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·anghaj a záchrana ÏidÛ z Ostravska
za druhé svûtové války
MEâISLAV BORÁK

Daleká cesta ÏidÛ z Ostravska aÏ do exotické âíny za záchranou pﬁed
nacistickou hrozbou je dnes uÏ málem zapomenutou epizodou z dûjin
2. svûtové války. Historická kartotéka Îidovské obce v Ostravû zná jen
jeden takov˘ pﬁípad,1 ani regionální odborná literatura ·anghaj jako cíl
emigrace ostravsk˘ch ÏidÛ nepﬁipomíná.2 Vût‰ina prací o dûjinách holokaustu sice úlohu ·anghaje pﬁi záchranû mnoha tisíc evropsk˘ch ÏidÛ
zmiÀuje, ale monografie si v‰ímají pﬁedev‰ím nûmeck˘ch a rakousk˘ch
ÏidÛ, kteﬁí mezi emigranty pﬁevaÏovali.3 Osud protektorátních ÏidÛ
v ·anghaji nedávno celistvû zpracoval Jiﬁí Kudûla,4 kter˘ k tomu vyuÏil
ãeskoslovensk˘ch diplomatick˘ch dokumentÛ.5 Prozkoumáním tûchto
archivních spisÛ a jejich porovnáním s dal‰ími zdroji6 lze najít zhruba
padesát emigrantÛ, kteﬁí pocházeli z Ostravska; ve skuteãnosti jich bylo
zﬁejmû je‰tû více. Pokusíme se aspoÀ ãásteãnû oÏivit jejich podivuhodn˘
váleãn˘ pﬁíbûh: rozhodli se v nouzi k útûku pﬁed perzekucí aÏ na druh˘
konec svûta a nemûli tu‰ení, Ïe je dostihne i tam, byÈ v ponûkud mírnûj‰í
podobû. Vyhnuli se sice ghettu v Terezínû, které pro Ïidy pﬁichystali nacisté, ale stejnû vût‰inou neunikli ghettu v ·anghaji, jeÏ tam pro nû zﬁídili japon‰tí okupanti. Na rozdíl od sv˘ch pﬁíbuzn˘ch v Evropû v‰ak
válku pﬁeÏili.

âESKÉ STOPY V âÍNù
My‰lenka pﬁesídlit do âíny musela tenkrát StﬁedoevropanÛm pﬁipadat je‰tû bláznivûj‰í neÏ odchod do Stﬁední ãi JiÏní Ameriky, a jen bezv˘chodnost domácí situace uspí‰ila jejich rozhodnutí. Kontakty s âínou
byly jen sporadické, staré ãeské stopy uÏ dávno odvál ãas. A staãí pﬁipomenout, Ïe jedním z prvních EvropanÛ pob˘vajících u ãínského dvora
v Pekingu byl v letech 1325–1328 „ãesk˘ Marco Polo“, franti‰kán Oldﬁich
âech z Portu Naonis, Odoricus Boemus, syn ãeského bojovníka z posádky
krále Pﬁemysla Otakara II. v Pordenone poblíÏ Benátek.7 V roce 1618 pÛsobil v âínû jako astronom ãesk˘ jezuitsk˘ misionáﬁ Václav Pantaleon
Kirwitzer, podobnû jako o sto let pozdûji jin˘ jezuita – Karel Slavíãek
z Jimramova, nûkdej‰í profesor hebrej‰tiny a matematiky na univerzitû
v Olomouci –, kter˘ se v Pekingu stal téÏ dvorním matematikem a hudebníkem a jako váÏen˘ obãan zde pÛsobil aÏ do své smrti v roce 1735.8
Rakousko-Uhersko se zaãalo o âínu zajímat teprve v polovinû 19. století, kdy vyslalo do ·anghaje fregatu Novaru a uspoﬁádalo tam v˘stavu
zboÏí vyrábûného v monarchii. V roce 1868 byl v ·anghaji zﬁízen rakousko-uhersk˘ konzulát a obchodní smlouva otevﬁela cestu do âíny podnikatelÛm.9 Za tzv. povstání boxerÛ10 se Rakousko-Uhersko pﬁidalo k trestné
expedici a vyslalo v roce 1900 do âíny ãtyﬁi plavidla, v jejichÏ posádkách
bojovalo téÏ asi dvacet ãesk˘ch námoﬁníkÛ. Získalo pak za to koncesi
(pronajaté území) v Tiencinu. AÏ do 1. svûtové války zajíÏdûly do âíny rakousko-uherské váleãné lodû, na nichÏ jako vojáci slouÏili mnozí âe‰i, jak
o tom svûdãí tﬁeba kdysi velmi populární vzpomínková kníÏka „Boxeﬁi
v ·anghaji“.11
Je‰tû pﬁed vznikem ãeskoslovenského státu jednala âeská národní
rada s ãínskou vládou o prÛjezdu na‰ich legií pﬁes MandÏusko po tzv. V˘chodoãínské Ïeleznici a v souvislosti s tím zﬁídil M. R. ·tefánik v Charbinu první ãeskoslovensk˘ konzulát na ãínském území. AÏ do roku 1930
v‰ak âeskoslovensko otálelo s uzavﬁením smlouvy s âínou, coÏ po‰kozovalo exportní moÏnosti ãeskoslovenského prÛmyslu. UdrÏely se nûkdej‰í
kontakty plzeÀské ·kodovky, brnûnská Zbrojovka dodávala pûchotní
zbranû âankaj‰kovi, ale dal‰í firmy se do âíny odváÏily aÏ po podpisu

1 Jde o Egona Franka, kter˘ se po válce vrátil do Ostravy. Za zprávu dûkuji paní Libu‰i Salomonoviãové.
2 Napﬁ. studie PRZYBYLOVÁ, BlaÏena. Emigrace ostravského Ïidovského obyvatelstva ve 30. a 40. letech 20. století. In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity, 1995, 153, Historie, ã. 3, s. 61–71.
3 Napﬁ. GRUENBERGER, Felix. The Jewish Refugees in Shanghai. Jewish Social
Studies, October 1950, s. 329–348; KRANZLER, David. Japanese, Nazis & Jews. The Jewish Refugee Community of Shanghai, 1938–1945. New York 1976; ROSS, James R. Escape to Shanghai. A Jewish Community in China. New York 1994; The Jews in Shanghai. Shanghai 1995; Leben im Wartesaal. Exil in Shanghai 1938–1947. Berlín 1997.
4 KUDùLA, Jiﬁí. âeskosloven‰tí Ïidé v ·anghaji za druhé svûtové války. âasopis
Slezského zemského muzea, série B, 53, 2004, s. 247–278.
5 Archiv Ministerstva zahraniãních vûcí âeské republiky (dále AMZV), fond Zastupitelsk˘ úﬁad âína 1945–1952 (dále ZÚ âína).
6 Napﬁ. s kartotékou tzv. Stopfordovy nadace, viz Národní archiv Praha (dále NA),
fond Ministerstvo práce a sociální péãe – Repatriace (dále MPSP), i. ã. 960.

7 Viz cestopis Bratr Oldﬁich, âech z Furlánska. Popis v˘chodních krajÛ svûta. Praha
1961.
8 KUNSK¯, Josef. âe‰tí cestovatelé. I. díl. Praha 1961, s. 31–44, 267–278.
9 BAKE·OVÁ, Ivana. âína ve XX. století. I. díl. Praha 2001, s. 13.
10 Podle slova „pûst“ v názvu ãínské organizace usilující o vyhnání cizincÛ a odmítající evropsk˘ Ïivotní styl.
11 ·KÁBA, Jaroslav. Boxeﬁi v ·anghaji. 3. vyd. Praha 2005; MAREK, Jindﬁich.
Je‰tû jednou do ·anghaje. TamtéÏ, s. 115–142.
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smlouvy. V ·anghaji bylo zﬁízeno ãeskoslovenské vyslanectví a v âínû zaãaly pÛsobit ãetné filiálky BaÈov˘ch závodÛ, Vítkovické Ïelezárny, Ústecká chemiãka, Omnipol, prodejna hudebních nástrojÛ Aloise Suchochleba, tûlov˘chovná ‰kola Emila ·tembery aj. âesk˘ bankéﬁ Emanuel
Kann se stal poradcem pﬁedních bank i ãínské vlády, sochaﬁ B. Koãí zhotovil katafalk pro Sunjatsenovo mauzoleum v Nankingu. V mezinárodních hotelích v ·anghaji byli ãetní ãe‰tí ãí‰níci, restauratéﬁi a hudebníci.
âe‰tí krajané Ïili vût‰inou v izolovan˘ch koncesích, a aÏ na v˘jimky se
nesÏívali s ãínsk˘m prostﬁedím.12
·ANGHAJ V NOVODOB¯CH DùJINÁCH âÍNY
¤í‰e stﬁedu, zemû s nejdel‰í kontinuitou civilizace na svûtû, sjednocená
uÏ v roce 221 pﬁed na‰ím letopoãtem dynastií Chin (podle níÏ si ji pojmenoval Západ), byla po staletí pod nadvládou MongolÛ a MandÏuÛ, k nimÏ
od 19. století pﬁibyla je‰tû expanze evropsk˘ch mocností. V roce 1912 byla
vyhlá‰ena âínská republika, ale zemi rozdûlenou soupeﬁením jihu a severu se pokusil sjednotit aÏ âankaj‰ek v roce 1928. Kromû této oficiální
kuomintangské vlády v Nankingu existovala je‰tû opoziãní vláda kantonská a po japonské invazi na sever âíny v roce 1931 téÏ loutková vláda
státu MandÏukuo. V jiÏní âínû sílily revoluãní základny komunistÛ, kteﬁí
se v roce 1934 vydali na Dlouh˘ pochod na sever, kde byla v prosinci 1936
uzavﬁena dohoda s âankaj‰kem o jednotné protijaponské frontû.
·anghaj byla pﬁed válkou nejvût‰ím a nejkosmopolitnûj‰ím mûstem
v âínû. Kromû tradiãního ãínského mûsta a rozsáhl˘ch chudinsk˘ch ãtvrtí
tu byly koncese velmocí, které jim âína musela pronajmout uÏ po prohran˘ch opiov˘ch válkách v 19. století. Takov˘ch území a pﬁístavÛ otevﬁen˘ch
volnému obchodu vzniklo na pobﬁeÏí a na dolním toku Dlouhé ﬁeky (Chang
Jiang, kdysi známé jako Jang-c’-Èiang), splavné pro námoﬁní lodû aÏ k Wuhanu, nûkolik, ale ·anghaj byla z nich nejbohat‰í. Na cizince, kteﬁí se tu
usadili, se nevztahovaly ãínské zákony a zboÏí dováÏené z tzv. smluvních
státÛ podléhalo jen nízk˘m clÛm. Tento majetek západní velmoci bránily
sv˘mi kﬁiÏníky, napﬁ. v roce 1927 Britové ostﬁelovali Nanking a dokonce
pohrozili âínû novou intervencí. ·anghaj tehdy dobyl âankaj‰ek krátce
poté, co zde s pomocí podsvûtí, tzv. Zeleného gangu, vyvolal krvav˘ pﬁevrat,
v nûmÏ byli zlikvidováni jeho komunistiãtí konkurenti v zápase o moc.
Dal‰í v˘znamnou zmûnu v Ïivotû ·anghaje zpÛsobili Japonci. UÏ v roce
1932 se na mûsto pokusili zaútoãit, ale kuomintangská armáda je odrazila. K urovnání krize pﬁispûly i velmoci, jeÏ se obávaly o osud sv˘ch koncesí. O pût let pozdûji se situace znovu vyhrotila, kdyÏ âankaj‰kova vláda
12 BAKE·OVÁ, I. âína..., c. d., s. 25–28, 39–41, 48–50, 54–57.
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odmítla vyhovût japonské Ïádosti o úpravu hranic demilitarizované zóny
poblíÏ Dlouhé zdi. Záminkou sporu se stala provokace u mostu Marca
Pola na pﬁedmûstí Pekingu zinscenovaná Japonci v ãervenci 1937. Následovalo vojenské taÏení JaponcÛ do stﬁední âíny, jiÏ v prosinci bylo dobyto
tehdej‰í hlavní mûsto Nanking. Krutosti, které se pﬁitom odehrály, dodnes kalí ãínsko-japonské vztahy. âínská armáda se stáhla na západ
a sídlem vlády pozdûji uznané Spojenci se stal âunking, Japonci zase vytvoﬁili loutkové ãínské vlády v Nankingu a v Pekingu. âeskoslovenské vyslanectví v ·anghaji fungovalo aÏ do bﬁezna 1939, nové vzniklo v roce
1941 uÏ v âunkingu.13
·anghaj se dostala do japonsk˘ch rukou koncem ﬁíjna 1937 a spadala
pod správu loutkové vlády v Nankingu. Japonci obsadili jen ãínské
ãtvrti, na koncese velmocí si prozatím netroufli. ·lo o koncesi francouzskou a mezinárodní Settlement (Osada), kter˘ vznikl jiÏ dﬁíve spojením
koncese britské a americké. Souãástí Settlementu pÛvodnû byla i ãtvrÈ
Hongkew (dnes Hongkou), obsazená Japonci. V ·anghaji tak Ïilo oddûlenû od ãínsk˘ch obyvatel na 50 tisíc EvropanÛ, kteﬁí vyuÏívali svého
privilegovaného postavení daného koncesemi, vãetnû moÏností volnûj‰ího obchodu s v˘robky sv˘ch zemí na obrovském ãínském trhu. V pestrém mezinárodním spoleãenství nechybûla ani Ïidovská komunita, kterou tu vytvoﬁili sefard‰tí Ïidé z britsk˘ch kolonií v Asii. Bohaté rodiny
Sassoon, Hardoon a Kadoorie pﬁispívaly sv˘mi styky s finanãními kruhy
v Evropû a Americe k mimoﬁádnému rozvoji mûsta, coÏ ulehãovalo i podmínky pro pﬁijetí Ïidovsk˘ch imigrantÛ. Asi 4 tisíce ÏidÛ sem utekly
z Ruska uÏ po roce 1917 z obav pﬁed pogromy, ale mohutné emigraãní
vlny zaãaly do ·anghaje smûﬁovat aÏ ve 30. letech z Evropy ohroÏené nacismem.14
EXODUS EVROPSK¯CH ÎIDÒ
Hned po svém pﬁíchodu k moci v Nûmecku zaãali nacisté brutálnû odstraÀovat nejen své politické odpÛrce, ale zavedením tzv. norimbersk˘ch
zákonÛ odÀali ÏidÛm obãanská práva, aby je postupnû zcela vylouãili ze Ïivota spoleãnosti, zbavili majetku a pozdûji i Ïivota samotného. Rostoucí
projevy antisemitismu zpÛsobily rozsáhlé emigraãní vlny, jen do zaãátku
roku 1938 se z Nûmecka vystûhovalo 129 tisíc ÏidÛ a do vypuknutí války
v záﬁí 1939 dal‰ích 157 tisíc ÏidÛ.15 Také anexe Rakouska zpÛsobila hro-

