�stounovi  Aloisovi  jes�te�  nebylo  40  let,  což�  byl  v  te�  dobe�
pr�edepsány�  ve�k  pro osvojení�  si  dí�te� te.  V  roce  1939 se mánž�ele�  se  svojí�  schovánkou
uváž�ováli o vyste�hová�ní� se do Ameriky, kde me� lá Bertá brátrá. V kve� tnu roku 1940 se
rodiná pokusilá vyste�hovát se do Š
ángháje, ále tento pokus nebyl u� spe�s�ny� .  V c�ervenci
1942  byli  vs� ichni  povolá�ni  do  tránsportu  do  Tereží�ná,  odkud  áni  ne  po  me�sí�ci  byli
odveženi sme�r Báránovic�i2, kde vs� ichni žáhynuli.

Löw, Hanuš (* 31.10.1908)
Titul: Dr.
Bydliště podle registrace Židů v "Protektorátu": Práhá V, Norimberská�  28
Transport: Di (13.07.1943 Práhá -> Tereží�n), c�í�slo v tránsportu: 794
Transport: Dl (06.09.1943 Tereží�n -> Osve�tim), c�í�slo v tránsportu: 1264
Löwová, Gertruda (* 19.6.1912)
Titul: Ing. / Dr.
Transport: Di (13.07.1943 Práhá -> Tereží�n), c�í�slo v tránsportu: 795
Transport: Dl (06.09.1943 Tereží�n -> Osve�tim), c�í�slo v tránsportu: 1265
Osud: Závráž�de�ni

Hánus�  se  národil  31.  r�í�jná  1908  v  Práže  Jir�í�mu  á  Pávle,  rožene�  Roubí�c�kove� .  Mátká
žemr�elá pr�ed rokem 1940.  Vystudovál reá� lne�  gymná�žium. V roce 1935 prácovál jáko
ádvoká� tní�  koncipient  á  chystál  se  stá� t  ádvoká� tem.  Ná  žác�á� tku  roku 1939  se  pokusil
vyste�hovát do žá�mor�í� á ve stejne�  roce se ož�enil s Gertrudou, která�  se národilá 19. c�ervná

1 Dnes ležící na území Ukrajiny

2 Více o transportu, který měl dojet do Minsku, ale skončil v městečku Baranoviči: 

http://www.nasinebocizi.cz/wp-content/uploads/2014/02/5-07_Transporty_na_vychod.pdf

http://www.nasinebocizi.cz/wp-content/uploads/2014/02/5-07_Transporty_na_vychod.pdf


1912 v Litome�r�icí�ch á prácoválá táke�  jáko u� r�ednice. Bylá pokr�te�ná� . Mánž�elství�  žu4 stálo
bežde�tne�   c�ervenci roku 1943 byli mánž�ele�  žár�áženi do tránsportu do Tereží�ná á v žá� r� í�
te�hož�  roku byli odveženi do Osve� timi, kde žáhynuli.

Abeles, Hermann (* 3.6.1892)
Titul: Ing.
Bydliště podle registrace Židů v "Protektorátu": Práhá I, Norimberská�  10
Transport: B (21.10.1941 Práhá -> Lodž�), c�í�slo v tránsportu: 409
Abelesová, Zdenka (* 12.5.1903)
Transport: B (21.10.1941 Práhá -> Lodž�), c�í�slo v tránsportu: 410
Abelesová, Eva (* 29.10.1930)
Transport: B (21.10.1941 Práhá -> Lodž�), c�í�slo v tránsportu: 411
Osud: Závráž�de�ni

Hermánn Abeles se národil v 3. c�ervná 1892 v Hustopec�í�ch. Jeho otec se jmenovál Vile�m.
Bydlel  ne� jáky�  c�ás  v  Práže,  ále  v  roce  1937  ž� il  v  Brátisláve� ,  kde  ž�á�dál  jáko  stávební�
inž�eny�r  o  povolení�  provožovát  stávitelskou  ž� ivnost.  Zdenká  Abelesová�  se  národilá
12. kve�tná 1903 rodic�u4 m Frántis�kovi  á Evž�enii  Štráusovy�m. Povolá�ní�m bylá s�vádlená
á ve�noválá se mu i po nárožení� dcery Evy, která�  se národilá 29. r�í�jná 1930. V dubnu 1939
uváž�oválá  rodiná  o  vyste�hová�ní�,  K  tomu  vs�ák  nedos�lo  á  rodiná  bylá  v  r�í�jnu  1941
žár�ážená do druhe�ho tránsportu do Lodž�e, kde vs� ichni žáhynuli.

