
R. 1867 darovali tehdejš  držitelé velkostatku dub
ského židovské obci stř brné ozdoby na thoru. Věno
váni jest vryto do ozdob a zn : „Andenken Moritz und
Willi von H enikstein 1867."

To svědč  o vážnosti, jaké se o. ž. u vrchnosti těšila.
M sto pro 'hřbitov daroval některý z dř vějš ch drži

telů velkostatku dubského. H řbitov nalézá se upro
střed panského lesa a této okolnosti lze připisovati,
že je dosud dobře zachován.

HOSTÍCE U VOLYNĚ.
D le záznamů matričn ch lze souditi, že v H . u Vo

lyně bylo usazeno dosti rodin židovských. O tom
svědč  i ta okolnost, že židé hostičt  měli i svou sy
nagogu a hřbitov. Avšak během času ubývalo exi
stenčn ch podm nek v této malé obci a tak nastala při
rozeně emigrace. Když pak zanikly podm nky pro
dalš  trván  obce, byla tato zrušena.

Synagogu i hřbitov převzala židovská obec ve Vo
lyni dne 30 ledna 1899. Synagoga prodána soukrom
n ků Izáku a Johanne Weilovým za 20 zl.; vym nila
si však obec volyňská, že bude vložen do pozemko
vých knih servitut, že na půdorysu jej m, kdyby roz
bourána byla, zř zeno nebylo nic jiného nežli zahrád
ka, by to m sto nebylo znesvěceno.

7dí

Od 3. června 1902 patř  manželům Trejbalovým,
kteř  servitut přejali do kupn  smlouvy.

Obec volyňská sice dohl ž  na hřbitov, ale ohrada
jeho i pomn ky jsou již v takovém stavu, že nelze po
mýšleti na opravu.

Jména rodin kdysi v Host c ch usazených.

Kafka, Karel Weidental, Josef Bloch, Markus Löwy
G ans, učitel, Weigel, Jakub .Weil, Marcus Skali, Abra
ham Bittermann, Leopold Kohn, Pereles, Ruben Ábe
les, Abraham Meiler, knihař, Karel Kohn, Izák Weil,
Moses Bittermann, Benjamin Votický.

*) Viz „ D ě jin y m ěst a Vo lyn ě " od F r . T e p lé h o (1903) .
2 ) T o jest jako když se m odl , m aj ce ko l čela t filim šel ro š

a n a r a m e n i t filim šel ja t . P ř i p ř saze po lož ili r u ku n a sv. ro
dal, t . j . Starý záko n .

3) D le t est ifikac  s p eče t  m ěst sko u ž idu I srae lo vi z r. 1637,
d n e 16. led n a .

4) Vystěh oval se z Vo lyn ě r . 1912 do Spo jených st á tů se
ve r o a m er ic kýc h .

6 ) O d r. 1924, kd y V. B. p ř ivt ě len o k Volyn i.
a ) K o n c e m 18. sto l. pů sobil ve Volyn i jako r ab n M oses

Lö wit o ch , z jeh ož p o t o m ků je r o d in a Vilém a Lö wit o ch a , velko
o bc h o d n ka obil m , n yn ě jš h o st a ro st y.

Dějiny Židů ve Votic ch.
Zpracoval

MUDr. Vilém Klein, Praha.

V kotlině, romanticky lemované lesnatými stráněmi,
rozkládá se město Votice. P řed 13. stol. nebylo v těch
to m stech po nějaké osadě ani památky. Rozsáhlými
lesy táhla se jediné zemská cesta (nynějš  státn  sil
nice), spojuj c P rahu s jižn mi Čechami a s cizinou.

Židovské město

Byla nepostradatelná pro všechen obchod, dopravu
i pro válečnictv . P roto byla i tolikerým svědkem vý
pravných tažen  v husitských válkách i ve válce třiceti
leté a svědkem všech utrpen , jež město stihla. Jej
směr městem byl poněkud jiný nežli dnes. N ejstarš
směr: z Bystřice okolo Tožice, Zahradnic, skrze Olbra
movice, k mlýnu Kramperovu, Městečko, Mladoušov,
přes potok Bystrý, okolo „ H amburku", okolo hotelu
„Modrá hvězda", přes náměst  okolo kláštera, na Pol
ský vrch, Hostišovem k Oldřiclxovci, Milč nu na Boro
t n, podél potoka Tismenice na Tábor. Pozdějš  směr
(1749): Z Olbramovic k Srbicům, nad Pinglem okolo
nynějš  pily Vrzalovy (je dosud znáti starou cestu).
Směr od r. 1843: Z náměst  nynějš  ulic  Táborskou
(dř ve zvanou F arn ) a Opál m na Hostišov. Stará sil  '
nice na Polský vrch ponechána pro okresn  silnici,
kterou od Polského vrchu stavěli r. 1840 na Smilkov.
Nynějš  Pražská ulice nebývala a silnice t mto směrem
vedla nejsp še teprve od r. 1843.

Kdy byly V. založeny, určitě nev me. Snad se tak
stalo v druhé polovici XII I . stol. Zakladatelem se jme
nuje ryt ř Ota, který se pak psal „z Otic". Prvn  z ry
t řů Otických je znám Aleš z Otic, který založil farn
kostel sv. Václava kolem r. 1350. Stavbou dalš ch
domků rozš řila se původn  malá osada votická „Pod
hrad ", kde ve skupině domků bydleli h'lavne řemesl
n ci, od hradu (východně a jižně ode dvora a pivovaru)
směrem západn m a stala se městečkem, jež poddáno
bylo ryt řům z Otic. Patřily tedy V. mezi „šosovn "'
města. Tak se jmenovala města a městečka, která byla
sice poddanská čili robotn , ale stála pod ochranou

svých pánů; (Slovo „šosovn " pocház  z německého
„Schutz'1 =  ochrana.)

Kdy ž i d. m ě s t o povstalo, také nelze určiti, musilo
však již v 14. stol., kdy se řm&t  katol ci od jinověrců
lišili, jen nějaký ten domeček při pražsko linecké sil
nici, zvláště za městem, vykazovati. Snášenlivost nábo
ženská utrakvistů proti jinověrcům přilákala množstv
Židů do okol  města H ory Tábor a tak nalézáme v 15.
stol. ve V. počet Židů, kteř  se po městě a v ulici Kou
řimské (nyn  Táborské) v domech 12, 75 (Rabiškův
dům) a 76 (Rosolův dům) usazovali. Jich počet rostl
tak, že již v r. 1538 ve V. znamenitou o<bec působili,
školu modlitebn  a krchov svůj měli, kdy dle „staré
Památkův knihy 1 ) " města V. Adam Švec prodal za
hradu (na jiném m stě se mluv  o louce) Židům votic
kým, která jest u rybn ka pod Vápenkou ke hřbitovu.
Bývalý soudn  adjunkt . akubička ve svých spisech
„Děje  a m stopis okresu G otického" (rukopis v ma
jetku města \ at ic) je toho m něn , že Židé votičt , i
tud ž načcradšt  a hořepničt , tu louku koupili k r o z
š ř e n  stávaj c ho již starš ho hřbitova, č m chce do
kázati i větš  stář  o. ž. ve V.