madné odchody ohroÏen˘ch. âeské zemû byly zpoãátku spí‰e cílem
uprchlíkÛ, kteﬁí zde ãekali na vyﬁízení formalit k dal‰í emigraci. Mnozí
zdej‰í Ïidé si hrozící nebezpeãí ani neuvûdomovali, protoÏe vûﬁili ve stabilitu ãeskoslovensk˘ch pomûrÛ a nemûli pﬁímou zku‰enost s nûmeck˘m
antisemitismem. Je‰tû v srpnu 1940 psaly nacisty povolené protektorátní
Îidovské listy: „Jedno období jiÏ konãí, aniÏ si to uvûdomujeme. A pﬁece úspûch v Ïivotû mají jen ti zcela prozíraví, kteﬁí dovedou pﬁedvídat a odhadovat budoucí jiÏ v dobû, kdy se zdá, jako by pﬁítomné mûlo zÛstat na vûky.
V této situaci jsme my a je na nás v‰ech, abychom se jiÏ nyní pﬁipravili, ba
abychom jiÏ nyní byli pﬁipraveni, srozumûni a odhodláni. Vystûhovalectví
je pﬁíkazem doby.“16
V té dobû uÏ bylo pro vût‰inu ãesk˘ch ÏidÛ pﬁíli‰ pozdû. Ale ani ti, kteﬁí
se rozhodli odejít vãas, to nemûli nijak jednoduché. Jen obtíÏnû se zaﬁazovali do vystûhovaleckého proudu z Nûmecka, kter˘ probíhal jiÏ nûkolik
let a vytvoﬁil v emigraci zázemí, jeÏ umoÏÀovalo splnit dÛleÏitou podmínku k pﬁijetí vystûhovalcÛ – pozvání od pﬁíbuzn˘ch. Nûkteré zemû jiÏ
v˘raznû omezily pﬁíjem emigrantÛ nízk˘mi limity, stanovily vysoké
vstupní poplatky nebo si vybíraly pﬁistûhovalce podle majetku, vûku ãi
potﬁebn˘ch profesí. Konference o moÏnostech emigrace svolaná v ãervenci 1938 do francouzského Evianu jen potvrdila, Ïe pro vût‰inu ze
32 zúãastnûn˘ch zemí byli Ïidé prchající pﬁed nacisty spí‰e nevítan˘mi
vetﬁelci. MoÏnosti úniku postupnû omezoval i v˘voj mezinárodní situace
smûﬁující k válce.
V pomnichovské republice pomáhala emigrantÛm britská pÛjãka 4 milionÛ liber, z níÏ mohli prostﬁednictvím Ústavu pro péãi o pﬁestûhovalce
obdrÏet pﬁíspûvek na vízové poplatky i na dopravní v˘lohy. Pﬁispívaly téÏ
Ïidovské podpÛrné fondy a organizace – napﬁ. Hicem, HeHalutz, Palestinsk˘ úﬁad a zvlá‰tû americk˘ Ïidovsk˘ v˘bor zvan˘ Joint. Omezené
moÏnosti vstupu do USA, Británie ãi Palestiny vedly k hledání nov˘ch
pﬁíleÏitostí v západní a severní Evropû, ale i ve znaãnû vzdálenûj‰ích krajinách. âlánky v tisku zmiÀovaly tﬁeba JiÏní a Stﬁední Ameriku (Ekvádor, Bolívii, Brazílii, Argentinu, Chile, Peru, Nikaraguu, Dominikánskou
republiku, Kubu, Haiti), Afriku (Etiopii, KeÀu, Rhodesii, Madagaskar),
Austrálii i Tichomoﬁí (francouzská Nová Kaledonie).17
16 Padající listí. Jüdisches Nachrichtenblatt/Îidovské listy 30. 8. 1940, ã. 35, s. 5.
17 PRZYBYLOVÁ, B. Emigrace..., c. d., s. 64; BORÁK, Meãislav. Transport do tmy.

13 BlíÏe k novodob˘m dûjinám âíny viz napﬁ. BAKE·OVÁ, I. âína..., c. d.; FAIRBANK, John F. Dûjiny âíny. Praha 1998.
14 BAKE·OVÁ, I. âína..., c. d., s. 80; KUDùLA, J. âeskosloven‰tí..., c. d., s. 258.
15 KÁRN¯, Miroslav. „Koneãné ﬁe‰ení“. Genocida ãesk˘ch ÏidÛ v nûmecké protektorátní politice. Praha 1991, s. 36.

První deportace evropsk˘ch ÏidÛ. Ostrava 1994, s. 23–26; KREJâOVÁ Helena,
BEDNA¤ÍK, Petr. Emigrace do âeskoslovenska a z nûj po Mnichovské dohodû. In: Exil
v Praze a âeskoslovensku 1918–1938. Praha 2005, s. 203–205; NA, fond Zahraniãní
tiskov˘ archiv, kart. ã. 526, i. ã. 215, soubor v˘stﬁiÏkÛ z amerického a ãeského tisku
z let 1938–1939 o Ïidovské emigraci.
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Také Ïidé v Ostravû se pokusili zorganizovat vystûhování do Palestiny,
Ekvádoru a Dominikánské republiky,18 av‰ak bez vût‰ích úspûchÛ, takÏe
zájemci o emigraci posléze odcházeli do Prahy, aby své odcestování
urychlili. Po okupaci zbytku ãesk˘ch zemí zájem o emigraci vzrostl, mnoÏily se téÏ ilegální pﬁechody hranic. V Praze vzniklo v ãervenci 1939 Vystûhovalecké oddûlení Ústﬁedny pro Ïidovské vystûhování, úzce propojené
s ãinností gestapa, jeÏ mûlo nyní vyﬁizovat ÏadatelÛm o emigraci pasy,
víza a styk s konzuláty. Za pﬁíslib vystûhování poÏadovaly úﬁady pﬁevod
majetku Ïadatele na tzv. vystûhovaleck˘ fond, zaplacení vystûhovalecké
danû a dal‰í platby. Pﬁes v‰echny tyto obtíÏe, znásobené v˘vojem váleãn˘ch událostí, se podaﬁilo z protektorátu legálnû vystûhovat zhruba 26 tisícÛm ÏidÛ, pﬁiãemÏ naprostá vût‰ina z nich (19 016 osob) ode‰la uÏ
v dobû od 15. bﬁezna do konce roku 1939.19 Podle zprávy Policejního ﬁeditelství v Moravské Ostravû se jen bûhem jediného roku od ﬁíjna 1938 do
ﬁíjna 1939 sníÏil poãet Ïidovského obyvatelstva o 4765 osob, z ãehoÏ asi
2000 osob se legálnû vystûhovalo. Statistika bohuÏel neuvádí, které zemû
se staly jejich cílem.20
·ANGHAJ – VÁBN¯ CÍL
Pod tímto titulkem se na jaﬁe roku 1940 objevil v Îidovsk˘ch listech
seriál ãlánkÛ popisujících lákavé moÏnosti vystûhování do vzdálené
·anghaje.21 V té dobû se ·anghaj uÏ stávala stále ãastûj‰í destinací vystûhovalcÛ, pﬁedev‰ím proto, Ïe jiné pﬁíleÏitosti rychle mizely. UÏ
v hlá‰ení vystûhovalecké ústﬁedny z ledna 1940 se uvádí, Ïe v prosinci
1939 odjelo do zámoﬁí s dopravní spoleãností Lloyd Triestino 93 ÏidÛ,
pﬁiãemÏ ‰est z nich zamíﬁilo do ·anghaje, a jistû to nebude první pﬁípad takové cesty.22 Záznamy zastupitelského úﬁadu v ·anghaji totiÏ
naznaãují, Ïe první emigranti z âeskoslovenska se zde objevili uÏ

v kvûtnu a ãervnu 1939 a pak na podzim 1939.23 V Praze se dokonce
dochoval soupis 646 úãastníkÛ transportu, kter˘ mûl odjet 30. dubna
1939 údajnû do âíny.24
Za únor 1940 pro‰lo vystûhovaleckou ústﬁednou 849 osob a zpráva dodává, Ïe „cíl cesty Ïidovsk˘mi stranami udávan˘ jest Shanghai, event.
Ecuador a Peru. Palestina jako cíl cesty se jiÏ nevyskytuje“.25 Jiné hlá‰ení
s odvoláním na statistiku ministerstva sociální péãe uvádí, Ïe v únoru
1940 pﬁepravila lodní spoleãnost Lloyd Triestino do ·anghaje 22 ÏidÛ.26
Potvrzením nového trendu ve vystûhovalectví je hlá‰ení z dubna 1940:
„Podle zpráv sem do‰l˘ch spûje podstatná ãást Ïidovsk˘ch emigrantÛ do
·anhaje, kde skuteãnû ÏidÛm kynou existenãní moÏnosti a otevírá se pole
vrozené Ïidovské podnikavosti. S náboÏenskou obcí praÏskou úzce spolupracují dvû velké Ïidovské pomocné organizace Hicem v ·anhaji a Hijas
v New Yorku, které se zvlá‰È intenzivnû starají o vystûhovalce z Protektorátu.“27 A také statistika vystûhovalcÛ za první ãtyﬁi mûsíce roku 1940
dokládá, Ïe ·anghaj uÏ jednoznaãnû pﬁeváÏila nad smûﬁováním do Ameriky ãi Palestiny. Z celkem 3131 vystûhovalcÛ jela naprostá vût‰ina do
·anghaje (1362 osoby), aÏ daleko za ní byly Peru a Ekvádor. Byla to
zﬁejmû nejsilnûj‰í skupina ãeskoslovensk˘ch emigrantÛ do ·anghaje. Ze
statistiky bohuÏel nelze zjistit, kolik jich bylo, víme jen, Ïe v celkovém
poãtu v‰ech 3131 emigrantÛ tvoﬁili naprostou vût‰inu právû Ïidé z území
protektorátu (1201 osoba) a ze Sudet (532 osoby). Musíme v‰ak vzít
23 KUDùLA, J. âeskosloven‰tí..., c. d., s. 260.
24 NA, MSMP, kart. ã. 161. Soupis tvoﬁí 38 svázan˘ch listÛ s oznaãením I. Transport

18 PRZYBYLOVÁ, BlaÏena. Nadûje San Domingo – nezdaﬁen˘ pokus o emigraci. In:
Îidé a Morava. Sborník z konference konané v Muzeu KromûﬁíÏska dne 9. listopadu
2005, IX, KromûﬁíÏ 2006, s. 143–160.
19 KREJâOVÁ, Helena, SVOBODOVÁ, Jana, HYNDRÁKOVÁ, Anna (eds.). Îidé
v protektorátu. Hlá‰ení Îidovské náboÏenské obce v roce 1942. Dokumenty. Praha 1997,
s. 291 (statistika zahrnuje vystûhovalce za období od 15. 3. 1939 do 30. 11. 1942).
20 PRZYBYLOVÁ, B. Emigrace..., c. d., s. 67.
21 ·anhaj – vábn˘ cíl. Jüdisches Nachrichtenblatt/Îidovské listy 29. 3. 1940, ã. 13,
s. 11, 5. 4. 1940, ã. 14, s. 11, 12. 4. 1940, ã. 15, s. 8, 19. 4. 1940, ã. 16, s. 11.
22 NA, fond Prezidium Ministerstva vnitra (dále PMV), sign. 42/Z – 33/39, s. 112,
Zpráva ústﬁedí pro vystûhovalectví ÏidÛ, oddûlení cestovních pasÛ Policejního ﬁeditelství v Praze, Dûlostﬁelecká 11, pro presidium Ministerstva vnitra (dále Zpráva) z 18. 1.
1940.