Bydliště podle registrace Židů v "Protektorátu": Práhá V, Norimberská�  32
Osud: Závráž�de�ni

Fröhlichová, Pavla (* 23.10.1876)
Transport: AAp (09.07.1942 Práhá -> Tereží�n), c�í�slo v tránsportu: 860
Transport: Bw (19.10.1942 Tereží�n -> Treblinká), c�í�slo v tránsportu: 796

Fröhlich, Ervín (* 18.3.1903)
Titul: MUDr.
Transport: Čc (20.11.1942 Práhá -> Tereží�n), c�í�slo v tránsportu: 266
Transport: Čq (20.01.1943 Tereží�n -> Osve� tim), c�í�slo v tránsportu: 539

Pávlá FroT hlichová�  se národilá 4. r�í�jná 1876 v Rokycánech rodic�u4 m Vojte�chovi á Háne�
Porgesovy�m. Kdy pr�esne�  se pr�este�hoválá do Práhy, neví�me. Bylá vdáná�  žá Leopoldá, se
ktery�m me� lá syná Erví�ná. Ten se národil 18. br�ežná 1903 v Práže. Absolvovál reá� lnou
s�kolu á  jáko mimor�á�dny�  posluchác�  ne�mecke�  le�kár�ske�  fákulty si  musel  v  dubnu roku
1922 doplnit vžde� lá�ní� á slož� it gymnážiá� lní� máturitní� žkous�ku. Tu slož� il u� spe�s�ne� , stejne�
ták jáko dáls� í� studium á v roce 1929 se již�  mu4 ž�e pr�edstávovát jáko le�kár� . V roce 1931
žác�ál prácovát jáko sekundá� rní� le�kár�  ná I. Ne�mecke�  interní� klinice prof. dr. Šchmidtá ve
vs�eobecne�  nemocnici v Práže. V roce 1936 si již�  otevr�el vlástní� le�kár�kou práxi ná Práže
2. Jestli se ož�enil, neví�me.

Pávlá FroT hlichová�  bylá do tránsportu povolá�ná již�  žác�á� tkem c�ervence roku 1942, odkud
bylá odvežená do Treblinky,  která�  se jí�  stálá osudnou, v polovine�  r� í�jná 1942.  Její�  syn
Erví�n pr�is�el do Tereží�ná me�sí�c po tom, tedy v polovine�  listopádu 1942 á se svou mátkou
se tedy již�  neshledál. Zác�á� tkem ledná 1943 byl žár�ážen do tránsportu do Osve� timi, kde
žáhynul.



Živá knihovna (Living library) 1

Potká�vá� te se s lidmi, kteř�í� jsou vá�m ná�zořove� , postojove� , hodnotove�  vzdá� lení�? O te�mátech, ná
kteřý�ch  se  neshodnete,  s  nimi  mluví�te  nebo  se  jim spí�s�e  výhý�bá� te?  Potká�vá� te  se  s  lidmi
z mens�inový�ch skupin? Umí�te s nimi nává� zát vztáh bez obáv á př�edsudku ?

Jednou z moz�ností�, ják ve tř�í�de�  bezpec�ne�  sdí�let nesde� litelne� , je otevř�í�t, býť jen ná jeden den,
z� ivou knihovnu. V te� to knihovne�  jsou námí�sto knih lide� , kteř�í�  jsou ochotni sdí�let s ostátní�mi
svu j  z� ivot,  sve�  zkus�enosti,  ná� zořý  á  postoje.  Ž& ivou  knihou  mu z�e  bý� t  páme�tní�k,  odbořní�k,
áktivistá  nebo  ne�kdo,  kdo  je  z  du vodu  sve�  ná� řodnosti,  zdřávotní�ho  hándicápu,  sexuá� lní�
ořientáce c�i př�esve�dc�ení� c�á� stec�ne�  nebo u� plne�  výlouc�en z ve� ts� inove�  spolec�nosti.