Ze ve V. bydlelo již v té době v ce Židů, vysv tá též:
z krátkého ext raktu 2) , z výtažku, co odváděli žid.
starš  v Praze na různých hlavn ch dan ch od Židů
venkovských do komory české, v kterých městech a
osadách Židé se zdržuj , ko'lik jich porůznu se tam

Dolejš  brána mezi domy č. II. a III..

nalézalo a ke zdaněn  popsáno bylo. Bylo jich v r. 1570
napočteno 12Vb osob. Poněvadž „suma všech ku zda
něn  sepsaných osob" obnášela 413 osob. ie vidno, že



mezi 80 obcemi Židé votičt  byli na 6. m stě. Nejv ce
vykazovaly Roudnice (23), Teplice (22Vá), Boleslav
(I6V2), H roznět n (Lichtenstadt) (16) a L pa (14V2) :
Židé již v době tehdejš  obchodovali jako podomn

obchodn ci od obce k obci vš m, č m se obchodovati
dalo, byli pionýry obchodu tito psanci, kteř  po silni
c ch a stezkách vydáni byli všanc všem zločinům,
surovostem i smrti. Skromn  a stř dm  zprostředkovali
svým „agentován m" výrobky z jednoho územ  dio
druhého, tvořili nové větve obchodn  a možnosti vý
dělkové, tito mal  Židé s pinglem na zádech . . . V kruté
zimě a v létě v parnu největš m, při každém počas
kráčeli svou cestou, krokem pomalým, a byli š ast
ni, když před soumrakem našli nějaký ten útulek.
Ještě dnes se jmenuje na katastru votickém již v Srbi
c ch stávaj c  hospoda „na pinglu". Bylo  tam mýta vo
tické. Přišel li takový podomn  obchodn k pozdě, když
mýto bylo již zavřeno, zav tal do té hospůdky, která ob
držela jméno po „pinglu", který nos vali tito obchod
n ci na zádech, a zachovala je do dnešn ho dne. Tento
druh obchodn ků to byl, který zvelebil tehdejš  světové
trhy v Lipsku, v Linci a jinde, a vzkř sil je, když vál
kami byly skorém úplně zničeny. Mezi účastn ky na
těchto trz ch nescházeli i Židé z V. Původně se zabý
vali obchodem těchto věc : konop m, vlnou, ž němi,
peř m, později dobytkem, zbož m asadnickým a kle
noty. Prodávali i nakupovali. Zachovaly se 2 seznamy
oněch obchodn ků, kteř  v lineckém trhu 3) se dostavili
k váhám, na kterých se vážilo peř  („Federwaage1').
V r. 1594 bylo 82 Židů z 22 m st a v r. 1603 49 Židů
z 19 m st, kteř  dali vážiti zbož . Mezi nimi se nachá
zej  v r. 1594 z V. („Wottitz", nebo Wottycz) Ž idé:
Markus, který přišel k váze 15 krát, Marx 11 krát,
Mayer jednou, Isak dvakráte, taktéž Michl a Jan dva
kráte. V r. 1603 se zúčastnili z V. Ž idé: Markus, který
dal vážiti zbož  12 krát, a Abraham, který přišel jen
dvakrát.

Konč ce dobu nejstarš , zaznamenáváme pro zaj ma
vost poznámku úředn  o stář  synagogy a žid. o. ve "V.,
jak je obsažena v žid. konskripci4) (soupisu) na pan
stv  votickém a janovickém, v kraji berounském,
v r. .1724:

Synagoga stoj  od nepaměti. Dle doslechu je
prý v o t i c k á o b e c s t a r š  n e ž ž i d . o. p r a ž
sk á , jako právě žid. hřbitov. Obec měla v ce vý sa d .
Všechny ve velkém ohni r. 1661 shořely.

Dalš  osudy Židu votických.
Během 16. stol. pož vala země česká m ru a pokoje,

překrásně kvetla jako málokterá v Evropě. Též i Židé
měli pod l na tomto blahobytu. Až nadešla doba ná
boženských rozbrojů, které vyvrcholily v povstán
stavů protestantských. Město V."i celé okol  bylo dle
svědectv  knihy kláštern 5) toho času prý celé pikart
stv m a husitstv m nakvašeno a nebylo zde, vyjma jed
noho lazebn ka (nyn  č slo 116, Berger Rýdlův dům),
žádného katol ka pro bl zkost města Táboru. Neblahr
poměry nastaly r. 1618 svržen m m stodrž c ch. Rok
později dostal se hrabě Mansfeld se svou armádou k V.
a noclehovali zde. V noci pak vypukl neopatrnost  jed
noho z jeho voj nů požár, při kterém vyhořela velká
část města a mnoha žid. domů. Bitvou bělohorskou
8. listopadu 1620 rozhodnut jest boj ve prospěch c sa
řův. Židé museli opustiti některé domy křes anské a
odstěhovati se da žid. města, na sever a západ od syna
gogy se rozprost raj c ho. Mnohý Žid, a to sice bohatš ,
musil také zemi opustiti, neb Židé byli př vrženci Čes
kých bratř , kteř  se k nim tolerantně chovali a s nimi
jako s „dobrými sousedy" zacházeli. P ři exekuci na
Staroměstském rynku 21. června 1621 byl mezi 27 pány
rvt r Kašoar Ka pl ř ze Sulevic, pán na N eustupově a

Votic ch, stařec osmdesátiletý, mečem papraven. Jeho
bratr Pavel uprchl z V. tajnou podzemn  chodbou ze
zámku přes hranice . . .

Konfiskované panstv  votické přešlo r. 1622 koup
na ryt ře Sezimu z Wrtby, jehož rod od H absburků byl
pro služby jim konané povýšen clo stavu hraběc ho.
Prvn  jeho péč  bylo, aby poddan  v lůno c rkve kato
lické byli uvedeni. Seaima založil v r. 1627 ve V. kláš
ter řádu františkánského. Město i klášter zakusily
v těchto v.ojenských časech, kdy zuřila válka třiceti
letá, velkých protivenstv  a pronásledován  za kvar
diána P . Jeronýma Žateckého. O nehodách po bitvě
u Jankova (v okrese votickém) vypravuje kláštern
kniha votická t akto :

R. 1645 v ponděl  prvn  postn  stala se ona smutná
porážka vojska c sařského u tvrze jankovské pod ge
nerálem G ötzem, který poražen byl od Švédů. H lavn
oddělen  vojska nepřátelského, v tězstv m nadutého,
přišlo do V., m sta to půl m le toliko od bojiště vzdá
leného. Občané votičt  všickni opustivše strachem svá
obydl , křes ané i Židé, hledali útočiště a ochranu
v klášteře, kdežto se um stily ženy v kostele a muži
po chodbách kláštern ch, což po tři dny trvalo. Vojáci,
vpadše do kláštera, zabili v hostinské cele ryt ře jmé
nem Závise. V největš m nebezpeč  ale smiloval se Bůh
a poslal samého generála Torstensona, který, obměk
čen úpěnlivými prosbami kláštern ch bratř , sám vzal
konvent na ochranu a mu salvu guardu (pardon) dal.

Židovské domy v městě ") .
V soupisu Židů r. 1724 na panstv  votickém a

janovickém v berounském kraji jsou obsaženy v 1.
s loupci žid. rodiny, které se nalézaly v r. 1618 v mě
stečku votickém a měly domy dle městských kn ih :
Marek Žid, Wolf Žid, Jakub Žid Jistebnický, M arek
Mothe, Lev Ž id.

V starš  b lé knize města V. s ) nalézá se: „ Index
nebo rejstř k pořádnosti domů městských v těchto
knihách zapsaných, jak který na kterým listě počátek
svůj bere." V tom seznamu jsou zapsány následuj c
žid. domy:
Domy č slo na listu

7 Wolffa Žida 43
8 Arona Žida 48
9 Jakuba kon ře Žida 53

30 Motchy Žida 148
32 Kristoffowsky, na němž Lebl komin k Žid 153
34 Samuela Žida 160
40 M arka Žida 185
61 Joachima Žida 303
62 Lwa Ž ida 308
Suma domův šosovn ch léta 1625 jest 70.