China, 646 Personen abgegangen am 30. IV. 1939. Obsahuje celkem 920 poﬁadov˘ch
ãísel se jmény úãastníkÛ transportu a dal‰ími údaji – adresa souãasného bydli‰tû,
datum a místo narození, ãíslo a datum vydání pasu a kdo ho vydal (mnozí mají uvedeno
vystavení pasu aÏ v dobû od 15. do 31. 3. 1939 na policii v Praze), povolání, státní pﬁíslu‰nost, cíl vystûhování (v‰ichni mají uvedeno „China“), dÛvod vystûhování (v‰ichni
mají uvedeno „Emigr.“), datum pﬁistûhování do âSR, zda byl dotyãn˘ vypovûzen
(v‰ichni mají uvedeno „Nein“), policejní ãi okresní úﬁad, pod nûjÏ dotyãn˘ pﬁíslu‰í, a poznámka (zde je uvedena ãástka, kterou bylo nutno zaplatit pﬁedem, obvykle ve v˘‰i
4110 korun na osobu). Celkem 262 jmen je pﬁe‰krtnuto, takÏe zÛstalo jen 658 osob,
které podle pﬁiloÏeného souãtu zaplatily na v˘jezdních poplatcích celkem 2 665 560
korun. Je pravdûpodobné, Ïe transport do âíny vÛbec nedorazil, neboÈ Ïádn˘ z jeho
úãastníkÛ nefiguruje v evidenci zastupitelského úﬁadu v ·anghaji a hromadn˘ odchod
do âíny v té dobû (od 15. 3. do 27. 7. 1939) nepotvrzují ani publikované protektorátní
statistiky, viz ROTHKIRCHEN, Livia. The Jews of Bohemia and Moravia 1938–1945.
In: The Jews of Czechoslovakia. Historical Studies and Surveys. Vol. III. Philadeplhia –
New York 1984, s. 53.
25 NA, PMV, sign. 42/Z – 33/39, s. 103, Zpráva z 1. 3. 1940.
26 TamtéÏ, s. 102, Zpráva z 19. 3. 1940.
27 TamtéÏ, s. 35, Zpráva ze 4. 4. 1940.
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Uprchlíci z Evropy ve ãtvrti Hongkew v ·anghaji (pﬁevzato z propagaãního
materiálu)
Pﬁíjezd uprchlíkÛ do ·anghaje lodní spoleãností Lloyd Triestino (pﬁevzato z propagaãního
materiálu)

v úvahu, Ïe do ·anghaje obvykle smûﬁovali pﬁedev‰ím rakou‰tí a nûmeãtí
Ïidé.28
Pokud vystûhovalec dokázal pﬁekonat pﬁekáÏky protektorátních a nacistick˘ch úﬁadÛ, mohl se dostat do ·anghaje uÏ pomûrnû snadno. V po-

rovnání s jin˘mi zemûmi nepotﬁeboval vízum, povolení k pobytu ãi
k práci ani Ïádné záruky. Zprvu postaãil pas, jízdenky a tranzitní víza.
Pﬁed pﬁíchodem JaponcÛ bylo pr˘ jednoduché získat místo na univerzitách a v rÛzn˘ch institucích, nebo se pﬁistûhovat s celou firmou ãi ordinací. Pozdûji se pﬁíchozí musel vykázat ãástkou 400 dolarÛ, nebo ji musel
pﬁedem poukázat do ‰anghajské banky, coÏ bylo podkladem k získání
permitu (povolení) pro vstup do mûsta. Povolení vydávala mûstská rada
francouzské koncese nebo Settlementu. PoÏadovan˘ obnos mohla nahradit pracovní smlouva, pokud byla vystavena firmou sídlící v japonské
ãásti mûsta a ovûﬁena japonsk˘m generálním konzulátem v ·anghaji.
Bez svolení japonsk˘ch úﬁadÛ nebylo moÏno se usídlit v jin˘ch ãástech
mûsta, pﬁestoÏe napﬁ. ve ãtvrti Hongkew (dnes Hongkou), která kdysi
byla okrajovou ãástí mezinárodního Settlementu, Ïilo uÏ nûkolik tisíc pﬁistûhovalcÛ a dal‰í pﬁib˘vali.29

28 TamtéÏ, s. 38–39, Pﬁehled vystûhovalcÛ od 1. 1. 1940 do 25. 4. 1940. Z celkem
3131 Ïidovsk˘ch vystûhovalcÛ, kteﬁí pro‰li ústﬁednou, pocházelo 1201 z území protektorátu, 532 ze Sudet, 366 z Ostmarky (Rakouska), 191 z Altreichu (Nûmecka), 232
z Podkarpatské Rusi, 271 ze Slovenska a 155 z Polska. Podle cíle cesty smûﬁovalo 416
osob do Evropy (231 na Slovensko, 40 do Jugoslávie, 39 do Maìarska, 19 do Bulharska
atd., aÏ k jednotlivcÛm smûﬁujícím do Portugalska, ·panûlska a Turecka), 1269 osob do
Ameriky (711 do Peru, 288 do Ekvádoru, 108 do USA, 30 do Bolívie, 23 do Brazílie, 24
do San Dominga, 19 do Argentiny, 16 do Uruguaye, 12 do Mexika), 1395 do Asie (1362
do ·anghaje, 28 jinam do âíny, 3 do Siamu, po jednom do Afghánistánu a Britské
Indie) a 51 jinam (43 do Palestiny, 8 na Haiti).

29 Platnost povolení k pﬁistání pro ·anhaj. Jüdisches Nachrichtenblatt/Îidovské
listy 12. 4. 1940, ã. 15, s. 7; Poukazování poplatku za pﬁistání do ·anhaje. TamtéÏ 26. 7.
1940, ã. 30, s. 11.
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AÏ do vstupu Itálie do války (10. ãervna 1940) bylo nejsnaz‰í vydat se
do ·anghaje po moﬁi. Vedla sem ﬁada lodních spojÛ z Nûmecka (GdaÀsk,
Brémy, Hamburk), Británie (Lond˘n, Liverpool), Nizozemska (Rotterdam), Francie (Marseille), Itálie (Janov, Neapol, Benátky, Terst) a odjinud. Cesta pﬁes Suez trvala asi ãtyﬁi t˘dny, kolem mysu Dobré nadûje aÏ
deset t˘dnÛ. Pak byla vodní cesta zablokována, do poãátku roku 1942
projelo do ·anghaje jen nûkolik linek z Portugalska a Marseille.30 Proto
se tûÏi‰tû pﬁepravy pﬁesunulo na sou‰, na cestu Ïeleznicí pﬁes Sovûtsk˘
svaz aÏ do âíny. Z Prahy se jelo obvykle do Berlína a odtud pﬁes Var‰avu
do Moskvy, kde se nask˘taly dvû moÏnosti cesty pﬁes Sibiﬁ k moﬁi: Amurskou (V˘chodoãínskou) drahou pﬁes Japonskem zabrané MandÏusko
(MandÏukuo) a Charbin do pﬁístavu Dairen (dnes Dalian), nebo sovûtsk˘m expresem pﬁes Chabarovsk do Vladivostoku. Cesta po sou‰i pr˘ trvala asi 16 dní a mûla b˘t levnûj‰í neÏ cesta po moﬁi.31 Z Dairenu se dalo
dojet do ·anghaje lodí uÏ pﬁímo nebo pﬁes japonskou Jokohamu ãi Kobe
a z Vladivostoku pﬁes japonskou Tsurugu (na ostrovû Hon‰ú severnû od
Kjóta), kam tﬁikrát mûsíãnû jezdily lodû i v zimû, protoÏe pﬁístav ve Vladivostoku nezamrzal. V létû 1940 bylo údajnû obnoveno i pﬁímé lodní spojení Vladivostoku se ·anghají, zastavené po japonské invazi v roce
1937.32 Pﬁes Sovûtsk˘ svaz cestovali i mnozí emigranti smûﬁující do Ameriky, neÏ se na podzim 1940 objevila téÏ moÏnost cesty na západ pﬁes Berlín a pﬁístav v Lisabonu.33 Podle zprávy vystûhovalecké ústﬁedny v Praze
pro‰lo jejím úﬁadem v ãervenci 1940 celkem 1258 osob, které jako cíl
cesty uvádûly ·anghaj,34 a podobnû tomu bylo aÏ do jara 1941. ·anghaj
jako svÛj cíl uvedlo téÏ 530 cestujících jednoho z posledních hromadn˘ch
transportÛ, kter˘ byl vypraven 2. záﬁí 1940 z dne‰ního Masarykova nádraÏí v Praze, doplnûn v Brnû na 800 osob a pﬁes VídeÀ smûﬁoval údajnû
do zámoﬁí.35 Od léta 1941 po nûmeckém útoku na Sovûtsk˘ svaz se moÏ-

nost cesty po sou‰i uzavﬁela a mnoha jiÏ zaplacen˘ch povolení ke vstupu
do ·anghaje tak nebylo moÏno vyuÏít.36
Dosavadní literatura obvykle uvádí, Ïe v ·anghaji nalezlo útoãi‰tû
pﬁes dvacet tisíc, moÏná aÏ tﬁicet tisíc evropsk˘ch emigrantÛ, pﬁeváÏnû
ÏidÛ.37 Nûkteré z nich zachránily na poslední chvíli diplomatické akce,
napﬁ. aktivita holandské exilové vlády a japonského konzula v litevském
Kovnû Chiuneho Sagihary umoÏnila v roce 1940 odjezd do ·anghaje nûkolika stovkám polsk˘ch a rusk˘ch ÏidÛ; byla mezi nimi i celá je‰iva, Ïidovská ‰kola pro rabíny s uãiteli i Ïáky, jediná v Evropû, jeÏ pﬁeÏila holokaust.38 âínsk˘ konzul ve Vídni Dr. Feng Shan Ho vydával mimo
stanoven˘ úﬁední postup zjednodu‰ená víza do ·anghaje a zachránil tak
asi tﬁi tisíce rakousk˘ch ÏidÛ, b˘vá proto oznaãován jako „ãínsk˘ Schindler“.39 Jeho pomoci patrnû vyuÏili i nûkteﬁí Ïidé pÛvodem z ãesk˘ch zemí,
kteﬁí v té dobû Ïili v Rakousku.
âeskoslovenská obec v ·anghaji, ãítající pﬁed válkou jen nûco pﬁes sto
krajanÛ, vzrostla po pﬁíchodu emigrantÛ na tﬁi aÏ ãtyﬁi stovky osob, pﬁiãemÏ asi tﬁi ãtvrtiny z nich tvoﬁili Ïidé.40 Je pravdûpodobné, Ïe ve skuteãnosti bylo emigrantÛ z âeskoslovenska více, neboÈ nûkteﬁí z nich se ãeskoslovensk˘m úﬁadÛm neohlásili, tak jako ãást uprchlíkÛ pÛvodem ze Sudet
a z jin˘ch území odtrÏen˘ch od ãesk˘ch zemí, nebo pokraãovali pﬁes ·anghaj dál v cestû do svûta. Naopak zase jiní z tûch poãetn˘ch vystûhovalcÛ,
co v Praze nahlásili ·anghaj jako cíl své emigrace, zamíﬁili nakonec
jinam. Situaci emigrantÛ navíc komplikoval fakt, Ïe ãeskoslovensk˘ vel-

30 KUDùLA, J. âeskosloven‰tí..., c. d., s. 248; VÁMOS, Peter. „Home Afar“. The Life
of Central European Jewish Refugees in Shanghai During World War II. Pacific Rim
Report [University of San Francisco], November 2001, Nr. 23, s. 4.
31 ·anhaj – cílem i mostem. Jüdisches Nachrichtenblatt/Îidovské listy 10. 1. 1941,
ã. 2, s. 5. Jízda z Prahy do ·anghaje pﬁes Moskvu údajnû stála 264 dolarÛ, coÏ bylo o 26
dolarÛ levnûj‰í neÏ cesta po moﬁi; Zavazadla a cesta po sou‰i. TamtéÏ 26. 7. 1940, ã. 30,
s. 11. Vlakem z Nûmecka do Moskvy bylo moÏné pﬁepravit pouze kufry (nikoliv bedny),
sibiﬁsk˘ expres povoloval nejvy‰‰í váhu zavazadla 35 kg na osobu. Pﬁepravu bylo
nutno zaplatit je‰tû pﬁed odjezdem v korunách.
32 Cestou do Yokohamy. Jüdisches Nachrichtenblatt/Îidovské listy 30. 8. 1940,
ã. 35, s. 5; Cesta na v˘chod i na západ. TamtéÏ 31. 1. 1941, ã. 5, s. 7.
33 Jízda drahou Praha – Berlín – Lisabon. TamtéÏ 15. 11 1940, ã. 46. s. 5.
34 NA, PMV, sign. 42/Z – 33/39, s. 63, Zpráva z 1. 8. 1940.
35 TamtéÏ. s. 68, Zpráva z 1. 10. 1940; KÁRN¯, M. „Koneãné...“, c. d. s. 38.