Koncept z� ive�  knihovný vznikl v řoce 2000 v Dá�nsku á postupne�  jej zác�álá řeálizovát ve� ts� iná
stá� tu  Rádý Evřopý. V Č&esku býl tento koncept popřve�  př�edstáven v řoce 2007 Ořgánizácí� ná
podpořu á integřáci mens�in (OPIM). Postupne�  tento model ádáptoválý dáls� í� ořgánizáce, křome�
OPIM je v Č&R nejzná�me� js� í� z� ivá�  knihovná Amnestý inteřnátionál2. 

Amnestý inteřnátionál  á dáls� í�  ořgánizáce dlouhodobe�  přácují�cí�  s  konceptem z� ive�  knihovný
vá�m  mohou  dopořuc�it  přos�kolene�ho  dobřovolní�ká,  kteřý�  má�  s  tí�mto  fořmá� tem  besedý
zkus�enost. Nebo si pozve�te ne�koho z vás�eho okolí�, kdo má�  zkus�enost s te�mátem, kteře�mu se
chcete ve�novát.

Metodika a postup přípravy :

Kdýz�  se snáz� í�me pořozume�t  ne� jáke�mu jevu,  sezná�mit  se s  udá� lostí�,  pochopit,  ják udá� losti,
okolnosti nebo řozhodnutí�  ovlivn� ují�  z� ivot jednotlivce á cele�  spolec�nosti,  mu z�ete nástudovát
mnoz�ství�  odbořne�  liteřátuřý á výtvoř�it si ná� zoř ná zá�kláde�  teořií�  nebo státistik. Suchá�  fáktá
vs�ák přo z�á�ký postřá�dájí�  jákoukoliv zá�z� ivnost. Dí�ký př�í�be�hu c�love�ká, kteře�ho potkáli, si z�á� ci
sná� ze  osvojí�  ve�domosti  nebo  záujmou  postoj,  mohou  infořmáce  z  teořie nebo z  me�dií�
konfřontovát s vlástní� empiřickou zkus�eností�. 

Ž& ivou knihovnu mu z�ete táke�  „návs�tí�vit“,  kdýz�  chcete z�á� ku m zpřostř�edkovát mnohovřstevne� ,
teořetický te�z�ko  uchopitelná�  á  nejednoznác�ná�  te�mátá.  Výbí�řejte  „knihý“  ták,  ábý  př�iná� s�elý
řu zne�  pohledý á zkus�enosti nebo tř�ebá i zcelá opác�ne�  ná�zořý. Nezápomen� te os�etř�it situáci ták,
ábý se z�á� ci s hostý nepohá�dáli,  nebo ábý se hoste�  nepohá�dáli mezi sebou. Optimá� lní�  poc�et
„z� ivý�ch knih“, kteře�  z�á� k potká�  v řá�mci jedne�  ákce, je tř�i.

Jáko z� ivou knihu zveme lidi,  kteřý�ch  se  zvolene�  te�má osobne�  tý�ká� :  mu z�e  jí�t  o  př�í�slus�ní�ká
zvolene�  mens�iný (ná� řodnostní�, ná�boz�enske� , sexuá� lní� nebo jine� ), páme�tní�ká holocáustu c�i jeho
potomký,  c�love�ká,  kteřý�  se  dáný�m  te�mátem  intenzivne�  zábý�vá� ,  nápř�í�klád  histořiká  nebo
ume� lce. Táto metodiká př�edstávuje jeden ze zpu sobu , ják se mohou z�á� ci ná besedu př�ipřávit.

Způsob práce: přá� ce ve dvojicí�ch nebo málý�ch skupinká� ch, besedá, řeflexe

Pomůcky: Medáilon hostá / „ánotáce“ z� ive�  knihý, přácovní� list.

1 Zpracováno podle Naši nebo cizí? Rozhovor s pamětníkem
2
 Vybrané odkazy: Amnesty international ČR: https://www.amnesty.cz/vzdelavani/zive-knihy/ , Dánsko: https://humanlibrary.org/ , 

Slovensko: https://www.amnesty.sk/category/co-robime/vzdelavanie/eea/ziva-kniznica/ , Nizozemsko: https://livinglibrary.nl/ , 
Německo: www.living-library.eu 

https://livinglibrary.nl/
https://www.amnesty.sk/category/co-robime/vzdelavanie/eea/ziva-kniznica/
https://humanlibrary.org/


Živou knihou nemusí být odborník, důležitá je jeho jedinečná životní zkušenost. 

Pokud ve  škole  otevřete  živou  knihovnu  a  pozvete  hosta,  ať  již  odborníka,  pamětníka  nebo

aktivistu, tak může výrazně dopomoci ke zdárnému průběhu aktivity, když budou žáci – čtenáři

na rozhovor předem připraveni.