Židovská př saha ' ) .
Já Šalamoun F anta sacerdot (kněz) rychtář žid.

v Starém městě Pražském známo čin m t mto listem
mým obecně přede všemi, kdež čten nebo čtouc  sly
šán bude, a zvláště tu, kdež jej č sti a slyšeti zálež ,
že niže psaná př saha s odepřen m jistých slov nemlu
vených při právě mém rychtářským v Starém městě
Pražským v slovech těchto, jakž niže položeno stoj  a
v knihách b lých právn ch fol. 88 vepsáno jest slovo
od slova takto:

I lumpreeht, Wolfa Žida syn z Votic"), učinil př
,3ahu podle práva takto: že jesti on k Janovi, pachol
kovi nebožt ka pana Jana Košickébo, regenta Jeho Mi
losti pána pana hraběte z Vrtby ta slova, aby Jakub
kon ř Žid z Votic jeho otráviti měl nebo m nil, nikdy
k němu Janu Pacholkovi jako i taky k žádnému jinému
nemluvil a jeho Jana Pacholka tehdáž v Praze ani ne

viděl, odepřel. Nebo že " o něm Jakubovi kon ři.' z V.
nic, aby se co toho takového kdy dočiniti měl zlého,
nev , jest při právě rychtáře žid. v starém městě praž
ském u př tomnosti urozeného a statečného ryt ře pana
Bohuslava Kořenského z Terešova, jakažto vyslaného
od Jeho Mil. vysoce urozeného pána pana Sezemy
Svaté Ř mské S še hraběte z Vrtby, pána na Vrchoto
vých Janovic ch, Červeným H rádku, Kosové H oře, Vo
tic ch a Nezášově J. Milti cis. rady komorn ka, dvoru
J. Mti v král. českém hofmistra, aby to mluviti měl,
jest odepřel a na to jest takovou př sahu nižepsanou
v slov ch těch a nejinače . . . vykonal. Stalo se při
právě rychtáře žid. v Starém městě Pražském 7. Mai
anno 1631.

P ř s a h a .
P ř sahám pánu Bohu živému, kterýž nebe i zemi

i všecko stvořil, který jesti vyvedl moc  svou lid Isdra
helský z Egypta a kterýž desatero přikázán  své na
H oře Synai vydal, že (nahoře dotčená puncta v slo
v ch těch a nejinač jest spetificoval) v tom žádného
fortele a neupř mnosti se nedopoušt m. To ho mi do
pomáhej ten pravý Bůh a zákon, který jest Bůh na
psal a jej dal Mojžišovi na H oře Synai (zase ty a ta
kový slova všecky vejš dotčená i puncta opakuj c) a
jestliže jinak jest, nežli takto př sahám, tehdy aby na
mne přišlo všeliké zlořečenstv  a všecky pokuty, v kni
hách Mojž šových obsažené a aby mi se stalo, co se
Chory, D atan a Abir.oni stalo, že s ra, smola a oheň
z nebe za mou šiji pršeti a padati má. K tomu mně
dopomáhej ten živý Bůh!

Tomu na svědom  pečet ouřadu mého rychtářského
k tomuto vejpisu jsem přitiskl. Jehaž jest datum při
právě mém rychtářském v Starém městě Pražském,
ut supra.

Pod kteroužto obyčejnou žid. pečet  nesouc  aneb
obsahuj c  v sobě šestirohou hvězdu, nebo jinače ra
ději, jak ř káme, nohu můř  a v n  čepičku štorc  pod
percem a vedle hořejš ho rohu nohy můř  z obou
stran dvě flammy, okolo to ho všeho v okroušku heb
rejsky vyrytý slova nebo text. Na dvou lini ch nebo
řádc ch žid. p smenem toho rychtáře ruky podpis.

Kterážto věc v vložen  nebo v vypsán  do těchto
kněh přišedš , do reserva ti nen  dána, nýbrž jemu Ja
kubovi kon ři Židu, jakž in origine se přednesla, zase
do rukou neporušena odevzdána a zaprávem nen
Actum, jakž na třet m listu od tohoto poč ce, řádku
posledn m se p še a čte.

Židé votičt  mezi sebou").
Léta Panie 1672 dne 24. february pan Lukas F ran

tissek Mikota narzizeny inspektor všech panstv  J.
hrab. Mil. v nebyt  p. Primasa doma některé radn
totiž p. Václava Klementa maj c  ouřad Primasky y
Purkmistrsky w ten čas poručený, pana Jiř ho Krušinu
a p. Jiř ho Beznosku, p. Jiř ho Trnku před sebe po
volal, žalobu od Pernardta Kantora a Simka Kom nka
na touž žalobu odpovied, č m tak daremně a zby
tečně J. hrab. Mil. zanášeli jmenovaným a radn m
osobám složil a dodatečně poručil, aby žalobu i odpo
vě  Purkmistr a spoluradn  bedlivě powážili a wssech
punkt ch a klausul ch při tom pořad práwa ničeho ne
pom ejic zachowali aby žaluj c m co prožaloval, do
kázal a odpov daj c m swau nevinnu, muželi, odwedl.
I byvši téhož dne ouřad pospolu, jak žalobu tak od
pově  přečtouc stranám, den ku práwu stán  abyse
s průvody i odvody chystali uložili totiž 9. Marty před
právo Purgmistra a konssely v městě Wotticzých na
polowičnún orloji v 9 hod. postawili. Strana půwodn
je Bernat Kantor a odporn  strana gest Šimek Kom
nek oba Židé obytný Watticzych.

C o p ř e d n e s 1 B e r n a r d t C a n t o r " ) :
Wysocze U rozeny Swaté Ržimské Rziase H rabě a

Pane mnie ponizienemu Milostřwy,
žie t mto pon ženým spisem obssyřnym W(aši Wyso
kou) hrab. Mil. zanasseti se osmielugi za negmilosti
wiegssy Considerati a odpusstieni negponižieniegi po
kornie pros m.

Na mnoho protiwenstwi mne od Ssimona Kom nka
Žida, kteriž na trž  letha gse táhnouce činěné s bo
lest  srdze mého wzdyzkny gsem snassel ale giž wize
mnie od nieho iniuria snasseti nemožné tyto nizie
psaná Puncta k milostiwemu powažien  padáwag ze za
przehlydnutj gich W. W. hrab. Mil. pokornie žádám.

1 Prwé Tak jakož z milostiweho Poruczenj W. W.
hr. M. bylo, abych wzdy krám swug wsseligakými wiez
mi zaopatrzil, tak aby ku poztiwosti zámku a miesta
an by kdy potrzeba ukazowala, neb nasledowala, na
spiech aby se to u mnie dostati mohlo, k tomu sem se
vynasnažil jak v Pražských miestech lidi dobré, kterýž
mne pro mug krám wieržili a ge taky zase naležitie
gsem pokogil, on pak znage mug začátek dobrý zie
sem se poezal zmáhati; kde sem ten Credit miel, tam
dossel, ge namluvil tak, aby mie newieržily, gedno zie
sem čzasto nemocný, druhy zie mam podstatného
pána, žie by mnie zastal, t m způsobem, zie by na mnie
tiežze dluh dostawaly, načež sem gak žiw nemyslyl,
potom pak, když sein k tiem kupcům pržisseJ. skrze
falessne smluwan  od nich s prázdnými rukami domu
s placžcm g ti sem musil! j

2 za druhé. Jakou protimyslnost nerciii mnie samé
mu ale wssy dbey židowsky ucžinil, tak že skrze geho
truczowán  nás do welkyho nesstiesti a W. W. hrab.
Mil. k ulměván  přiwedl, totiž gednoho ezasu máge
zde být Jarmark w sobotu, 011 pak takowy pokazil a
žie w pondiely bude, patrnie mluwil, což se to na nieg
proukázalo a tak půwodem geho do důchodu W. W.
hrab. Mti pokuty obecz židowska 70 fl. složiti gsme
musili; o to pak zase, abychom se geho držiely od pana
inspektora poruežen  přisslo, genž namnohé napome
nut  nic dáti nechce: nýbrž že nám w ce nesstiesti die
lati bude, patrnie mluvil.