36 KÁRN¯, M. „Koneãné...“, c. d., s. 38. Od 30. 6. 1941 do 31. 11. 1942 se z protektorátu vystûhovalo jiÏ jen 437 ÏidÛ, coÏ jsou ménû neÏ 2 % z celkového poãtu vystûhovan˘ch; NevyuÏitá povolení k pﬁistûhování do ·anghaje. Jüdisches Nachrichtenblatt/Îidovské listy 26. 9. 1941, ã. 39, s. 2.
37 HILBERG, Raul. Die Vernichtung der europäischen Juden. Band 3., Berlín 1999,
s. 1187. S odvoláním na v˘zkum Davida Kranzlera uvádí 14 tisíc zachránûn˘ch ÏidÛ
z ¤í‰e a protektorátu a více neÏ tisíc ÏidÛ polsk˘ch; VÁMOS, P. „Home Afar“..., c. d.,
s. 4. Uvádí 20 tisíc uprchlíkÛ pﬁi‰l˘ch do ·anghaje od konce roku 1938 do zimy 1941;
KREJâOVÁ, H., BEDNA¤ÍK, P. Emigrace..., c. d. s. 206. Uvádûjí asi 25 tisíc emigrantÛ; KUDùLA, J. âeskosloven‰tí..., c. d., s. 249. Uvádí více neÏ 30 tisíc uprchlíkÛ,
vût‰inou ÏidÛ, z toho pﬁes dvû tﬁetiny z Nûmecka a Rakouska, pﬁes tisíc z Polska
a stovky z Maìarska, Itálie, ·v˘carska, Rumunska a âeskoslovenska; Forever Nostalgia. The Jews in Shanghai. Shanghai b. d. v., nestr. Uvádí, Ïe v letech 1937–1939 pﬁi‰lo
do ·anghaje asi 30 tisíc evropsk˘ch ÏidÛ.
38 Polish jewish refugees in the Shanghai ghetto, 1941–1945. Holocaust Encyklopedia. Viz www.ushmm.org.
39 HUTCHISON, Laura. Tracking the Chinese Schindler. A new exhibition unveils
the man behind the legendary WWII savior of the Jews. In: City Weekend [Shanghai],
2001, September 13–26, s. 8–12.
40 KUDùLA, J. âeskosloven‰tí..., c. d., s. 258.
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Pomocnou ruku nováãkÛm ãasto podali i starousedlíci sdruÏení v âeskoslovenském krouÏku, kter˘ v˘znamnû roz‰íﬁil svou ãlenskou základnu
i ãinnost. Kromû pﬁíleÏitostn˘ch oslav, pﬁedná‰ek, pûveck˘ch a hudebních veãerÛ, sportovních utkání ve fotbalu a tenisu existovalo i ãeské vysílání v místním britském rozhlase, pÛjãovna knih nebo odbor pro sociální v˘pomoc. KrouÏek si pronajal ve francouzské koncesi vilu, oznaãil ji
ãeskoslovenskou vlajkou a zﬁídil tam téÏ ubytovnu a v˘vaﬁovnu. Idylu
vzorného souÏití krajanÛ v‰ak stále více kalily nesváry mezi stoupenci
b˘valého velvyslance ·eby a jeho odpÛrci, mezi starousedlíky a novû pﬁíchozími, mezi drÏiteli pﬁedmnichovsk˘ch a protektorátních pasÛ, a posléze i mezi Ïidy a pﬁíslu‰níky ostatních národností.43
·ANGHAJSKÉ OSUDY ÎIDÒ Z OSTRAVSKA
Mezi asi padesáti dosud zji‰tûn˘mi vystûhovalci z Ostravska, jeÏ chápeme v ‰ir‰ím územním rozsahu pﬁedváleãné ostravské Ïidovské obce,
pﬁevaÏovali Ïidé pÛvodem nebo pﬁedváleãnou pﬁíslu‰ností pﬁímo z Ostravy.
Napﬁíklad Egon Frank byl synem ostravského obchodníka a spolumaji-

Úﬁadovna âeskoslovenského krouÏku v ·anghaji (AMZV, ZÚ âína)

vyslanec Jan ·eba pﬁedal v bﬁeznu 1939 svÛj ‰anghajsk˘ úﬁad zástupcÛm
Nûmecké ﬁí‰e. Po celou válku pak úﬁad nahrazoval krajansk˘ âeskoslovensk˘ krouÏek, kter˘ byl v kontaktu s exilovou vládou v Lond˘nû.41
Existenãní problémy novû pﬁíchozích emigrantÛ pomáhal ﬁe‰it V˘bor na
pomoc Ïidovsk˘m uprchlíkÛm z Evropy, zaloÏen˘ v˘znamn˘m ‰anghajsk˘m obchodníkem Victorem Sassoonem. Nalezení vhodného bydlení, stravování a zamûstnání se sice zpoãátku neobe‰lo bez pﬁispûní podpÛrn˘ch organizací, ale v pomûrnû krátkém ãase získala vût‰ina emigrantÛ místa
v obchodních firmách a v˘robních podnicích, poﬁídila si rÛzné obchody, ﬁemeslnické dílny, ordinace, restaurace ãi advokátní kanceláﬁe a úspû‰nû se
vﬁadila do místních ekonomick˘ch vazeb. Pﬁedstavu o finanãních relacích
nové existence si vystûhovalci mohli udûlat je‰tû pﬁed odjezdem z Îidovsk˘ch listÛ, kde kromû zku‰eností prvních osadníkÛ byl zveﬁejnûn napﬁ.
rozpoãet nákladÛ na poﬁízení malé provozovny elektroinstalatéra.42
41 TamtéÏ, s. 249–250; BAKE·OVÁ, I. âína..., c. d., s. 80–81, 111–112.
42 Rozpoãet instalaãního závodu v ·anhaji. Jüdisches Nachrichtenblatt/Îidovské

Egon Frank z Moravské Ostravy (AMZV, Eva Franková z Moravské Ostravy (AMZV,
ZÚ âína)
ZÚ âína)

listy 10. 2. 1941, ã. 2, s. 7. Rozpoãet zahrnoval platby za nájem kanceláﬁe a bytu, poplatky za telefon, jídlo, jízdné apod., vãetnû mzdov˘ch a daÀov˘ch podmínek. Mûsíãní

náklady na Ïivobytí a na provoz kanceláﬁe ãinily 355 a 360 ‰anghajsk˘ch dolarÛ, pﬁiãemÏ kurs místního dolaru vÛãi protektorátní korunû byl 2:1.
43 BAKE·OVÁ, I. âína..., c. d., s. 112; KUDùLA, J. âeskosloven‰tí..., c. d., s. 252, 254.
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tele továrny na rybí konzervy Hausner a spol. Josefa Franka a snaÏil se
jít v jeho stopách. Po vystudování obchodní akademie v Olomouci získával ‰est let praktické zku‰enosti v oboru v Holandsku, po návratu byl od
roku 1929 spoleãníkem továrny na rybí konzervy HAWE v Moravské
Ostravû. V roce 1934 se tu oÏenil s Evou Badnerovou, která Ïila u svého
str˘ce Rubína Abrahamera, známého obchodníka odûvy na Tû‰ínské
ulici. Eva chodila do ãesk˘ch ‰kol v Ostravû a vyuãila se ‰vadlenou, aktivnû pÛsobila ve spolku Makkabi a spolku Ïidovsk˘ch dívek Young Wizo,
ale téÏ v Sokole a tenisovém klubu. Záhy po zaãátku války, 25. záﬁí 1939,
odvezlo gestapo Egona Franka spolu s dal‰ími muÏi z Ostravy do Krakova a Sandomûﬁe, kde bylo internováno nûkolik set âechoslovákÛ. Po
pﬁemístûní do jiného tábora v Krakovû se za nûkolik t˘dnÛ dostal zpátky
domÛ a odjel do Prahy, odkud se obûma manÏelÛm podaﬁilo 29. dubna
1940 odjet do ·anghaje. Dorazili tam 6. ãervna 1940 a oba se hned zapojili do âeskoslovenského krouÏku. Ostrav‰tí pﬁíbuzní Evy Frankové,
str˘c Abrahamer s manÏelkou, zahynuli v koncentraãním táboﬁe. KdyÏ se
po válce Egon Frank snaÏil zjistit osud svého konta u Sporobanky, obdrÏel odpovûì, Ïe jeho úãet byl zru‰en a pﬁeveden na firmu, v níÏ nûmeck˘
komisaﬁ Pavel v‰e „vydisponoval“.44

Stella Reichová z Moravské Ostravy Irma Thiebergerová z Moravské Ostra(AMZV, ZÚ âína)
vy (AMZV, ZÚ âína)
44 AMZV, ZÚ âína, kart. ã. 8.
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Ostravská rodaãka Stella Reichová vystudovala Ïidovskou obecnou
‰kolu a ãeské gymnázium v Moravské Ostravû. Staãila je‰tû absolvovat
osm semestrÛ medicíny na Karlovû univerzitû v Praze, neÏ pﬁi‰li nacisté.
V roce 1940 odjela pﬁes Itálii do âíny; do ·anghaje dorazila v kvûtnu,
kdyÏ si cestou v Bombaji vymûnila na konzulátu protektorátní pas za ãeskoslovensk˘. Pokraãovala pak ve studiu na ‰anghajské univerzitû Aurora
a stala se lékaﬁkou.45 SloÏité Ïivotní osudy mûla ostravská stﬁedo‰kolská
profesorka Irma Thiebergerová. Její otec byl pekaﬁem v Zubrohlavech
a Bobrovû na Slovensku, takÏe chodila do slovenské a Ïidovské obecné
‰koly, do nûmeckého gymnázia a nakonec vystudovala ve Vídni. V roce
1915 zaãala uãit na nûmeckém reformovaném dívãím reálném gymnáziu
v Moravské Ostravû, bydlela na Matiãní ulici. Hlásila se k Ïidovské národnosti, ale byla téÏ aktivní ãlenkou Klubu ãesk˘ch turistÛ. Byla známou ostravskou osobností, vyuãovala tu po ãtvrt století, od roku 1928
jako definitivní státní profesorka. V rámci protiÏidovsk˘ch opatﬁení jí
4. února 1939 Zemská ‰kolní rada v Brnû udûlila trvalou dovolenou a hned
po okupaci byl její sluÏební pomûr ukonãen. Podaﬁilo se jí pak emigrovat
do ·anghaje, kde uÏ pob˘vala její sestra. Stala se ãlenkou âeskoslovenského krouÏku. V‰ichni sourozenci jejího otce i matky, kteﬁí zÛstali doma,
byli deportováni do Polska a uÏ se nevrátili.46
Arno‰t Bedﬁich Fleischer sice pocházel z Vídnû a Ïil na Slovensku,
stejnû jako jeho Ïena Gizela Juliana Fleischerová, ale pﬁed válkou byl ﬁeditelem ostravského hotelu Palace. Hned po pﬁíchodu nacistÛ do mûsta
oba v noci na 15. bﬁezna 1939 uprchli do Prahy, odkud prostﬁednictvím
Stopfordovy nadace odcestovali na nûmecké pasy 17. bﬁezna 1939 do
Marseille a dál do ·anghaje. Cestou jim ukradli kufﬁík s doklady, pﬁesto
dorazili do cíle a pﬁihlásili se u ãeskoslovenské mise. FleischerÛv otec Antonín Ludvík zemﬁel v Terezínû, bratﬁi Fritz, Felix a Josef ‰li z Terezína
do Osvûtimi a v‰ichni zahynuli.47
Artur Adler s manÏelkou Hildou mûli v Ostravû na Tû‰ínské ulici obchod s potﬁebami pro zubní lékaﬁe. KdyÏ 1. záﬁí 1939 ostravské gestapo
vyuÏilo útoku na Polsko, aby pochytalo Ïidovské muÏe a vyhnalo je pﬁes
frontovou linii pryã z mûsta, uprchli v noci jen s kufﬁíkem v rukou do
Prahy. Na odjezd do ·anghaje ãekali do bﬁezna 1941. Artur Adler v‰ak
v ·anghaji onemocnûl a 26. záﬁí 1942 tam zemﬁel.48 Brusiã drahokamÛ
a obchodník David Apotheker Ïil s otcem Lazárem v Moravské Ostravû,
pÛsobil tu i v Klubu ãeskoslovensk˘ch turistÛ. Krátce po zaãátku války
45 TamtéÏ,
46 TamtéÏ,
47 TamtéÏ,
48 TamtéÏ,