POSTUP – Jak se připravit na otevření živé knihovny?

1) Zvolte téma – Ne�kteřá�  moz�ná�  te�mátá:

 z� ivot mens�in 

 upřchlí�ci

 LGTB+

 modeřní� de� jiný

 řegioná� lní� přoblemátiká

 politicke� , ná�boz�enske� , sociá� lní� otá� zký

 jáke�koliv te�má, kteře�  řozde� luje tř�í�du 

Dř�í�ve  nez�  budete  s  ne�ký�m  de� lát  řozhovoř,  je  dobře�  se  teořetický  př�ipřávit.  Ž& á� ci  bý  me� li
o te�mátu,  období�  nebo přoble�mu ne�co ve�de� t.  Pomu z�e  jim to klá� st  dopln� ují�cí�  otá� zký á le�pe
chá�pát ne�kdý pone�kud nesouřode�  poví�dá�ní�. 

2)  Vyberte  živé  knihy.  Mu z�ete  výbí�řát  podle  „kátálogu“  ořgánizáce  (nápř�.  Amnestý
Inteřnátionál) nebo oslovte vhodne�  hostý sámi. Od káz�de�  z� ive�  knihý zí�skejte křá� tký�  z� ivotopisní�
medáilonek. Žá� řoven�  oslovene�  hostý seznámte s přávidlý tohoto fořmá� tu besedý.

3) Co obnáší příprava živé knihovny

 Zajištění  prostoru.  Poc�í�tejte  s  tí�m,  z�e  budou přobí�hát  pářálelne�  tř�i  nebo  ví�ce  besed
zá� řoven� . Žvolte přostořý ták, ábý se vzá� jemne�  neřus�ili. 

 Příprava medailonků hostů. Medáilonek bý me� l obsáhovát zá�kládní� infořmáce – kolik je
hostu let, odkud pochá� zí�, pokud je to řelevántní�, jáke�  je nebo býlo jeho povolá�ní� nebo
kultuřní�  pozádí�,  kteřý�ch te�mát nebo kteřý�ch období�  modeřní�ch de� jin se jeho př�í�be�h
tý�ká� . Medáilonek bý neme�l bý� t dels� í� nez�  pu l střá�nký.

Př�í�klád fiktivní�ho medáilonu: 

„Josef Nová�k se nářodil  v řoce 1927 v Čhřudimi.  Jeho otec zde přovozovál málý�
obchod s dřogeřií�. Josef studovál obchodní� ákádemii á pote�  nástoupil do obchodu
sve�ho  otce.  Žá  dřuhe�  sve� tove�  vá� lký  ukřý�váli  tř�í�c�lennou  z� idovskou  řodinu.  Obe�
řodiný  vá� lku  př�ez� ilý.  V  řoce  1952  př�is� lá  řodiná  o  obchod.  V  řoce  1969  Josef
emigřovál  á  do  řoku  1991  z� il  v  Rákousku.  Nýní�  z� ije  c�á� stec�ne�  v Čhřudimi
á v řákouske�m Gřázu.“ 



 Moderace.  Modeřá� toř  přo  káz�de�ho  hostá(viz  řá�mec�ek)  je  du lez� itý�  zejme�ná  př�i
kontřoveřzní�ch te�mátech, kdý hřozí�, z�e mu z�e dojí�t ke konfliktu. 

Je  moz�ne� ,  z�e  bude potř�ebá,  ábýste řozhovoř modeřováli.  Pouz� í�vejte jednoduche�
á sřozumitelne�  otá� zký. Nevklá�dejte do otá�zek odpove�di, nepodsouvejte sve�  ná� zořý
á  oc�eká�vá�ní�.  Kdýz�  poloz� í�te otá�zku  „Jáke�  býlo  vás�e  de�tství�?“  doví�te  se
přávde�podobne�  ví�c nez�  v odpove�di ná otá�zku „Asi jste me� l te�z�ke�  de� tství�, z�e?“

Budete táke�  potř�ebovát otá� zký, kteřý�mi si ujásní�te,  ve kteře�  c�á� sti př�í�be�hu přá�ve�
host je. Nápř�í�klád: „Doká� zálá býste si vzpomenout, ve kteře�m řoce se to stálo?“

Je dobře�  mí�t v zá� sobe�  ne�kolik otá�zek, pouz� í�vejte je vs�ák opátřne� : nápř�. v př�í�páde� ,
z�e budete chtí�t  z� ivou knihu vřá� tit k te�mátu,  pokud př�í�lis�  odboc�í�, př�í�pádne�  pokud
vá� s bude zájí�mát ne�co konkře�tní�ho.  Táke�  se  stá�vá� ,  z�e ne�kdo řáde� ji  odpoví�dá�  ná
otá�zký, nez�  bý sme�řová�ní� řozhovořu výbí�řál sá�m.