3 za tržet  w Praze a ginde mezi Židy r.oznass  a
praw  žie Wolf, Polák a niekterzie Židé zde sau / nožný,
tau przicinau na nás contribucy wietss  vznik dawa a
mi chud  Židé geho przicžinou trpieti mus me, když
se pak gemu o to wssecko domlouwalo, on bez uezti
wosti starssých z týkán m, genž mezi (námi?) proti
obyczegi gest, že tak v ce bude pow dati zdejss  obecz
židowskau do chudoby uvésti se prohlásil.

4 za czwrté N edawn ch ezassů, když ten neš astny
oheň z kom na w starém zámku wzessel, po uhassenij
toho nawracugize se domu téhož Kom nka, když
k zámku ssel, sem potkal, k niemu sem rzekl: procz
si tu taky nebyl, byl bys tak gako ja chwa'ly od P . Hejt
mana došel, tak že giž po dwakráte prži ohni Wrch
nosti swij MiloiStiwg sem posloužil, tu chwalu gemu
oznámil: pro mie třeba to wssechno shořelo, nadbám,
nebo ga giž ginde swij misto mam, mnie odpowiediel.

5. Páté jminulý teyden pro gistau przičzinu stará
Kom nkova miela se przed starssij židy po,stawiti, tolio
ueziniti nechtiela. Nýbrž Spurnými slowy se stawiela
gesste s ni zdaliž si umoudrzi prodliwali, kdy pak ona
nechtiela, dle obyezege zákona naaseho p.orauczcli Re
bowi do klatby gi dáti. I tu wtom Ssimon Kom nek
syn gegi we sskole proti rebowi a starssim se zdwihl,
s nepieknými slowi ge pocztil. W tom rebe ke mie ga
kožto gednomu z.e star&sych promluwil, která a gaká'
zapowied wády gest, gemu abych domluvil. Což já ,p—,
gemu, kterak od pana inspektora (pokudž by pržikom ~rU T~
z nás gaky wady a newole w zessly, pod pokutau pe
niežitau trestán m v ce drahoniské ano i z panstwij



wegpowiedie) tu zapowied • vyyswietlil, aby od tiech
swarů upustil, geho pieknie napom nal, on pak za to,
raczto milostiwie odpuiStiti, mie Fuksschwanzerů a psu
nadal a rzekl, ty negsi gen, aby pokuty od nás do
důchodů hnal, gdi radicji do twého nesstiesti a wáleg
se na zemi, protožie tobie twug bratr umrzel. I žie pak
to mezi námi, když geden przitel druhého przespoln
umrze, do 4 nediel o bom nepow dati, za .obyczeg gest,
t m spůsobem to sezen  na zemi mig , tu on wieda, že
luto zimu za ezaste pro smrt dietij a matky ženy mý
sem miel a tudy handlung zastaweny byl, aby t m
lepegi Stenczenij me poznati mohl, smrt bratra mého
powiediel, a tak zase to sezen  na zemi wistati sem
musil, genž wssiceknij Židé ty wssetečnosti gelio se
podiwili.

I saueze ga žádostiv w pokoji wswornosti pod W. W.
hrab. Mil. živnost swau westi, • .'genž budaueznie gako
kdy przedessle důchod naležitře pokojil a naprawo
wati chey, abych od téhož pokoje a wsseligake proti
wystnost , neprzilezitost a utrhan  zbaven býti mohl.
kdežto pro ukráceni psanj, gesstie mnoho neprawych
czinůw k austnie sprawie, zanecháwám W. W. hrab.
Mil. za negmilostiwiegssg zastanij nejponizienigi pp
kornie pro Boha žádám. S t m w Milost Pana Boha W.
W. hrab. Mil. odewzdawagicze

W. W. hrab. Mil.
poniezniw werny

poslussny
Bcrnardt Cantor obytný

w Miéstj Wottiz.

Jak věc dopadla — nedočetli jsme se nikde. Jaké
byly soudy v dobách tehdejš ch, vysv tá z několika
pádů, které pro jich zaj mavost uveřejňujeme ") :

Služby naše, kterak k nám na J. Mil. cis. král. ko
moru Českou Samuel a Kofferle Židi a pozůstal  sy
nové po Wolffovi Lewitowy, též Bernard Canto r školy
žid. ze  jeho v městys Wotizých za př činou dluhův
k kraji Čáslavským V. M. a pánů Swierženém w roz
d lných posstach za kržiestiany i Ži mi magiz ch po
nicžinie se uchazeg  a jakého tak dopomoženi k timž
dluhům vvyhledáwagj, tomu z přjležiz ho pržipisu wy
rozumieti racz te a wyrozumieti. I aby nad dotknuty
Žide w dobywán  takowých swýcl  dluhův zbytežnie
tegránj nebyli, nýbrž k náležitému záplazen  Vaš  Mil.
a pana prostředkován m pržig ti mohli.

Procžež k W. M. a pánů pržatélsky se pržimlouwá
me, žie na dálssy prži W. M: a pánů gich supplikugi
cých se ohlassen  gim k dosažen  takowých dluhůw
• vvsselikterau assistentj a dopomoženij uczinitj racz te
a učinil
Panům H eylmanům Krage

Czaslawského.
(dan 16. Aprilis)

1674

Ještě jednou, a to 6. Oktobr 1674, musela král. ko
mora pánům hejt. krage Čáslavského dopsati, aby
Samuelovi. Koffrlovi a Annie Berlové po Wolffovi
Lew towi, Židu Woticzkém, w př čině dluhů skutečně
wyrž zen  spůsobili.

Z aktů těch je viděti, jak těžké bylo Židům půjčené
pen ze dostati zpět, když museli od krajských hejt
manů nebo mistodržic ch požádati exekučn ch dra
gounů.

W  př čině Lehla Barucha Žida a nalezený u něho
falessny kl cz.

Panům hejtmanům krage "Wltawského.
Jakou gste naui správu w pržiezinie Lehla Barocha

Žida pro nalezeny u něho falešný kl č podezřelého
škůdce zemského od pana Wil ma Waclawa F rantiška
z Talmberka k úřadu hejtmanstv  krajského dodaného

při právě měslya Woticz ex officio obviněného posléze
pak po bedlivém v té věci povážen  od král. appellaci
na dostatečný zápis, že se žádnýmu vymist vati nechce
a nebude, AbsoK rovaného a od něho od práva téhož
městys Woticz zvedených outrát jichžto oni Woticzt
vynahražen  žádaj  učinili, tu jsme sobě přednésti dali.
I v tom (titul) páni nejvyšš  bern ky v král. Českém
vyslyšeti nepominuli. I abychom v té př padnosti co
m stného nař diti mohli jménehi a na m stě J. M. C.
a král. Pana nasseho nejmilostivějš ho Vám porouč
me, abyste nám na J. M. C sařské na král. kancelář
českou ubezpečlivou .sekrety a podpisem rukou Vašich
vlastn ch utvrzenou specifikaci takových zvedených
outrat neprodleně odeslati hleděli. Vid,ouce . . .

Dán 28. Juny Anno 1674.
Rozepře votického židovského zemského delegáta

Eliáše Bakofena proti primasu zemského Židovstva
Abrahamu Aronu z H roznět na (Lichtenstadt) n ") .