kart. ã. 11.
kart. ã. 13.
kart. ã. 8; NA, MPSP, i. ã. 960.
kart. ã. 8.
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David Apotheker z Moravské Ostravy
(AMZV, ZÚ âína)

uprchl do Polska a podaﬁilo se mu dostat pﬁes Rusko aÏ do ·anghaje, kde
vstoupil do âeskoslovenského krouÏku.49 Ostravsk˘ rodák JUDr. Heﬁman
Klein mûl sice nûmecké ‰koly, ale sÏil se s ãesk˘m prostﬁedím. Pracoval
pﬁed válkou jako advokát a v srpnu 1939 se oÏenil s Lilly Bûhalovou,
v dubnu 1940 se jim podaﬁilo odjet do ·anghaje.50 Jin˘ ostravsk˘ advokát,
JUDr. Bedﬁich Pressburger, pﬁijel do ·anghaje 15. ãervna 1941 spoleãnû
se svou Ïenou Helou, zubní asistentkou.51 Úﬁedník Bedﬁich Rosauer
a jeho Ïena Gertruda pocházeli z Vídnû, ale pﬁed válkou Ïili v Ostravû. Jejich syn Pavel tu chodil do ãeského reálného gymnázia, i kdyÏ se hlásili
k národnosti Ïidovské. V roce 1940 odjeli do ·anghaje, kde Bedﬁich Rosauer pracoval jako soukrom˘ úﬁedník a dokonce tu zaloÏil ãesk˘ sportovní klub S. K. Slavia. Jeho druh˘ syn Tomá‰ nav‰tûvoval místní Ïidovskou ‰kolu Kadoori s vyuãovací ﬁeãí anglickou a byl ãlenem ãeského
chlapeckého oddílu skautÛ.52 Holiã Ludvík Jeﬁábek z Hrabové u Ostravy
pﬁijel do ·anghaje na protektorátní pas z roku 1939, kter˘ si zde 2. bﬁezna
1940 nechal prodlouÏit.53 V Ostravû Ïil pﬁed válkou úﬁedník firmy BaÈa

Îádost Hildy Adlerové z Moravské Ostravy o vydání ãeskoslovenského pasu
(AMZV, ZÚ âína)
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49 TamtéÏ.
50 TamtéÏ, kart. ã. 10.
51 KUDùLA, J. âeskosloven‰tí..., c. d., s. 262.
52 AMZV, ZÚ âína, kart. ã. 11.
53 TamtéÏ, kart. ã. 9.
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Gertruda Rosauerová z Moravské Bedﬁich Rosauer z Moravské Ostravy
(AMZV, ZÚ âína)
Ostravy (AMZV, ZÚ âína)

Îádost Bedﬁicha Rosauera z Moravské Ostravy o vydání ãeskoslovenského
pasu (AMZV, ZÚ âína)

Pavel Rosauer z Moravské Ostravy Tomá‰ Rosauer z Moravské Ostravy
(AMZV, ZÚ âína)
(AMZV, ZÚ âína)
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Jaroslav Flusser, jeho Ïena Kateﬁina byla deportována do koncentraãního
tábora a zahynula.54
V kartotéce Stopfordovy nadace lze najít je‰tû dal‰í ostravské emigranty. Rodák z Moravské Ostravy Franti‰ek Schmied sloÏil k cestû do
âíny obnos 26 000 K, zaplatil dávku tﬁi tisíce korun a mûl odcestovat
24. bﬁezna 1939. MUDr. Bedﬁich Rado ze Slezské Ostravy Ïil s manÏelkou Margitou ve Zlínû a mûli pasy vydané k cestû do âíny uÏ v prosinci
1938. Do ·anghaje skuteãnû dorazili, ale záhy pokraãovali v cestû do
ãínského mûsta Wenchou, kde se chtûl MUDr. Rado usadit jako lékaﬁ.55
Podobnû jako on se nûkteﬁí emigranti v ·anghaji moc dlouho nezdrÏeli.
Napﬁ. stavební inÏen˘r z Ostravy Pavel Thorz ode‰el spolu se dvûma
kolegy inÏen˘ry za prací do Indie. Celkem tﬁi ostrav‰tí rodáci vstoupili
v létû roku 1941 do vznikající ãeskoslovenské armády v zahraniãí.
Nábor probíhal s pomocí britského generálního konzulátu a nakonec
bylo vybráno 22 svobodn˘ch mlad˘ch muÏÛ schopn˘ch vojenské sluÏby.
Byli mezi nimi bratﬁi Salamon a Jindﬁich Jakub Apfelbaumovi a optik
Franti‰ek Benedikt. Dostali se do první 12ãlenné skupiny, která odjela
7. záﬁí 1941 lodí ze ·anghaje do Singapuru, kde ãekali na pﬁepravu do
Anglie nebo na Stﬁední v˘chod.56 O rok pozdûji, 17. srpna 1942, byla ze
·anghaje evakuována do Anglie skupina 18 osob, v níÏ byla i Rivka Apfelbaumová z Ostravy, patrnû sestra zmínûn˘ch dobrovolníkÛ.57 Franti‰ek Benedikt slouÏil jako radista v 311. ãs. bombardovací peruti a zahynul pﬁi nehodû letadla 4. 12. 1944 ve Skotsku.58
Dal‰í emigranti pocházeli z rÛzn˘ch koutÛ Ostravska. Arno‰tka Bartlová z Karviné se v únoru 1939 provdala v Praze za nûmeckého Ïida Finkelgrüna, a kdyÏ v ãervnu 1940 dostali nûmeck˘ pas, odjeli do ·anghaje.
Unikla tak osudu své matky, jeÏ byla deportována do koncentraãního tábora. V ·anghaji se jí 9. bﬁezna 1942 narodil syn Petr, ale manÏel tu
29. ãervence 1943 zemﬁel. Îivila se pak jako obchodnice.59 Obchodník
54 TamtéÏ, kart. ã. 8.
55 NA, MPSP, i. ã. 960; KUDùLA, J. âeskosloven‰tí..., c. d., s. 260.
56 KUDùLA, J. âeskosloven‰tí..., c. d., s. 251; AMZV, ZÚ âína, kart. ã. 16.
57 KUDùLA, J. âeskosloven‰tí..., c. d., s. 260, 261.
58 Je pohﬁben na hﬁbitovû v St. Duthus v Tainu, posmrtnû byl pov˘‰en z hodnosti

rotného na podplukovníka âs. armády. Viz VÁ≈A, Josef, SIGMUND, John, PADIOR,
Emil. Pﬁíslu‰níci ãeskoslovenského letectva v RAF. Praha 1999, s. 18; LOUCK¯, Franti‰ek. Mnozí nedoletûli. Praha 1989, s. 55 (zde je foto F. Benedikta a náhrobku na hﬁbitovû).
59 AMZV, ZÚ âína, kart. ã. 8. V seznamu ãeskoslovensk˘ch emigrantÛ J. Kudûly
není uvedena, nezaznamenal ani úmrtí jejího manÏela ãi narození syna, moÏná proto,
Ïe pﬁijeli na nûmeck˘ pas. Pﬁed válkou v‰ak byla obãankou âSR a po válce usilovala
o návrat domÛ.
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Frída Friedová z Lipníku nad Beãvou
(AMZV, ZÚ âína)

Moﬁic Gregor se narodil v Paskovû u Místku, ale pÛsobil v Brnû, kde byl
uÏ v bﬁeznu 1939 zatãen gestapem a vûznûn na ·pilberku. Po mnoha
útrapách byl v kvûtnu 1940 propu‰tûn pro nemoc. ProtoÏe byt i majetek
mu zabavili, ode‰el do Prahy. Jeho Ïena Regina byla v prosinci 1939 rovnûÏ zatãena a ‰est t˘dnÛ vûznûna. V Praze se nakonec 8. listopadu 1940
doãkali odjezdu do ·anghaje, kam dorazili i s dcerou Luisou AlÏbûtou.60
Obchodník Pavel Bellak a jeho Ïena Ema pocházeli z Opavy.61 Gabriela
Ertlerová z Fr˘dku mûla ãeské ‰koly, ale provdala se za Nûmce Bernharda Ertlera. Îili v Lipníku a od roku 1912 ve Vídni. Po manÏelovû
smrti a po záboru Rakouska ode‰la do Bratislavy, ale jako Ïidovka pﬁíslu‰ná do Lipníku nad Beãvou se rozhodla radûji emigrovat.62
Z poãetné Ïidovské komunity v Lipníku nad Beãvou pocházelo je‰tû nûkolik emigrantÛ. Ing. Julius Fried se Ïenou Frídou Ïili pﬁed válkou v Lipníku, Olomouci a Vídni, kde mûli obchodní dÛm Kann a Fried. Po záboru
Rakouska ode‰li do Brna, kde ãekali na odchod do emigrace. K odchodu
vyuÏili pomoci Stopfordovy nadace, na jejich kartû je poznámka: „Dar
60 AMZV, ZÚ âína, kart. ã. 9.
61 KUDùLA, J. âeskosloven‰tí..., c. d., s. 265.
62 AMZV, ZÚ âína, kart. ã. 8.
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K 14 000 zaplacen dne 24. 8. 1939.“ Hned po pﬁíjezdu do ·anghaje si
ing. Fried vymûnil protektorátní pas za ãeskoslovensk˘ a vstoupil do âeskoslovenského krouÏku. KdyÏ jeho otec v Lipníku v roce 1940 zemﬁel, zabavily úﬁady jejich rodinn˘ dÛm a bratr byl deportován do koncentraãního tábora, kde zahynul. PﬁeÏila jen dcera Eva, která v roce 1939
emigrovala do Anglie a po válce se vrátila domÛ.63 Do Lipníku pﬁíslu‰ela
téÏ rodina bankovního úﬁedníka Arno‰ta Haase (Ïena Helena, syn Petr),
která po pﬁíjezdu do ·anghaje vyuÏila pomoci Jointu,64 dále Berta Haasová, která pﬁijela do ·anghaje uÏ v ﬁíjnu 1939 a vdala se tu v roce 1943
za Kurta Blankensteina, Ïidovského uprchlíka z Nûmecka,65 nebo rodina
advokáta JUDr. Arno‰ta Taubera (Ïena Zita).66 Okresní soud v Lipníku
nad Beãvou vyﬁizoval pozÛstalost Arno‰ta Grünbergera, kter˘ 20. ledna
1941 v ·anghaji náhle zemﬁel na infekci. PﬁestoÏe údajnû vlastnil doma
nûjaké nemovitosti, v ·anghaji nezanechal Ïádn˘ majetek, jen ‰atstvo
a prádlo, které se musely prodat ke krytí v˘dajÛ na pohﬁeb.67 Lipnick˘
rodák Bruno Bellak, továrník z Brna, odjel do ·anghaje 8. dubna 1940.68
V kartotéce Stopfordovy nadace je uvedeno nûkolik vystûhovalcÛ do
·anghaje, jejichÏ jména v‰ak v seznamech ãeskoslovensk˘ch emigrantÛ poﬁízen˘ch za války pﬁímo ve mûstû chybí, coÏ ale jejich pobyt v ·anghaji nemusí zpochybÀovat. Napﬁ. Otto Hirsch z Vala‰ského Meziﬁíãí zaplatil dar ve
v˘‰i 14 000 K uÏ 16. srpna 1939, stejnû jako vstupní poplatek sto liber, a na
kartû má poznámku „Odcestovati co nejdﬁíve“. Podobnû Dr. Edwin Weissberger, rodák z Tû‰ína, kter˘ Ïil s manÏelkou Edith v Îilinû a vlastnil ﬁí‰skonûmeck˘ pas vydan˘ ve Vídni 14. záﬁí 1938 i vízum do âíny, mûl uÏ od
února 1939 zaplacenou dávku 12 857 korun i náklady na cestu ve v˘‰i
42 857 korun.69 Naproti tomu úãastníci hromadného transportu do âíny ze
30. dubna 1939, kteﬁí také ﬁádnû zaplatili v˘jezdní poplatky, tam ale vÛbec
neodjeli a smûﬁovali jinam, zﬁejmû do Palestiny.70