Táke�  se  vá�m  hodí�  otevř�ene�  otá� zký,  ve  kteřý�ch  se  budete  zájí�mát  o  pocitý,
hodnocení� á ná�zořý z� ive�  knihý. Nápř�í�klád: „Ják jste se př�i tom cí�til?“. Otá� zký, kteře�
bý mohl host vní�mát jáko křitiku, fořmulujte opátřne� .  Otá�zká: „Mýslí�te si dnes /
s odstupem c�ásu, z�e jste v te� to situáci mohlá ude� lát ne�co jinák?“ je leps�í�  á me�ne�
nebezpec�ná� , nez�  „Přoc� jste ne�co neude� lálá?“

 Průvodce  pro hosty. Jeho řolí�  je  zájistit  přo  „z� ive�  knihý“  komfořt  –  uví�tá�ní�,  usázení�,
obc�eřstvení�, přu vodce po s�kole, átd. Te� to řole se mu z�e ujmout modeřá� toř nebo ne�kteřý�
ze z�á� ku .

 Přesný program. Je du lez� ite� , ábý káz�dý�  ve�de� l – z�á� ci i hoste� , kdý á kde má�  bý� t.

Časová dotace: 

 Příprava  na  besedu  (45  min) –  mu z�e  přobe�hnout  i  v  jine�m  dnu  př�ed  plá�novánou
besedou. Souc�á� stí�  př�í�přávý je řozde� lení�  z�á� ku  do skupin á jejich sezná�mení� s přávidlý
řozhovořu.

 Beseda (90 – 110 min): Poc�í�tá�me s tí�m, z�e káz�dý�  návs�tí�ví� tř�i z� ive�  knihý. Ná káz�dou má�
c�ás 20 – 30minut. Du lez� ite�  je, ábý býl c�ás př�edem dáný�  á z�á� ci i hoste�  ve�de� li, z�e tento c�ás
nemohou př�etá�hnout. Tuto dobu dodřz�ujeme i v př�í�páde� , z�e host mluví� hodne�  zájí�máve�
á zu stá�vájí� nezodpove�zene�  otá� zký.  Vs�echný řozhovořý  musí�  konc�it ve stejnou dobu á
býlo  moz�ne�  př�ejí�t k  dáls� í�  knize.  Čelkove�  bý  ná�vs�te�vá  knihovný  neme� lá  př�esá�hnout
90 minut. Po te� to dobe�  jsou hoste�  i z�á� ci unáveni á postupne�  ztřá� cí� pozořnost.

Př�i plá�nová�ní� z� ive�  knihovný nezápomen� te do celkove�ho c�ásu zápoc�í�tát  táke�  př�está�vký
ná vý�me�nu knih. 

 Reflexe(45 min): Mu z�eme zvolit spolec�nou řeflexi s hostý, ále v káz�de�m př�í�páde�  je tř�ebá
se k áktivite�  vřá� tit po odchodu hostu  nebo ná� sledují�cí� den/výuc�ují�cí� hodinu. 



4) Příprava žáků na návštěvu „živé knihovny“.

 Oznámte  z�á� ku m,  z�e  jste  do  s�kolý  pozváli  hostý,  ábýste  jim  poskýtli  moz�nost
přozkoumát udá� losti nebo jevý, kteřý�mi se v hodiná� ch zábý�vá� te, á to z u� hlu pohledu
c�love�ká, kteřý�  je záz� il nebo záz� í�vá� . R& ekne�te, z�e tito lide�  jsou jáko knihý, jejichz�  př�í�be�h jiz�
býl nápsá�n, vý jej uz�  nemu z�ete zme�nit, ále mu z�ete se dove�de�t mnohem ví�c, nez�  co je ná
přvní� pohled zř�ejme� . A táke� , z�e ná řozhovoř s z� ivou knihou je potř�ebá se př�ipřávit. 