Abraham Aron, dvorn  Žid kn žete Saského Lauen
burského v H roznět ně (Lichtenstadt) v Čechách, byl
v 3. třetině 17. .stol. primasem českého zemského Ži
dovstva, Prahu vyj maje. V této funkci byl povolán,
všude za Židy se přimlouvati a, proti jich nesč slným
potlačován m a utrpen  úspěšně zakročiti. Proslýchá se
o něm, že zachránil tis cům Židů život i existenci. Byl
š asten ve svém obchodován  a i v životě rodinném a
přece náhle byl svržen do neštěst . Samolibé a samo
statné jednán  jeho v úřadě, závist a nepř zeň popudily
proti němu zemské delegáty žid. Eliáše Bakofena
z U titz (Votic) a Berla Tábora, obchodn ky, kteř  se
v letech 1667 a 1677 účastnili t rhů .v L ip sku ") . Eliáš
Bakofen byl strýcem učence rab na Jakuba Reuchera
s př jmen m Backofen v Praze. Bakofen s Berlem
Abrahama Arona udali vládě, že se dopustil falšován
kontribučn  repartice, činu, který v dobách, kdy Židé
byli hlavně pro daně trpěni, za největš  zločin byl po
kládán. Abraham Aron byl 22. srpna 1692 vzat do
vazby, a Leopoldem I., aniž vyšetřován  by bylo vy
neslo něco kladného najevo, s'. primástv  sesazen. Ve
vazbě se sešel se žid. zemským p sařem, Eliášem Bunz
lem, který pro dluhy byl zatčen a dopraven do vězen
na H radčany v Praze. Mezit m byli zatčeni ex capite
blasphemiae i jeho nejúlilavnějš  nepřátelé, Bakofen
s Berlem, kteř  s Bunzlem dělili .se o pokm ci sumy,
kterou složil Abraham Aron jako kauci za propuštěn
z vazby dne 22. května 1693, v obnosu 20.150 zlatých;
byla to odměna za jich denunciaci; byla jim vyplacena
6. května a 24. července 1695. Nevina Abrahama
Arona vyšla najevo a on reklamoval své pen ze dne
6. dubna 1696. Bakofen & Berlem, „zvykl  zbytečným
rozepřeni", byli odsouzeni na 4 neděle do vězen , poz
ději však k tuhému vězen  na jeden rok na Špilberku.
Po odpykán  toho trestu měli býti vypuzeni z českých
zem  na věčné časy.

Abraham Aron po svém š astně provedeném pro
cesu byl c sařem Leopoldem I. opět za primase po
tvrzen (1701). Netěšil se dlouho ze svého v tězstv , ze
mřel 25. dubna téhož roku. Jeho nepřátelé Bakofen a
Berl se brzy octli na svobodě a nebyli z českých zem
na věky vypuzeni. Již v letech 1703 a 1705 vyjedná
vaj  v Praze s vládou o nějakých transakc ch hospo
dářských. Eliáš Bakofen zemřel v r. 1720. Jeremiáš
Berl Tábor zúčastnil se ještě v r. 1722 veletrhu
v Lipsku. .,.

Židovka Estera «i stěžuje na hospodářského, hejt
mana v Lukavci14) .

Krajskému úřadu Czaslavskému.
lýka se st žnosti Estery Židovky na hospodářského

hejtmana v Lukavci pro uvězněn  syna.
• 7A.Q'

Královským hejtmanům kraje Čáslavského.
Jakou st žnost k nám podala Estera, manželka Da

vida Votického, nyn  v Lukavci pod ochranou žij c ho,
na hospodářského hejtmana v Lukavic ch pana barona
z Dewaldú pro zarestb ván  syna, který již po 20 neděl
prý ve vězen  je trýzněn, i pro jiné zlé traktamenta
supplikuje. Co v těch věcech se zař diti má, o to se
pros  a je zřejmé z př lohy.

Remitujeme panu hraběti a pánům jménem a na
m stě J. I I . Mil. nařizujeme tato gravamina vyšetřiti,
žalovaného Lukavického hejtmana vyslechnouti, o
všem co nejdůkladněji se informovati, by i sami vy
šetřovali, a jak se věci maj , by stěžuj c  si Židé proti
právu nebyli obtěžováni, sp še přičiniti se o přátelské
narovnán . Výsledek s dobrozdán m budiž nám hlášen.

Na Pražském zámku dne 8. srpna 1702.

V úvodu jsme již poukázali na náboženskou snášen
livost lidu na Táborsku a Voticku. Však dávná animo
sita křes anského obyvatelstva proti Židům v Praze a
částečně i v některých kraj ch venkovských, prame
n c  předevš m v obavách před obchodn  konkurenc
zdatnějš ch a pohyblivějš ch žid. živlů a často jen mas
kovaná motivy rázu náboženského, projevila se zvláště
od dob nastoupen  Karla VI . četnými redukčn mi a
extirpaen mi pokusy. Zvláště to bylo komerčn  kole
gium, jež počalo hlavně od r. 1715 upozorňovati re
dukčn  komisi i na venkovské Žid. v Čechách. Od té
doby splývá program redukce pražského ghetta s ten
denc  omeziti počet všeho Židovstva v Čechách, tedy
i na venkově. Reskript ze dne 25. května 1723, obno
vuj c  sněmovn  zákaz z r. 1650 zřizovati bez země
panského svolen  žid. domy, synagogy a hřbitovy, byl
signálem k novému útoku proti Židům v Čechách.
Židovstvo mělo býti redukováno na stav z r. 1618. Jen
to venkovské Židovstvo, jehož předkové bydleli v Če
chách již před 1. lednem r. 1618, mělo býti ze svých
dosavadn ch bydliš  na vesnic ch a panstv ch přestě
hováno pro snazš  dozor do městských žid. obc , pouze
nájemci vrchnostenských vinopalgh měli býti ze vše
obecného tohoto U stanoven  vyňati. Jako prvn  krok
byla nař zena konsignáce (soupis) Židů.

Kromě politických úřadů zeměpauských byla to
předevš m, pražská arcibiskupská konsistoř, jež uplat
ňovala v komisi protižid. námitky, rázu náboženského':
nebezpeč  zneuctěn  svátosti oltářn , rušen  neděl  a
svátků prodejem v žid. krámech, zaměstnáván  křes
anské čeledi v žid. rodinách a pod. Ke zvýšen  vzá

jemné animosity z hospodářských důvodů přisp valo
snad i ne dosti opatrné chovám se žid. jednotlivců
při různých náboženských! úkonech', což vedlo ně
kdy i ke krvavým výtržnostem. Zvláště Ž idé, bydl c
v bývalých měš anských domech na náměst ch měst
a městysů, byli nejv ce vystaveni nebezpeč  útoků se
strany katolického obyvatelstva při proces ch, slav
nostech Bož ho těla i r ' ) , při donášen  svátosti oltářn
nemocným, a pod. O podobném excesu ve V. právě
z této doby, z r. 1727, se dov dáme l u ) : Asi dvacet osob
vpadlo do domu Žida Šalamouna Klábra (Klaubera)
na náměst  (nyn  zvaný U železn ku, na schůdkách),
sekyrou dveře vyrazili, aby jej s celou rodinou a ma
jetkem násil m přestěhovali do jiného domu křes an
ského, dále od středu města. P ři vyšetřován  před kraj
ským úřadem odvolal se Žid na to, že dům sice stoj
na náměst , ale v ce k žid. ulici, že má jen dvě okna
na náměst  jdouc , že je již přes 100 let v majetku
Židů, kterým je přivtělen městskými knihami. Ú řady
nař dily, že se Klaber smi sice vrátiti do domu svého
na náměst , ale že má ještě před návratem zazd ti obě

okna svého domu, hled c  na městský rynk; na jich
m stě zř dil 2 nová okna do uličky žid. jdouc .

Již 10. března toho roku došel z pražského jnibernia
dekret, týkaj c  se Židů v o t i c k ý c h 1 7 ) , aby byli do
14 dnů vypuzeni, pročež krajský úřad má vše vyšetřiti;
prozat m však a  vše zůstane při starém in státu quo.