Na‰li bychom je‰tû mnohá jiná jména spojující Ostravsko se ·anghají,
jeÏ se ale Ïidovské emigrace pﬁímo net˘kají. Napﬁíklad Josef A. Luley
z Pﬁíbora slouÏil na konzulátu v Bombaji v dobû po bﬁeznu 1939, kdy konzulát vystavoval uprchlíkÛm náhradní ãeskoslovenské pasy místo protektorátních. Pozdûji byl jmenován konzulem v Singapuru s pravomocí
pro âínu a organizoval evakuaci ãeskoslovensk˘ch obãanÛ pﬁed japonskou hrozbou. Jin˘ diplomat, Antonín Voln˘ z Klokoãova u Pﬁíbora, nastoupil po zru‰ení vyslanectví v Tokiu k BaÈovû firmû v Kanadû a jako její
zástupce pﬁijel v roce 1941 do ·anghaje. Na zpáteãní cestû vstoupil jako
dobrovolník do armády USA a byl zajat Japonci na Filipínách. KdyÏ
v roce 1944 pﬁeváÏeli Japonci zajatce na Tchaj-wan, byla jejich loì zasaÏena americk˘m torpédem a Voln˘ na následky tûÏkého zranûní zemﬁel.71 Úﬁedníkem BaÈovy firmy byl téÏ Antonín Alfred Fischer z Krnova,
kter˘ pocházel z ãesko-nûmeck˘ch rodiãÛ a hlásil se k národnosti nûmecké. V roce 1936 byl vyslán do Singapuru a po záboru Sudet ho nûmeck˘ konzulát vyzval, aby pﬁijal ﬁí‰skonûmeck˘ pas. Pod hrozbou perzekuce své ãeské matky v Krnovû tak uãinil a hned na zaãátku války byl
jako Nûmec internován Angliãany. Propustili ho aÏ po sedmi mûsících,
kdyÏ prokázal, Ïe je pÛvodem âechoslovák. Zbytek války strávil v ·anghaji.72 Podobnû pestr˘ osud mûl Dr. Jindﬁich Fillunger, rodák z Orlové,
syn ústﬁedního ﬁeditele Vítkovického horního a hutního tûÏíﬁstva. Od
roku 1929 pracoval v exportním oddûlení Vítkovick˘ch Ïelezáren a zprostﬁedkoval v˘znamné dodávky mostÛ a kotlÛ do âíny a Japonska. Aã po
otci Nûmec, po pﬁíchodu nacistÛ pomáhal ãesk˘m spolupracovníkÛm
v nákupním oddûlení Zbrojovky. V bﬁeznu 1941 byl Zbrojovkou vyslán na
kontrolu ·kodov˘ch závodÛ v âínû, jeÏ údajnû ochránil pﬁed nûmeck˘mi
zásahy a podporoval téÏ ãeské emigranty v ·anghaji.73

Vala‰ského Meziﬁíãí. Vsetín 2004, s. 117–118.
70 NA, MPSP, kart. ã. 161. I mezi nimi bylo hodnû osob z Ostravska: úﬁedník Dr. Jakob
Voldán (nar. 19. 12. 1912 v Moravské Ostravû), Kateﬁina Voldánová (nar. 7. 11. 1913 v Moravské Ostravû), student Ervín Voldán (nar. 21. 3. 1920 tamtéÏ), krejãí Hugo Huttmann
(nar. 14. 4. 1909 ve Vítkovicích), zamûstnanec Oskar Huttmann (nar. 15. 2. 1908 ve Vítkovicích), obchodník Jan Aufricht (nar. 28. 10. 1900 v Moravské Ostravû), obchodník Valtr
Aufricht (nar. 20. 2. 1895 tamtéÏ), Eli‰ka Aufrichtová (nar. 1. 4. 1900 tamtéÏ), úﬁedník

Leopold Klein (nar. 17. 3. 1897 tamtéÏ), student Kurt Pratzner (nar. 2. 4. 1921 v Opavû),
obchodník Dr. Erich Seiler (nar. 28. 2. 1906 v Opavû) a skupina osob bydlících pﬁed odjezdem v Moravské Ostravû na Strassmannovû ulici ã. 8 u J. Horna – Abraham Forscher
(nar. 12. 9. 1872 v Tymbarku), Feigel Forscherová (nar. 7. 4. 1869 tamtéÏ), Ferdinand
Forscher (nar. 18. 7. 1903 tamtéÏ), knihaﬁ Salamon Forscher (nar. 12. 11. 1911 v Zábﬁehu),
Berta Szyfrowiczová (nar. 6. 8. 1898 v Tymbarku) a krejãová Tereza Grausteinová (nar.
8. 2. 1909 v Karviné). Do transportu se pÛvodnû pﬁihlásily téÏ osoby, jejichÏ jména byla nakonec vy‰krtnuta – Bedﬁich Gross a Artur Apfel z Moravské Ostravy, Josef Faust a Moric
Gutter z âeského Tû‰ína, Josef Kassler z Fry‰tátu. Podle sdûlení L. Salomonoviãové se do
emigrace v Palestinû dostal napﬁ. Hanu‰ Aufricht, rodina Voldánov˘ch a Forscherov˘ch.
Potvrdila to i dcera Salomona Forschera z Lond˘na, ãlenka Îidovské obce v Kingstonu,
kde je dnes uloÏena pÛvodní tóra Îidovské obce z Ostravy.
71 LANGER, Václav. Zahraniãní odboj 1939–1945. Obãané z Kopﬁivnice, Pﬁíbora
a ·tramberka. Kopﬁivnice 1995, s. 49–50, 57.
72 AMZV, ZÚ âína, kart. ã. 8.
73 TamtéÏ.
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63 TamtéÏ; NA, MPSP, i. ã. 960.
64 AMZV, ZÚ âína, kart. ã. 9.
65 KUDùLA, J. âeskosloven‰tí..., c. d., s. 269.
66 AMZV, ZÚ âína, kart. ã. 10.
67 TamtéÏ, kart. ã. 12.
68 KUDùLA, J. âeskosloven‰tí..., c. d., s. 265.
69 NA, MPSP, i. ã. 960; blíÏe o O. Hirschovi viz BALETKA, Ladislav. Îidé v dûjinách

JAPONSKÁ OKUPACE A Z¤ÍZENÍ GHETTA
·anghajsk˘ bankéﬁ V. J. Taussig, kter˘ zpravodajsky pracoval pro exilovou vládu v Lond˘nû, odeslal 8. listopadu 1941 generálu Ingrovi pravidelné hlá‰ení. ZmiÀoval v nûm, Ïe se tu uÏ „v‰eobecnû oãekává, Ïe nejdéle
do ‰esti t˘dnÛ dojde ku sráÏce mezi Japonskem a Spojen˘mi státy a tím
i s ostatními spojenci“.74 A skuteãnû, japonsk˘ útok na Pearl Harbor pﬁi‰el uÏ 7. prosince a druh˘ den ráno Japonci pﬁepadli i mezinárodní koncese v ·anghaji. Britská loì v pﬁístavu byla po krátkém boji potopena,
americká se vzdala. ·anghajsk˘ dobrovolnick˘ sbor, kter˘ tvoﬁilo asi
1200 jen chabû vycviãen˘ch a vyzbrojen˘ch civilistÛ, vãetnû 72 âechoslovákÛ, se ani nepostavil na odpor. Okupace tedy nezpÛsobila ztráty na Ïivotech a navenek se projevila zprvu jen tím, Ïe Japonci zaãali evidovat
v‰echny Brity a Ameriãany, s nimiÏ byli ve válce. I kdyÏ ãeskoslovenská
vláda v Lond˘nû rovnûÏ vyhlásila 9. prosince Japonsku válku a 16. prosince to znovu potvrdila, japonská vláda tento krok odmítla vzít na vûdomí s odÛvodnûním, Ïe státy jako Polsko, ¤ecko, Jugoslávie ãi âSR uÏ
neexistují, takÏe ani nemohou b˘t ve válce. Pﬁesto ale japonské úﬁady paradoxnû uznaly platnost star˘ch ãeskoslovensk˘ch pasÛ, kdyÏ na jejich
základû a po ovûﬁení u âeskoslovenského krouÏku vydávaly ãeskoslovensk˘m emigrantÛm propustky pro pohyb mimo uzavﬁené hranice mezinárodních koncesí. Privilegia cizincÛ sice padla, ale Ïádostem nûmeck˘ch
úﬁadÛ o vydání uprchlíkÛ z ﬁí‰sk˘ch území Japonci na‰tûstí nevyhovûli.
Postupnû v‰ak pﬁevzali banky a dal‰í podniky do sv˘ch rukou. Hospodáﬁsk˘ Ïivot ve mûstû se v˘raznû zhor‰il, objevil se nedostatek Ïivotních potﬁeb a ceny prudce vzrostly.75
Na nátlak nûmeck˘ch úﬁadÛ nakonec Japonci pﬁistoupili k „ﬁe‰ení“ Ïidovské otázky. Odmítli sice plán ‰éfa tokijské poboãky gestapa plukovníka J. Meisingera na zﬁízení koncentraãního vyhlazovacího tábora
v ·anghaji,76 ale rozhodli pﬁesunout asi 10 tisíc ÏidÛ z koncesí do segregovaného území ve ãtvrti Hongkew, kde jiÏ bylo pﬁes 12 tisíc uprchlíkÛ.
Kromû nich zde Ïilo téÏ mnoho âíÀanÛ, kteﬁí odtud odmítli odejít a zÛstali se Ïidy v pﬁeplnûné ãtvrti, na rozdíl od nich ale nebyli vystaveni diskriminaci. Îidé totiÏ obdrÏeli prÛkazy se Ïlut˘m pruhem a s otisky prstÛ,
bez zvlá‰tního povolení japonsk˘ch úﬁadÛ nesmûli opustit hranice
74 TamtéÏ, kart. ã. 16.
75 KUDùLA, J. âeskosloven‰tí..., c. d., s. 251–253; BAKE·OVÁ, I. âína..., c. d., s. 81.
76 The Jews..., c. d., s. 23, 34; VÁMOS, P. „Home Afar“..., c. d., s. 6. Josefu Meisinge-

rovi se ﬁíkalo „Var‰avsk˘ ﬁezník“, protoÏe byl zodpovûdn˘ za smrt nûkolika tisíc PolákÛ
v roce 1939, kdy byl velitelem bezpeãnostní policie a SD ve Var‰avû. Byl v Polsku v roce
1948 odsouzen k trestu smrti a popraven. Viz téÏ GRÜNBERG, Karol. SS. Hitlerova
ãerná garda. Praha 1981, s. 193.
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Dne‰ní ulice v b˘valém ghettu Hongkew, 2005 (autor M. Borák)

ghetta. To mûlo rozlohu asi dvou a pÛl kilometru ãtvereãního a i kdyÏ nebylo ohraniãeno ploty ani dráty, hlídala je zvlá‰tní civilní stráÏ a japon‰tí
vojáci. Nebyly sice zaznamenány Ïádné násilné ãiny JaponcÛ, mnozí Ïidé
v‰ak okusili japonské vûznice za rÛzné pﬁestupky, napﬁ. za nedovolené
opu‰tûní ghetta. Îivotní podmínky v ghettu byly sice svízelné, nedostatek potravin, lékÛ a hygienick˘ch potﬁeb zvy‰oval nemocnost a úmrtnost,
av‰ak díky pomoci mezinárodních organizací zde byla situace mnohem
lep‰í neÏ v ãínsk˘ch ãtvrtích mûsta, trpících epidemiemi a hladem.77
Umístûní do ghetta postihlo asi 250 ãeskoslovensk˘ch ÏidÛ. Zaãal se
o nû starat novû utvoﬁen˘ Pracovní v˘bor, kter˘ jim ve spolupráci s âeskoslovensk˘m krouÏkem pomáhal zvlá‰tû s ubytováním a stravováním.
Podaﬁilo se pronajmout dva penziony pro asi sto pﬁesídlencÛ na tehdej‰í
Chusan Road ã. 41 a 43, ostatní bydleli v nájemních bytech, které si sami
vyhledali.78 âeskosloven‰tí Ïidé se tak vyhnuli potíÏím hromadn˘ch ubytoven, které v ghettu nebyly Ïádnou v˘jimkou. Oba zmínûné penziony do77 KUDùLA, J. âeskosloven‰tí..., c. d., s. 253.
78 TamtéÏ, s. 254.
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Vnitﬁní trakt penzionÛ ãs. emigrantÛ v b˘valém ghettu, 2005 (autor M. Borák)
Dne‰ní stav penzionÛ ãs. emigrantÛ v b˘valém ghettu na Chusan Road ã. 51
a 53, 2005 (autor M. Borák)