 Rozde� lte z�á� ký do vhodný�ch přácovní�ch skupin podle sve�  zkus�enosti (pá� řý, třojice…).
Káz�dý�  z�á�k dostáne medáilonký vs�ech hostu  á tábulku z Přácovní�ho listu , př�í�pádne�  si
tákovou tábulku mohou sámi výtvoř�it. Podle potř�ebý upřávte jednotlive�  ř�á�dký. 

 Výzve�te z�á�ký, ábý ná zá�kláde�  medáilonku  výplnili přácovní� list.

Př�ec�te� te  spolu  medáilon  hostá  –  ánotáci  „z� ive�  knihý“.  Do  leve�ho  sloupce  tábulký
přácovní�ho listu z�á� ci zápí�s� í� co nejví�ce udá� lostí� z hostová z� ivotá: Kdý chodil do zá�kládní�
s�kolý? Kdý býl plnoletý�? Kdý se stálý du lez� ite�  udá� losti v jeho z� ivote�? 

Do dřuhe�ho sloupce zápí�s� í�  udá� losti z histořie nebo spolec�nosti, kteře�  mohlý ovlivnit
hostu v  z� ivot  nebo ná�zořý (výpuknutí�  vá� lký,  řevoluce,  povoden� ,  př�ijetí�  nebo zřus�ení�
řelevántní�ch zá�konu  á výhlá� s�ek átd.) Umoz�ne� te jim přu zkum v dostupný�ch zdřojí�ch.
Udá� losti v přáve�m sloupci bý me� lý kořespondovát s tí�m, co si př�ec�etli v medáilonku.

Výzve� te z�á� ký, áť si přo hostá př�ipřáví� sádu otá� zek (nejme�ne�  dve�). Inspiřácí� mohou bý� t
ná� sledují�cí� okřuhý: 

 hostovo de�tství� (ve vztáhu k udá� lostem nebo jevu, kteřý�ch se setká�ní� tý�ká� ),

 be�z�ný�  z� ivot (přá� ce, řodiná, volný�  c�ás…), 

 jeho vní�má�ní� á přoz� í�vá�ní� ne�kteřý�ch udá� lostí�, kteře�  se tý�kájí� zvolene�ho te�mátu,

 jeho zpe�tne�  hodnocení� ne�kteřý�ch udá� lostí�,

 motiváce hostá zábý�vát se dáný�m te�mátem.

Dá� le z�á� ci zfořmulují� vhodnou z�á�dost o ná�vřát k te�mátu, pokud bý host př�í�lis�  odboc�il od
te�mátu nebo se nechál une�st á zác�ál mořálizovát, křitizovát ápod. 

Přácovní� list výpln� te přo káz�de�ho hostá zvlá� s�ť.

Před samotným setkáním žákům vysvětlete pravidla besedy:

 Nepř�eřus�ujte z� ivou knihu necitlive�  př�i výpřá�ve�ní�. 

 Nekláďte př�í�lis�  mnoho otá�zek.  Vás� í�m zá�me�řem je nechát hostá mluvit,  př�í�pádne�  ho
k tomu povzbudit. 

 Pozořne�  poslouchejte  á  udřz�ujte  oc�ní�  kontákt,  obc�ás  př�itákejte,  př�iký�vne� te.  Buďte
uvolne�ní�, nespe�chejte. 

 V žádném případě se nepouštějte do sporu! Čí�lem řozhovořu není� polemiká s z� ivou
knihou, její� pouc�ová�ní� á př�esve�dc�ová�ní�. 



 Respektujte du ve�řu, kteřou ten c�love�k přojevil tí�m, z�e o sve�m z� ivote�  otevř�ene�  výpřá�ví�.
Jákmile  výcí�tí�te,  z�e  bý  mohlo  dojí�t  ke  konfliktu,  ustupte.  Č& love�k  nemu z�e  zme�nit
minulost áni mnoho ve�cí�, kteře�  jsou v jeho z� ivote�  dáne�  tí�m, kde, kdý á komu se nářodil,
svou zdřávotní� kondici, dokonce áni řozhodnutí�, kteřá�  ude� lál v minulosti. 

 Pokud bude mí�t host př�edsudký, mu z�ete se zeptát, přoc�  si to mýslí�, ále nepokous�ejte se
mu jeho ná�zoř vývřá� tit. Nápsánou knihu nemu z�ete zme�nit.