"V té samé době poč naj  pokusy, vzdáliti žid. obydl '
do větši vzdálenosti od katolických kostelů. C sařský
reskript ze dne 13. května 1727, intimován pražským
m stodržitelstv m dne 26. května 1727 všem krajským
úřadům v Čechách, ukládá důrazně všem vrchnostem
toto přestěhován  Židů. Na útraty vrchnost  měly býti
poř zeny řádnými zemskými měřiči situačn  plánky
farn ch obc 1 8) . Bylo však třeba objasniti nejasnost
reskriptu, pokud se týkalo, př padné vzdálenosti žid.
obydl  od katolických kostelů. O této otázce docházelv
m stodrž c m dotazy krajských úřadů. Odpově , která
byla guberniem pražským z V dně vyžádána ze dne
1. srpna 1727, upozorňuje, že jde v podstatě o to, aby
Židé neviděli ze svých obydl  do katolických kostelů
a aby bylo zabráněno pohoršen  při obvyklých křes an "
ských pobožnostech (průvodech, proces ch) a při do
nášen  svátosti oltářn  nemocným. Věc se nemá gene
ralisovati, nýbrž dle m stn ch okolnost  řešiti.

Plán města Votic I 9 ) .
Jaký výsledek měla jedno ná tato akce z r. 1727

o vzdálen  žid. obydl  od katolických, nen  známo"").
Patrně celá akce zůstala jako obyčejně nedokončena,
jednak pro nepatrný zájem samých krajských úřadů,

Plán města Votic

jednak i pro pochopitelný odpor vrchnost , které
viděly nerady takovéto zasahováni mistodržic ch, resp.
krajských hejtmanů do své žid. jurisdikce a správy a
nebyly namnoze ani ochotny měniti své disposice
s m stn mi žid. rodinami podle teoretických sp še na
ř zen  v deňských a pražských úřadů. Brzy nastal klid
v jednán  a redukci Židů, zvláště venkov&kých, kteř
byli vrchnostem př liš v taným zdrojem, než aby
mohli býti vypuzeni z panstv  na pouhý p semný roz
kaz z Prahy. Již v r. 1733 došel m stodržitelský dekret
dne 4. zář , že patent z r. 1727, kterým Židé měli býti
vypuzeni (viz nahoře), má se vztahovati jen na ony
Židy, kteř  se nad počet in loco (v m stě) trpěný od
r. 1725 do obce vpližili. S nař zen m, plány zhotoviti,
mnohdy vrchnosti se neukvapily, již z důvodů hmot
ných, neb je měly nechati poř diti na vlastn  útraty.
Tak ve Švihově začali se zabývati touto otázkou teprve
v r. 1739.

Ve V. dal hrabě Vrtby takový plán zhotoviti. Kres
lil jej zemský měřič F r. Ant. Ign. Konopa: je to kolo



rovaný situačn  plánek s kresbami domů, českou legen
dou (popisem) a městskou pečet . Na zadn  straně
nese následuj c  poznámku:

„Krag Beraunský
Mappa neb G rundt Ryss

Města Woticze.

Jak kostela farn ho tak znamen  kláštera F rantiš
kánského jak daleko vynacházej  se s dla neb byty žid.
zvláš  Synagogy neb školy jejich vše na provaze neb
lokte m ry Pražské u př tomnosti mě podepsaného
jakožto ten čas téhož panstv  důchodn ho, též i u př
tomnosti úředn ch osob tého města Woticze skrze
měřicže zemského vyměřeno bylo jakož tuto zdruhé
strany následuje.

A že tomu tak a ne jinač učiněno jest, to my na
dobré svědom  swé a naše bererate a podpisy, též už
vaj c mi sekrety a pečet  městskou vědomě stvrzujeme,
jenž se stalo v městě Woticzi dne 30. Juny Anno 1727.

ženicha
Jméno

nevěsty
Datum povolen

k sňatku

Purgmistr V J
a rada
Wottiz

Jan Fr. Sixta,
důchodn .

F rantz Ant. Ig. Konopa,
zemský měřič.

Jeden žid. dům na náměst  v řadě ostatn ch křes
anských domů, mezi nim a sousedn m žid. ulička

s branou t. zv. dolejš . Bl zko něho v západn  části
spáleniště čtyř bývalých žid. domu vedle sebe a vedle
nich spáleniště někdejš  synag.ogy. V bl zkosti žid. ulice
ze dvou řad žid. domů, z nichž jedna řada byla tehdy
spáleništěm. Žid. domů bylo asi pro 30 žid. rodin. Na
severovýchodn m konci města koželužny se žid. obyd
l mi. Bl zko nich jeden žid. domek zcela za městem a
žid. hřbitov. Vrchnost hodlala donutiti Žida Klabera,
aby prodal do křes anských rukou svůj dům na ná
měst , aby se vystěhoval z města. \  yhořelou synagogu
hodlala vrchnost postaviti jinde, na vzdálenějš m konci
města 2 0 ) . "

Zvláštn  pozornost věnovala státn  správa vždy
proti množen  se Židů, ke kterému účelu bylo vydáno
již v době starš  několik zákonů, kterými žid. man
želstv  byla omezena. Patent ze 16. ř jna 1726 na
ř dil, že ode dne uveřejněn  jeho Židé toho času že
nat  nebo ovdověl , kteř  maj  děti> maj  býti po
važováni co patres familias (otcové rodin) a jen
jedinému jich synu je dovoleno ženiti se. Druz
mohou mimo zemi, kde a kdy chtěj , se usaditi a
oženiti, a jsou považováni za qua exteri (cizozemce).
Rodiny, kde jsou jen dcery, pokládaj  se za vymřelé.
Později bylo dovoleno, by u Židů, kteř  platili ročně
1000 zlatých dan , mohli se ženiti tř i synové, platili li
500 zlatých, dva synové. Povolen  ku sňatku, které
na začátku platnosti toho patentu bylo přenecháno
úřadům, bylo později vyhrazeno jen zemskému!
úřadu.

V 1. svazku indexu o sňatc ch žid. ~1) nalézáme
na panstv  v o t i c k é m
následuj c  snoubenci:

Jméno
ženicha

Ben jam in F assl

v k r a j i b e r o u n s k é m

Datum povolen
k sňatkunevěsty

Ester Pollak 1. března 1736
z Votic

Aron Löbl Lazar Alžběta ze Lhotky 17. pros. 1736
Moises Markus Majdalena 10. února 1738

z Březnic
Karsche Moises Eva zN eustupova 4. pros. 1753
Lipman Stamberg Běta Pohl z Prahy 2. června 1755
Löbl Moises Alena z Votic 9. května 1760
Jáchym H eršl Rikel z Královic 29. dubna 1761

Israel Moises
Samuel Löbl
G oldschmid
Joachym
Judas Löbl
Eliáš Abram
Veselický
Wolf
Wolf Jonáš
Abraham Sigmund
Aron Beer
Schülern Isak
Jakub Wolff
Josef Martin

Arnstein
Simon Wolf
Jakub Srole
Jakub
Löbl
Marek Samuel
Abraham Heršl
Marek F ilip
Aron Samuel
Šalamon Löbl

Retle z N eustupova 29. dubna 1761
Sláva z Udlic 9. června 1761

Chejle 2. dubna 1762
Bela ze Strkovic 12. srpna 1762
Reitze z Votic 5. června 1763

Mirl ze Světlé
Cheje Rifke
Estera z Humpolce
Tieschl z Koblu
Libella
Pessl z Libně
Cheile Jerusalem

Bela z Trškavy
Sorl ze Slatiňan
Malke z Udlic
Estera ze Švihová
F ranzi z Votic
Málka z Bešic
Lizet z Janovic
Chejle z Wobř ž
Traindl z Jen kova

30. ř jna 1765
3. listop. 1767
23. listop. 1768
29. ledna 1771
12. února 1773
12. ř jna 1773
12. ř jna 1773

22. pros. 1777
22. pros. 1777
19. ř jna 1779
1. listop. 1779
14. pros. 1799
20. srpna 1781
1782
6. května 1783
8.srpna 1783