Vnitﬁní trakt penzionÛ ãs. emigrantÛ v b˘valém ghettu, 2005 (autor M. Borák)

dnes slouÏí jako obytné domy. Z ru‰né ulice je vidût jen reklamy a v˘kladní skﬁínû obchodÛ. Teprve nenápadn˘m prÛchodem mezi domy lze
projít aÏ do pavlaãového dvora, tmavého a stísnûného, s uliãkami pln˘mi
trubek a kanálÛ se spla‰ky, do nichÏ ústí pár oken zadního traktu budovy. Hygienické podmínky sotva snesou srovnání s na‰imi standardy
a tenkrát to bylo jistû mnohem svízelnûj‰í. Chusan Road pﬁitom patﬁila
k nejv˘stavnûj‰ím ãástem ãtvrti Hongkew, pro ãetné kavárny a obchody
v evropském stylu se jí dokonce pﬁezdívalo „Malá VídeÀ“. Nedaleko odtud
se nacházejí v‰echna v˘znamná místa ghetta – Ïidovská synagoga Ohel
Moishe postavená v roce 1927, Ïidovská nemocnice, Ïidovsk˘ klub, Ïidovská ‰kola, park Wayside (dnes Huoshan Park), kter˘ slouÏil jako shromaÏdi‰tû ÏidÛ, s pamûtní deskou pﬁipomínající historii ghetta, aj.
V ãervenci 1944 se po roztrÏce s vedením âeskoslovenského krouÏku
z v˘boru vytvoﬁilo samostatné sdruÏení ãeskoslovensk˘ch ÏidÛ, povinnû
zahrnující v‰echny krajany Ïijící v ghettu. I kdyÏ bohuÏel nemáme k dispozici pﬁímá svûdectví ãi vzpomínky ãeskoslovensk˘ch obãanÛ o pomûrech v ghettu, z jin˘ch dokladÛ známe alespoÀ nûkolik zmínek o osudu
ostravsk˘ch emigrantÛ. Napﬁ. David Apotheker strávil po pﬁíchodu Ja-
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(vãetnû b˘valého Rakouska, âeskoslovenska), Maìarska, b˘valého Polska, Litvy, Loty‰ska a Estonska, atd., a kteﬁí nyní nemají státní pﬁíslu‰nost“.81 Je zajímavé, Ïe slovo „Ïid“ nebo „ghetto“ se v proklamaci vÛbec
neobjevilo, aãkoliv opatﬁení bylo namíﬁeno pﬁedev‰ím proti ÏidÛm, zbaven˘m nacisty státní pﬁíslu‰nosti. ·anghajské ghetto existovalo aÏ do konce
války, pﬁeãkalo i kapitulaci Japonska a definitivnû bylo zru‰eno 3. záﬁí
1945 poté, co po odchodu JaponcÛ vstoupila do mûsta âankaj‰kova vojska. Po celou dobu války byla ·anghaj u‰etﬁena váleãn˘ch bojÛ, paradoxnû aÏ na samém jejím konci, 17. ãervence 1945, zpÛsobil útok americk˘ch bombardérÛ na radiostanici a vojenské sklady v segregovaném
území smrt nûkolika set âíÀanÛ a 31 uprchlíkÛ z Evropy.82
ZNOVU DO SVùTA, NEBO DOMÒ?

Památník b˘valého ghetta v parku Wayside
(dnes Huoshan Park), 2005 (autor M. Borák)

poncÛ asi tﬁi t˘dny ve vazební cele, Arno‰t B. Fleischer se jako osoba bez
státní pﬁíslu‰nosti musel co tﬁi mûsíce hlásit na policii a nesmûl opustit
·anghaj. Vût‰ina rodin se dostala do ghetta, jak dokládají záznamy
o Gregorov˘ch, Friedov˘ch, Rosauerov˘ch, o Irmû Thiebergerové, Evû
Frankové, Hildû Adlerové aj.79 Ghetto bylo obvykle oznaãováno jako „segregace“, napﬁ. o J. Friedovi se uvádí, Ïe musel Ïít pﬁes dva roky „v segregaãním území v ·anghaji, kam byl nucen se odstûhovati v dÛsledku japonské proklamace“.80
Zmínûná „Proklamace t˘kající se omezení bydli‰tû a obchodu uprchlíkÛ
bez státního obãanství“, zveﬁejnûná v ‰anghajském tisku 18. února 1943,
s odvoláním na vojenskou nutnost pﬁesnû vymezila ulice ve ãtvrti Hongkew, které mûly tvoﬁit hranice zﬁizovaného ghetta. Za uprchlíky bez státního obãanství prohlásila ty, „kteﬁí pﬁijeli do ·anghaje od 1937 z Nûmecka
79 AMZV, ZÚ âína, kart. ã. 8, 9, 11, 13.
80 TamtéÏ, kart. ã. 8.
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I kdyÏ segregaãní pﬁedpisy byly ihned zru‰eny, mnozí Ïidé v ghettu zÛstali, protoÏe nemûli prostﬁedky na poﬁízení bytu v b˘val˘ch koncesích.
Av‰ak i nadûje na oÏivení nûkdej‰í slávy koncesí záhy pominula, protoÏe
ãínské úﬁady jejich exteritoriální status zru‰en˘ Japonci uÏ neobnovily
a dávaly stále jasnûji najevo, Ïe tu cizí kapitál nebude vítán. Nezb˘valo,
neÏ pom˘‰let na odchod.
Pro mnohé z emigrantÛ to nebylo nijak jednoduché, protoÏe museli sehnat nejen prostﬁedky na cestu, ale pﬁedev‰ím získat i nové doklady, a to
obvykle trvalo velmi dlouho. Vût‰ina z nich mûla neplatné pasy protektorátní nebo i ﬁí‰skonûmecké, ãi prozatímní pasy vystavené konzulátem
v Bombaji. Teì museli o vydání pasÛ poÏádat ãeskoslovenské velvyslanectví, které se poãátkem roku 1946 pﬁestûhovalo do Nankingu a vyﬁizováním konzulárních záleÏitostí v ·anghaji povûﬁilo pﬁedsedu âeskoslovenského krouÏku Jaroslava ·tûpána. Ten byl oprávnûn vydávat potvrzení
o obãanské zpÛsobilosti krajanÛ a o jejich chování v dobû války, av‰ak vyuÏíval tohoto práva k vyﬁizování sporÛ mezi starousedlíky a váleãn˘mi
emigranty, pﬁeváÏnû Ïidovsk˘mi.83 Podle pokynÛ ministerstva zahraniãních vûcí se repatriace ãeskoslovensk˘ch obãanÛ nemûla t˘kat NûmcÛ
a MaìarÛ, pokud nebyli pﬁedváleãn˘mi antifa‰isty, politick˘mi vûzni nacistÛ ãi úãastníky odboje. Kromû své národnosti museli repatrianti prokázat i národní spolehlivost svou i své rodiny, mj. téÏ potvrzením o úãasti
v národním odboji a zapojení do ãinnosti ãeskoslovensk˘ch spolkÛ.84
81 TamtéÏ, kart. ã. 16.
82 VÁMOS, P. „Home Afar“..., c. d., s. 7. Mezi obûÈmi náletu bylo údajnû 7 ÏidÛ z Pol-

ska, ztráty uprchlíkÛ z âeskoslovenska nebyly zaznamenány.
83 BAKE·OVÁ, I. âína..., c. d., s. 106, 113.
84 AMZV, ZÚ âína, kart. ã. 16, Pokyny pro repatriaci ze 22. 6. 1945.
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A tady se otevíraly moÏnosti pro vyﬁizování osobních úãtÛ a nevraÏivostí,
neboÈ zatímco ãlenství v âeskoslovenském krouÏku bylo posuzováno jako
úãast v odboji, ãlenství v Ïidovské organizaci vytvoﬁené v ghettu zpochybÀovalo podle vedení krouÏku loajalitu ÏidÛ vÛãi ãeskoslovenskému státu.85
Pomûry v krajanské komunitû ovlivÀovaly rozhodování o návratu emigrantÛ podobnû negativnû jako pﬁístup domácích úﬁadÛ k ovûﬁování jejich národní spolehlivosti. I kdyÏ jako Ïidé svou vlast opustili v bezprostﬁedním ohroÏení Ïivota a jejich pﬁíbuzní byli povraÏdûni, i kdyÏ je
i v ·anghaji zavﬁeli do ghetta, pro ãeskoslovenské úﬁedníky to mnohdy
byli Nûmci bez práva na návrat. Tak napﬁ. ostravská profesorka Irma
Thiebergerová, která se uÏ pﬁed válkou hlásila k Ïidovství, i kdyÏ uãila
na nûmecké ‰kole, marnû Ïádala o zachování ãeskoslovenského obãanství. Ústﬁední národní v˘bor v Ostravû jí v dubnu 1949 sdûlil, Ïe ministerstvo vnitra její Ïádosti nevyhovûlo, protoÏe nesplÀuje podmínky § 2
odst. 1 dekretu prezidenta republiky ã. 33 ze 2. 8. 1945 – „neúãastnila se
ãinnû boje za osvobození âSR ani netrpûla pod nacistick˘m ãi fa‰istick˘m
terorem“.86 Nezb˘valo jí, neÏ poÏádat o vystûhování do Sydney v Austrálii. Stejn˘m smûrem ode‰li mnozí dal‰í Ïidé z Ostravska – Hilda Adlerová
(do Melbourne), Moﬁic Gregor s rodinou (odjeli 24. prosince 1946), Bedﬁich Rosauer s rodinou (odjeli v ãervenci 1946), Stella Reichová. Hilda
Kulková na‰la útoãi‰tû na Novém Zélandu. Rodina Arno‰ta Haase smûﬁovala do USA, Heﬁman a Lilly Kleinovi odjeli pﬁes USA ke str˘ci do Mexika.87 Jaroslav Flusser nevydrÏel hádky a osoãování mezi krajany
a spáchal 26. ﬁíjna 1945 pﬁímo v kanceláﬁi âeskoslovenského krouÏku sebevraÏdu, kdyÏ pﬁedtím obvinil vedení krouÏku ze své smrti.88 Je‰tû
vût‰í potíÏe neÏ Ïidé mûli skuteãní ãeskosloven‰tí Nûmci. Hrozila jim deportace do Nûmecka na základû listin sestavovan˘ch ãínsk˘mi úﬁady
spoleãnû s americk˘mi vojensk˘mi ãiniteli. Dr. Jindﬁich Fillunger mûl
odjet v ãervnu 1946, ale po intervenci ãeskoslovenského velvyslanectví
byl z transportu vyreklamován a v srpnu 1946 byl opût jmenován oficiálním zástupcem Vítkovick˘ch Ïelezáren pro âínu. UÏ v prosinci byl v‰ak
znovu zaﬁazen na listinu NûmcÛ urãen˘ch k deportaci a musel se ukr˘t
u ãínsk˘ch pﬁátel v okolí Nankingu. Domníval se, Ïe za jeho ‰ikanou stojí
konkurence cizích firem, které se chtûjí zbavit úspû‰ného obchodníka, ale
85 KUDùLA, J. âeskosloven‰tí..., c. d., s. 255–258. Na „ãernou listinu“ 15 málo loajálních krajanÛ zaﬁadil J. ·tûpán i tﬁi emigranty z Ostravska – dr. B. Pressburgera,
ing. J. Frieda a dr. A. Taubera.
86 AMZV, ZÚ âína, kart. ã. 13.
87 TamtéÏ, kart. ã. 8, 9, 10, 11, 13.
88 TamtéÏ, kart. ã. 8. Byl pohﬁben na Ïidovském hﬁbitovû na Columbia Road, nová
ãást, ﬁada 28, hrob ã. 6.