5) Setkání s „živými knihami“. 

 Modeřá� toř  nebo uřc�ený�  z�á� k  hostý př�iví�tá�  á  usádí�  je  v  přostořu,  kde bude přobí�hát
besedá. Žájistí� hostu m komfořt v podobe�  pití� á př�í�pádne�  mále�ho obc�eřstvení�. 

 Př�edstáví� hostá á poz�á�dá�  ho o křá� tký�  u� vod. Hlí�dá�  c�ás. Čhví�li př�ed koncem upozořní� ná
konec c�ásove�ho limitu. 

 Př�edem  se  řozhodne� te,  jestli  př�echá� zí�  hoste�  nebo  skupinký,  á  dbejte  ná
sýnchřonizováne�  př�echodý.

Vs�echno, co s ná�mi z� ive�  knihý sdí�lejí�,  c�i  uz�  jde o páme�tní�ký,  lidi,  kteř�í�  jsou souc�á� stí�  ne� jáke�
mens�iný,  nebo  odbořní�ký, je směsí  faktů  a  názorů.  Obojí�  je  du lez� ite� .  Žpu sob,  jáký�m  lide�
řozume� jí� udá� lostem, ják ná ne�  vzpomí�nájí�, ják je přoz� í�vájí�, je sá�m o sobe�  velmi du lez� itý�. Kdýz�
de� lá�me řozhovoř s z� ivou knihou, je du lez� ite�  hostá ujistit, z�e ná� s zájí�má�  přá�ve�  jeho pohled ná
udá� losti, jeho individuá� lní� zkus�enost, z�e stojí�me o to slýs�et jeho př�í�be�h. 

Kdýz�  besedá skonc�í�, pode�kujte á ujiste� te hostá, z�e to přo vá� s býlo zájí�máve�  setká�ní�. Moz�ná�  se
bude host chtí�t dozve�de�t ne�co o vá� s. Je slus�ností� odpove�de� t, i on vá�m o sobe�  hodne�  ř�ekl. Pokud
ze  setká�ní�  s  hostý má�  vzniknout  ne� jáký�  vý�stup  (náhřá�vká,  řefeřá� t,  řozhovoř  do  s�kolní�ho
c�ásopisu ápod.), sde� lte  jim, ják á k c�emu vý�stupý pouz� ijete. Ujiste� te  je, z�e pokud budou mí�t
zá� jem, svou přá� ci jim poskýtnete.

6) Reflexe

Po  uzávř�ení�  knihovný  (odchodu  hostu )  se  spolec�ne�  se  z�á� ký  vřáťte  k  slýs�ene�mu  álespon�
křá� tkou řeflexí�. Dejte z�á� ku m přostoř, ábý výjá�dř�ili svoje pocitý á mýs�lenký fořmou, kteřá�  je přo
ne�  bezpec�ná� . Mu z�ete zvolit ne�kteřou fořmu řeflexe v křuhu nebo mohou k utř�í�de�ní� mýs�lenek
výuz� í�t fořmu volne�ho psání�, př�í�pádne�  křá� tke�  eseje. Jáko fořmu pokřác�ová�ní� mu z�ete infořmáce
od z� ive�  knihý sřovnát s odbořnou liteřátuřou, ářchivý átd.3

3  Zpracováno podle „Making Oral History“. 



Poznámky

 Jednotlive�  křoký  áktivitý  je  moz�ne�  zkřá� tit  nebo  zředukovát,  ále  je  dobře� ,  ábý  býlý
vs�echný souc�á� stí�  př�í�přávý.  Kontext mu z�ete výtvoř�it křá� tký�m vý�kládem. Sezná�mení� se
s medáilonkem  á  př�í�přává  otá� zek  jsou vs�ák  du lez� ite� ,  přotoz�e  ne�kteř�í�  lide�  zác�nou
křá� tký�m u� vodní�m slovem á pák řáde� ji odpoví�dájí� ná otá� zký z�á� ku . 

 Jiní� náopák mluví� dlouho. Pák je dobře�  hostá př�ed koncem výmezene�ho c�ásu zástávit á
dá� t  přostoř  z�á� ku m,  ábý poloz� ili  hostovi  otá� zký –  buď z  př�ipřávený�ch,  nebo tákove� ,
kteřý�mi řeágují� ná hostovo poví�dá�ní�.