V té době (1731) vypukl ve dvě hodiny s půlnoci
oheň , jemuž padlo 65 domů křes anských a 17 židov
ských za' obě . Dne 31. ř jná 1746 potkalo město V.
opět velké neštěst  požárem 2 2) , jenž v 8 hodin na
večer v zámecké kuchyni vypukl, při prudkém větru
hlavn  část hraběc ho zámku s nářad m pohltil, celou
téměř ulici Táborskou (Kouřimskou) i Kořenskou
(Poštovn ) [Kořenský Bohuslav z Terešova koupil
r. 1631 dne 3. zář  dům měš ana V ta Paseckého,
který za př chodu vojska Waldšteinova jedné noci
1625 i s rodinou z Votic ujel pro své náboženstv ],
pak všecky čtyři strany na náměst  i s radn m domem
zničil. Vyhořelo 38 křes anských, 7 žid. domů, takže
se škoda na 40.234 zlatých páčila. V roku 1788 pa
noval na V. F rantišek Ernest hrabě z Wrtby, bylo
tehdy ve V. 173 křes anských a 17 žid. domů, celkem
190 a obyvatelů 1279, z toho 522 mužů křes anských,
111 žid., celkem  633 mužů, pak 557 křes anských a
84 židovských žen, dohromady 641 žen. Žid. rodin
bydlelo ve V. (1788) 15: Eisenstein, Reich, Arn
steiner, Šálek, Jerusalem, Trávn ček, Komin k,
Suchář pa a F reund.

V r. 1789 a konečně v žid. systemáln m patentu
z 3. srpna r. 1797 bylo nař zeno, by byl v Cechách
ustanoven počet mužů, kteř  se žen  á založ  rodinu.
Tento počet tak zvaných „F amilienstellen" (rodin
ných m st) byl ustanoven na 8600. Dle uvedeného
žid. patentu z 3. srpna 1797 mělo býti dáno po
volen  ku pobytu jen v m stech takových, kde Židé
byli v r. 1725 trpěni. G uberniáln  (m stodržitelská)
registratura byla nař zen m de dato v Praze dne
10. června 1790, podepsaným Ludv kem hrabětem
Cavrianim, poukázána 2 3 ) , by vedla o povolen ch
k uzavřen  sňatků židovských zvláštn  seznam pro
povolený počet 8606 zvláš  oddělené pražské a ven
kovské kraje dle jmen, m st a panstv .

V I I . svazku ") povolen  k uzavřen  sňatků žid. na
panstv  votickém v kraji berounském jsou zapsáni
(vesměs z Votic):

Komin k Enoch, 30. listopadu 1790,
H übscher Wolf, 21. dubna 1791,
Komin k Michal, 27. zář  1791,
Stein Volf, 24. listopadu 1791, „..
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Bloch Eliáš, 29. března 1792,.
F reund Marek, 19. dubna 1792,
Fuchs Volf, 16. června 1792,
Diemont D aniel, 6. ledna 1793,
Diemont Samuel, 23. srpna 1793,
Quasler David, 16. zář  1793,
Ahrensteiner Wolf, 20. ledna 1794,
Eisenstein Josef, 5. června 1794,
Gans F ilip, vdovec, 2. února 1795,
F ischer Josef, 20. dubna 1795,
D iamant D aniel, 14. ledna 1795,
Boudy Wolf, 6. srpna 1795,
Eisner Marek, 25. července 1796,
G anß Isak, 6. července 1797,
Kann Selig, 2. ledna 1797,
Stummer Marek, 23. července 1798,
Fuchs N atan, 16. listopadu 1799,
F reund Abraham, 18. února 1800,
Eisner Jakub, 12. února 1800,
Eisner Marek, 15. ledna 1801,
Komin ky Wolf, 25. května 1801,
Fischer Šalomoun, 8. prosince 1801,
Gans H eršl, 22. prosince 1801,
Eisner Matiáš, 23. března 1802,
Gans Moses, 8. srpna 1802,
Komin k Enoch, 16. srpna 1802,
Arnsteiner Juda, 18. ledna 1803,
Berger Wolf, 3. zář  1803,
Diamond Šalomoun, 1. dubna 1804,
Jerusalem Abraham, 22. prosince 1804.

Svazek I I I . "r') obsahuje následuj c  povolen  k uza
vřen  sňatků:

Bernstein Josef, 11. července 1806,
Arensteiner Josef> 3. prosince 1806,
Ganss Enoch, 30. srpna 1807,
Berger Josef, 29. února 1808,
Bondi Jakub, 15. července 1808,
Schalek Abraham, 15. června 1808,
F ischer Josef, 22. ř jna 1808,
Reich H eršl, 22. května 1809,
Arensteinei1 Simon, 15. dubna 1810,
Eisenstein Josef, 18. dubna 1810,
Suchář pa Wolf, 31. července 1810,
Arensteiner Wolf, 19. dubna 1811,
Theine  Michal, 24. června 1811,
Arensteiner N atan, 31. května 1814,
Priester Marek: 23. července 1814.

Seznam židovských rodin v kraji berounském.
V o t i c e vykazovaly v r. 1794:
1 č slo, obnoveno, je jako př růstek obsaženo,

čet rodin v městě Votic ch 44, vesměs Židé ochr

Ke stálé evidenci majitelů těchto rodinných m st
a jich eventueln ch změn bylo gubernium poukázáno
na základě § 27 žid. patentu, by sobě dalo před
ložiti ze všech m st královstv  seznam dokumento
vaný všech žid. m st rodinných (Juden Familien
Consignation), jej opravilo a každému panstv  (do
miniu) výtah zaslalo, by se dle něho ř dilo. Tak po
vstala dvojitá č sla pro každou rodinu, totiž běžné
v celém královstv  a druhé, pod kterým rodina na
svém ochranném panstv  byla zanesená (numerus
localis); ani jedno ani druhé nesmělo býti překro
čeno (dle gubern. nař zen  z 19. června 1788 a dvor
n ho dekretu z 11. ledna 1793).

Tak povstaly konsignace žid. rodin v královstv .
Byly založeny r. 1795 á dokončeny r. 1799. Podáváme
následovně:
7//

Konsignnci židovských rodin
kraje berounského Dominium

z r 1799 : s a ) •  votické
' 50 rodin žid.

Po
ann .

Panstv  votické

Seznam žid. rodin na tom panstv  žij c ch.

Jméno křestn  a př jmen
Obdrželi konsens Počet

ku sňatku žid.
na panstv  a kdy? rodin

Isak Arenstein Votice 1790
Josef Arenstein „ 1774
Abraham Eisner „ 1796
Bernard H übscher, zemřel „ 1765

1. syn Volf, ženatý, jeho „ 1791
1. syn Michal, ženatý „ 1819

Dle gubern. dekretu 11. pros. 1819 Michal se oženil.
Mates Heitzl
Selig Theiner

1. syn Bernard, ženatý
Selig Klein
(Wolf Klein, vymřel, na jeho m stě)
N athan Arensteiner, ženatý
(Wolf Stein, vymřel, na jeho m stě)
Marek Theiner, ženatý
Dle gubern. dekretu • / . 23. dubna 1819.