Odmítnutí ãeskoslovenského obãanství Irmû Thiebergerové z Moravské Ostravy
(AMZV, ZÚ âína)
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skuteãnost byla asi prozaiãtûj‰í: samo vedení âeskoslovenského krouÏku
ohlásilo úﬁadÛm, Ïe byl nacistou.89
Jen asi ãtvrtina emigrantÛ (tedy asi 80 osob) se rozhodla vrátit do âeskoslovenska, ale zdaleka ne v‰em se to kvÛli zmínûn˘m tûÏkostem nakonec podaﬁilo. Pokyny pro repatriaci navíc stanovily, Ïe „repatriaãní v˘lohy
jdou zásadnû na náklad pﬁestûhovalcÛv“. Pozdûj‰í návrh státní pÛjãky na
repatriaci vláda zamítla, takÏe nûkteﬁí emigranti vyuÏívali pomoci mezinárodní organizace uprchlíkÛ IRO, organizace UNRRA (s ní byla napﬁ. repatriována v únoru 1946 Gabriela Ertlerová nebo v prosinci 1946 David
Apotheker) apod.90 Nedochoval se bohuÏel soupis v‰ech repatriantÛ. Patﬁila k nim téÏ Arno‰tka Finkelgrünová se synem, kteﬁí se mûli vrátit pﬁes
Vladivostok a SSSR.91 Ing. Julius Fried uvedl v Ïádosti, Ïe on ani jeho
Ïena Frída se nikdy nehlásili k národnosti nûmecké, n˘brÏ vÏdy k Ïidovské; ministerstvo vnitra v‰ak zjistilo, Ïe v roce 1930 se pﬁi sãítání lidu
v Olomouci jeho Ïena pﬁihlásila jako Nûmka. Pﬁesto se nakonec obûma podaﬁilo péãí UNRRA dosáhnout repatriace, francouzskou lodí Felix Roussel
se v dubnu 1947 pﬁes Suez a Marseille dostali domÛ.92 Eva Franková sice
po válce zaãala pracovat u americké vojenské správy v ·anghaji, ale
chtûla se vrátit. Ústﬁední národní v˘bor v Ostravû jí vystavil osvûdãení
o státním obãanství a poÏadoval za to po konzulátu úhradu ve v˘‰i 100 korun. Franková ji uhradila protihodnotou dvou americk˘ch dolarÛ,
a mohla se vystûhovat. Její nyní uÏ s ní rozlouãen˘ manÏel Egon Frank se
vrátil domÛ lodí Marine Angel, jeÏ vyjela ze ·anghaje 17. ãervence 1946.93
Do Ostravy se vrátil i MUDr. Bedﬁich Radó.94
Mezitím se v âínû rozhoﬁela (od léta 1946) dal‰í obãanská válka.
V dubnu 1949 dobyla komunistická vojska bez boje ·anghaj, kdyÏ místní
honorace zaplatila ustupující kuomintangské armádû v˘kupné za vyklizení mûsta. âeskoslovensko sice jako jedna z prvních zemí uznalo âínskou lidovou republiku, vyhlá‰enou 1. ﬁíjna 1949, ale nová vláda ohlásila,
Ïe nemÛÏe brát ohled na Ïivotní styl cizincÛ, které je zapotﬁebí evakuovat. Koncem roku 1949 Ïilo v ·anghaji je‰tû asi 70 ãeskoslovensk˘ch obãanÛ, ale o pár let pozdûji uÏ jich v celé âínû zÛstaly jen sotva dvû desítky, vût‰inou na severu v Charbinu.95
89 AMZV, ZÚ âína, kart. ã. 8.
90 BAKE·OVÁ, I. âína..., c. d., s. 113; AMZV, ZÚ âína, kart. ã. 8.
91 AMZV, ZÚ âína, kart. ã. 8.
92 AMZV, ZÚ âína, kart. ã. 8, 16.
93 TamtéÏ.
94 Zemﬁel 19. 6. 1961 v Ostravû-Porubû a je pohﬁben na Ïidovském hﬁbitovû ve Slez-

Îádost Stelly Reichové z Moravské Ostravy o vydání pasu (AMZV, ZÚ âína)
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ské Ostravû. Za sdûlení dûkuji L. Salomonoviãové.
95 BAKE·OVÁ, I. âína..., c. d., s. 107, 115; KUDùLA, J. âeskosloven‰tí..., c. d., s. 259.
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Po krátkém období pﬁedev‰ím hospodáﬁsk˘ch kontaktÛ v padesát˘ch
letech 20. století ve‰keré styky mezi âínou a âeskoslovenskem nadlouho
ustaly. AÏ koncem osmdesát˘ch let se k nám zaãali vracet ãín‰tí studenti
a dnes ãínská migrace k nám patﬁí k tûm nejdravûj‰ím. Ale i ãesk˘ návrat do âíny je stále viditelnûj‰í. V ·anghaji jsou opût stovky âechÛ,
zdej‰í âesk˘ a Slovensk˘ klub zaloÏen˘ v roce 2005 má pﬁes osmdesát
ãlenÛ a stále roste. Mezi podniky, které opût pronikají na ãínsk˘ trh, nechybí tradiãní ·kodovky ani Vítkovice, ale objevilo se i hodnû nov˘ch
firem (napﬁ. Agrofert, Koh-i-noor, Linet, Evektor-Aerotechnik). âe‰i se
v ·anghaji prosazují v ﬁadû profesí – architekti Jan a Ivana Bendovi
staví moderní mrakodrapy, podnikatelka Gabriela Khynová poﬁádá zábavné akce, pÛsobí zde ãeské pﬁekladatelské spoleãnosti, finanãní skupina PPF atd.96 Mimoﬁádnû rostou turistické styky a trend neb˘valého
rozvoje vzájemné spolupráce je stále viditelnûj‰í, bez ohledu na pﬁetrvávající rozdíly v pojetí ﬁízení spoleãnosti, v dodrÏování lidsk˘ch práv a v dal‰ích oblastech.
96 âe‰i v âínû. Asijská velmoc láká firmy i schopné jedince. Lidové noviny 18. 7.
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Obnovená synagoga Ohel Moishe, v níÏ je dnes Pamûtní síÀ
Ïidovsk˘ch uprchlíkÛ v ·anghaji, 2005 (autor M. Borák)

Dnes je ·anghaj se sv˘mi 16 miliony obyvatel97 jedním z nejdynamiãtûji se rozvíjejících mûst svûta a právem se py‰ní tradicemi mezinárodních koncesí, které tento v˘voj kdysi pﬁedznamenaly. Znovu se sem vrátili i Ïidé – jejich obec má uÏ pﬁes 250 ãlenÛ a stále roste.98 V obnovené
synagoze Ohel Moishe je dnes Pamûtní síÀ Ïidovsk˘ch uprchlíkÛ v ·anghaji, v níÏ nechybí ani doklady vztahující se k âeskoslovensku. Záchrana
tisícÛ evropsk˘ch ÏidÛ za druhé svûtové války patﬁí k nejsvûtlej‰ím okamÏikÛm historie nejen tohoto mûsta.
97 BARON, Kiki. Shanghai, Hangzhou und Suzhou. Merian Reiseführer. München
2005, s. 37.
98 Shanghai Jewish Center viz http://chinajewish.org.
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Soupis Ïidovsk˘ch emigrantÛ z Ostravska v ·anghaji
1. Adler Artur, *1886, pﬁísl. Moravská Ostrava, zemﬁel v ·anghaji 26. 9.
1942
2. Adlerová Hilda, *25. 7. 1897 Güsten (Nûmecko), pﬁísl. Moravská
Ostrava
3. Adlerová Ilsa, *1921, pﬁísl. Moravská Ostrava
4. Apfelbaum Salamon, Moravská Ostrava, odjel 7. 9. 1941 ze ·anghaje
do zahr. odboje
5. Apfelbaum Jindﬁich Jakub, Moravská Ostrava, odjel 7. 9. 1941 ze
·anghaje do zahr. odboje
6. Apfelbaumová Rifka, Moravská Ostrava, evakuována ze ·anghaje
17. 8. 1942
7. Apotheker David, *24. 8. 1908 Bardejov, pﬁísl. Moravská Ostrava
8. Bellak Bruno, *4. 8. 1892 Lipník nad Beãvou
9. Bellak Pavel, *1883 Opava
10. Bellaková Ema, *1892 Opava
11. Benedikt Franti‰ek, *5. 12. 1921 Moravská Ostrava, odjel ze ·anghaje 7. 9. 1941 do zahr. odboje, zahynul jako pﬁísl. 311. ãs. bombardovací peruti 4. 12. 1944 v Británii
12. Ertlerová Gabriela, *23. 10. 1869 Fr˘dek, pﬁísl. Lipník nad Beãvou
13. Finkelgrün Petr, *9. 3. 1942 ·anghaj
14. Finkelgrünová Arno‰tka, roz. Bartlová, *1. 7. 1913 Karviná, manÏel
zemﬁel v ·anghaji
15. Fleischer Arno‰t Bedﬁich, *30. 9. 1891 VídeÀ, ﬁeditel hotelu Palace
v Moravské Ostravû
16. Fleischerová Gizela Juliana, *10. 6. 1897 VídeÀ, bydli‰tû Moravská
Ostrava
17. Flusser Jaroslav, *8. 7. 1901, Moravská Ostrava, Bohumín, zemﬁel
v ·anghaji 26. 10. 1945
18. Frank Egon, *5. 1. 1903 Moravská Ostrava, pﬁísl. Moravská Ostrava
19. Franková Eva, *22. 9. 1913 Krakov-Podgorec, pﬁísl. Moravská Ostrava
20. Fried Julius, ing., *3. 5. 1887 Lipník nad Beãvou
21. Friedová Frída, *14. 3. 1896 Olomouc, pﬁísl. Lipník nad Beãvou
22. Gregor Moﬁic, *31. 7. 1887 Paskov
23. Grünberger Arno‰t, pﬁísl. Lipník nad Beãvou, zemﬁel v ·anghaji
20. 1. 1941
24. Haas Arno‰t, *17. 8. 1898 VídeÀ, pﬁísl. Lipník nad Beãvou
25. Haasová (Blankensteinová) Berta, *19. 1. 1892 VídeÀ, pﬁísl. Lipník
nad Beãvou
26. Haasová Hela, *19. 12. 1905 Tarnów, pﬁísl. Lipník nad Beãvou
27. Haas Petr, *2. 7. 1938 VídeÀ, pﬁísl. Lipník nad Beãvou
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28. Hirsch Otto, *15. 3. 1918 Jeseník nad Odrou, pﬁísl. Vala‰ské Meziﬁíãí
29. Jeﬁábek Ludvík, *19. 8. 1885 Hrabová (dnes místní ãást Ostravy)
30. Klein Heﬁman, Dr., *27. 8. 1904 Moravská Ostrava
31. Kleinová Lilly, roz. Bûhalová, *7. 7. 1907 Praha, pﬁísl. Moravská
Ostrava
32. Kulková Hilda, *18. 5. 1913, Moravská Ostrava
33. Pressburger Bedﬁich, JUDr., *1907, pﬁísl. Moravská Ostrava
34. Pressburgerová Hela, *1917, Berlín, pﬁísl. Moravská Ostrava
35. Rado Bedﬁich, MUDr., *18. 4. 1908 Slezská Ostrava
36. Reichová Stella, *28. 12. 1916 Moravská Ostrava
37. Rosauer Bedﬁich, *19. 7. 1890 VídeÀ, pﬁísl. Moravská Ostrava
38. Rosauer Pavel, *15. 9. 1923 VídeÀ, pﬁísl. Moravská Ostrava
39. Rosauer Tomá‰, *1. 4. 1930 Moravská Ostrava
40. Rosauerová Gertruda, *7. 5. 1899 VídeÀ, pﬁísl. Moravská Ostrava
41. Schmied Franti‰ek, *12. 3. 1915 Moravská Ostrava
42. Thiebergerová Irma, *20. 4. 1889 Suchá, pﬁísl. Moravská Ostrava
43. Tauber Arno‰t, JUDr., *14. 2. 1901 Bystﬁice pod Host˘nem
44. Tauberová Zita, *18. 11. 1911 Bﬁeclav, pﬁísl. Lipník nad Beãvou
45. ThorÏ Pavel, ing., *1899 Moravská Ostrava
46. Weissberger Edwin, Dr., *14. 8. 1897 Tû‰ín
Soupis byl sestaven s vyuÏitím diplomatické korespondence uloÏené
v Archivu Ministerstva zahraniãních vûcí âeské republiky, fond Zastupitelsk˘ úﬁad âína 1945–1952, karton 8-13 a 16, kartotéky tzv. Stopfordovy
nadace, uloÏené v Národním archivu Praha, fond Ministerstvo práce
a sociální péãe – Repatriace, i. ã. 960 a Seznamu ãeskoslovensk˘ch emigrantÛ Ïidovského pÛvodu v ·anghaji, sestaveného ze dvou pÛvodních
soupisÛ z let 1942 a 1946 a zahrnujícího celkem 356 osob (viz KUDùLA,
Jiﬁí. âeskosloven‰tí Ïidé v ·anghaji za druhé svûtové války. âasopis Slezského zemského muzea, série B, 53, 20004, s. 265–276). Je pravdûpodobné, Ïe soupis nezachytil v‰echny emigranty pÛvodem z Ostravska,
neboÈ podklady mnohdy neuvádûjí místo narození a domovská pﬁíslu‰nost se v ﬁadû pﬁípadÛ nekryla s místem uvádûného posledního pobytu
pﬁed emigrací.

135