 Ne�kdý se stáne, z�e je host histořický nebo fáktický nepř�esný�. Spřá�vne�  infořmáce z�á� ku m
dopln� te  áz�  v  dáls� í�  hodine� ,  nikdý  hostá  neopřávujte.  V  př�í�páde�  nevýhnutnosti
zfořmulujte řozdí�lnou infořmáci do otá� zký.

 Žejme�ná v př�í�páde�  sloz� itý�ch, polářizují�cí�ch te�mát je vhodne� , ábý s káz�dou z� ivou knihou
býl modeřá� toř, kteřý�  zájistí� neutřálitu á doká� z�e zábřá�nit př�í�pádne�mu konfliktu.

 Obdobnou př�í�přávu mu z�eme výuz� í�t, kdýz�  chýstá�me besedu s jediný�m hostem. Stejne�  se
sezná�mí�me s  medáilonkem hostá,  př�ipřáví�me si  otá�zký,  sezná�mí�me  z�á� ký  s  přávidlý
řozhovořu.  V řá�mci 90 minut se pák dá�  zvlá�dnout křá� tká�  př�í�přává i sámotná�  besedá
s hostem.

Závěrem

Ž& ivou  knihovnu  výuz� í�vá�me  v  řá�mci  dels� í�ch  vzde� lá�vácí�ch  přojektu  jáko  vý�známný�  zdřoj
infořmácí�.  Žejme�ná  u  sloz� ite� js� í�ch,  ná� zořove�  polářizováný�ch  te�mát, se  setká�ní�  se  z� ivý�mi
knihámi stá�vá�  nejen cestou k uve�dome�ní� si, ále hlávne�  momentem, kdý jsou ne�kteř�í�  schopni
ákceptovát jinákost, ptá� t se po př�í�c�iná� ch á ř�es�ení�ch. Ne�kdý dokonce táto setká�ní� mohou ve�st
ke otevř�ení� nový�ch pohledu  ná jine�  lidi i ná svou z� ivotní� situáci. 

„Vzpomínám  si  na  třídu,  kde  bylo  mnoho  žáků  se  vzdělávacími  a  výchovnými  problémy

a s několika  žáky  s  otevřeně  pravicově  extremistickými  postoji.  V  druhé  půlce půlročního

šestidílného programu  byla  součástí  živá  knihovna,  kde  se  setkali  přeživším  holocaustu,

s romským aktivistou a s angažovaným studentem pracujícím se znevýhodněnou mládeží. Jeden

ze  studentů  nám  po  posledním  setkání  napsal,  že  právě  díky  živé  knihovně  si  uvědomil,  že

nezmění, co se v minulosti stalo, ani známky, které už má na vysvědčení. Ale nemůže z toho vinit

ostatní. Sám musí pracovat na tom, aby v životě něco dokázal. Maturovat může i na učňáku a

třeba pak jít i na vysokou.“   

Žejme�ná u lidí�  z  mářginálizováný�ch skupin se ve zpe� tný�ch vázbá� ch objevuje ve�tá:„Kdýz�  to
doká�zál on, mohu to doká�zát i já�“. Ž& ivou knihovnu zář�ázujeme do seminá� ř�u  přo studentý i do
seminá� ř�u  přo  uc�itele.  Ják  sámi  ř�í�kájí�:„Tákove�  př�í�me�  sve�dectví�  zánechá�  mnohem  ví�c  nez�
jáká�koliv teořie.“



PRACOVNÍ LIST

Medáilonek páná Josefá Nová�ká

Josef Novák se narodil v roce 1927 v Chrudimi. Jeho otec zde provozoval malý obchod s drogerií.

Josef studoval obchodní akademii a poté nastoupil do obchodu svého otce. Za druhé světové války

ukrývali  tříčlennou  židovskou  rodinu.  Obě  rodiny  válku  přežily.  V  roce  1952  přišla  rodina o

obchod. V roce 1969 Josef emigroval a do roku 1991 žil v Rakousku. Nyní žije částečně v  Chrudimi

a v rakouském Grazu.

Př�í�klád c�ásove�  linie (páme�tní�k holocáustu)

udá� losti ze z� ivotá hostá udá� losti „velke�  histořie“

1930  -
1939

1940  –
1949

1950  -
1959

1960  -
1969

1970  -
1989

Od 1990

Páná Josefá Nová�ká bých se chte� l(á) zeptát

1)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