Wolf F ischer
Enoch Komin k

1. syn Josef
Jakub Theiner

1. syn Michal
Marek Fuchs

1. syn Volf, ženatý
jeho 1. syn Abraham, svobodný

Juda D iamant
1. syn Daniel, ženatý
jeho 1. syn Bernard

Samuel D iamant
1. syn Michal D iamant

Jakub F ischer
1. jeho syn Josef

Dle č. 33.584 gubern. dekretu z roku 1808.
Josef Eisenstein

1. syn Jakub
Simon Suchář pa

jeho 1. syn Jakub, ženatý
Judas Singer, m sto uprázdněné

nástupce G abriel Adler, ženatý
Dle gubern. dekretu ze 23. března 1819.
Wolf Gans
Syn Isak Gans.
Markus Schalek
Abraham Schalek, ženatý
Anna Bürgerin recte Bergerin

1. syn Wolf Berger, ženatý
Josef Travniczek

1. syn Abraham, ženatý
jeho 1. syn N atan

Samuel Reich
1. syn Heršl

Juda Arensteiner
Wolf Arensteiner

1782

1779

1756 \
1792 J

1758 i
1795 i

1793

1778 \
1808 )

1793

1778 \
1808 J
1763 \
1819 J

1765

1788
1816
1755
1755
1819
1790
1819

1769

1792

\

J

1

1

1

1

1

1

1782
1808

1786
1803

1752
1789

1767
1809

1780

1794

\
1

\
J
1
)

i

1

1

1

1

1

1



'•  Jméno křestn  a př jmen

N athan Gans
Samuel Jerusalem

jeho 1. syn Abraham, ženatý
, : ; jeho 1. syn Isak
Wolf Eisenstein

jeho 1. syn Moises, ženatý
Markus F reund

jeho 1. syn Abraham, ženatý
Abraham Kominik
Wolf Bruster, zemřel

na jeho m sto Eliáš Stein, ženatý

« /uuizcu Konsens rocet
ku sňatku žid.

na panstv  a kdy? rodin

Votice 1757 1
„ 1785 \  ,
., 1804 I

1785 \
1815 1
1792 1
1819 )
1781
1789 \  ,
1785 J L

Juda Manheimer ,, 1783 1
Selig Eisner „ 1792 1
Rebeka Sturmerová „ 1768 \  ,

1. syn Marek, ženatý „ 1798 J
jeho 1. syn Volf

V t Kohlmann, panstv  Hluboká.
kraj budějovický „ 1782 1

[Alžběta Berglerova, l; syn Samuel Horaž ovice 1
vymazán 14. pros. 1819 a v Horaž ovic ch zanesen.]

Samson Koliner, ves Zahrádka,
panstv ^ votické Votice 1778 1
1. syn Šalamoun, ženatý v kraji
rakovnickém

Adam Bernstein, Sm chov, pod
jurisdikc  kraje rakovnického „ 1771 1

Marek Zänker, Pravon n, čáslav
ský kraj „ 1760 1

Jakub Menzl, Nový Prachňan, ves
u Pravon na „ 1789 1

Jakub Mandel k. Sehušice, panstv
v kraji čáslavském „ 1740 1

[Aron H echt, Bernartice, kraj tá
borský ; 1

vymazán 14. ledna 1830 dle gubern. dekretu, poněvadž se nalézá
u len. dvora Planá.]
Marek Klinberger, panstv  Mladá

Vožice v kraji táborském „ 1770 1
obsazeno Zachariášem Fischerem
U rban Kominik, panstv  Neustu

pov, kraj táborský „ 1735 1
jeho m sto obsazeno Samuelem

Theinerem
Dle dekretu gubern. 14. února 1815.
Wolf Priester, Chotěšany, kraj

kouřimský ,, 1788 ) .
1. syn Marek, ženatý ,, 1814 I

Eliáš Ploch, Kunovice, kraj kou
řimský „ 1792 1

Samuel Singer, panstv  Michle,
kraj kouřimský „ 1783 } ,
1. syn Jakub, ženatý „ 1819 j

Jáchym Klein, Vysočany, kořim
ský kraj „ 1761 1

Marek Sommer, Svenda, čáslav
ský kraj „ 1778 1

UDdrželi konsens
ku sňatku

na panstv  a kdy?

Votice 1800 J
„ 1801 1

„ 1801 )

„ 1789 \
„ 1819 J

» 1816 ]

„ 1795

.. 1793

ocet
žid.

rodin

1

1

1

1

1

50

Jméno křestn  a př jmen

Jakub Eisner
Šalamoun F ischer

1. syn Wolf
H eršl Gans

Elias Stein
1., syn Josef, ženatý

Michal Kominik
1. syn Lazar, ženatý

Filip Gans
1. syn Jáchym

David Quasler

Poněvadž ale v r. 1799 a později v r. 1811 *) zal.
seznamy žid. v zemi se nalézaj c ch rodin pro zá
znamy všech změn úplně se staly nepotřebnými, bylo
guberniem dne 28. února 1823, č. 66.153 nař zeno,
by byly nové seznamy, respektive rodinné knihy
(Familienbücher) založeny a krajské úřady, pražský
magistrát, panstv  (dominia) a státn  účtárna pouká
zány, by u nich uložené knihy rodinné zcela stejno
měrně sepsaly a pokračovaly.

Dle tehdejš ch nař zen  udělila zemská správa
povolen  ke sňatku 1. na uvolněné m sto rodinné dle
pořad  narozen ; 2. na dobrovolně konané vojenské
služby; 3. na živnost; 4. na rolnictv  po 3 roky pro
vozované; 5. rab nům; 6. zkoušeným učitelům a ko
nečně 7. dle obyčeje u českého gubernia ve smyslu
§ 51 žid. patentu i doktorům graduovaným a ve všech
těchto pádech bez rozd lu pořadu narozen .

Jak z různých těch žádost  ke guberniu o koncesi
k sňatku vysv tá, zuby a nehty a mnohdy každým
způsobem hleděli žadatelé jich dobýti. Třeba že schá
zely doklady, jako onomu statečnému c. k. voj nu a
obchodn ku Josefu Schulkovi z V., který se o takovou
koncesi obrátil př mo k c saři F erdinandu Dobroti
vém u 2 ' ) . V žádosti poukázal k tomu, že v c sařské
armádě sloužil •we válkách národů let 1813—1815
čtrnáct roků, 1 měs c a 7 dnů věrně, spravedlivě a
udartně až da propuštěn  (Abschied) a že se svou ne
věstou sedm let zasnouben je, aniž by m sto familianta
dostati mohl. Poněvadž ale nedokázal, jak nejvyšš
patent žid. ze dne 3. srpna 1797 výslovně vyžaduje,
že se na vojnu hlásil d o b r o v o l n ě a sloužil ke
spokojenosti nadř zených, aniž / přiložil „Abschied"
z vojny, byla jeho žádost dne 26. ř jna 1836 od dvorn
kanceláře zam tnuta a žádost berounským krajským
úřadem (hrabě H artmann, guberniáln  rada) vrácena.

D ruhý podobný pád potrefil N atana Ganse 2S) z V.,
který v téže době žádal o povolen  k sňatku s Fran
tiškou Peselesovou. Poněvadž neměl ani nárok na
m sto familianta, ani se nemohl vykázati nějakou živ
nosti v § 1 žid,, pat. naznačenou, byl i on nejvyšš  kan
celář  odmrštěn.

Arci , kde byly předpoklady, tam žádosti byly
kladně vyř zeny, ačkoliv bylo dokladů hojně zapo
třeb . Tak doporučuje c. k. berounský krajský úřad
v Praze, č. 4963 ze dne 22. máje 1843 veleslavnému
c. k. zem. guberniu, by zakročen  votického vrchn ho
úřadu stran sňatkové koncese pro prvorozeného
Žida N eftaliho Arnsteina 2!>) a nevěsty Máři Majdaleny
Eisnerové z V. do m sta otcovského jako familianta,
doložené 17 př lohami, př znivě vyř dilo.

*) Seznam z r. 1811 obsahuje jen několik změn, proto jej ne
přináš me.
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Ve «chůzi zemského gubernia dne 8. června 1843
byla následuj c  odpově  usnesena:

Berounskému král. krajskému úřadu.
Neftalimu Arensteinu, poctivě prvorozenému synu

votického šucovn ho Žida a familiante N atana Aren
steina, ud l  se povolen  ku postaven  svatebn ch nebes
s Židovkou Máři Majdalenou Eisnerovou, dcerou Jo
sefa Eisnera z V., do otcovského m sta familianta pod
podm nkou, že p ř e d uzavřen m sňatku oddac  ta
belu s fas  podá o majetku jak jim, tak nevěstou per
150 fl. konv. mince vykázaném, tud ž celkem 300 fl.
konv. mince, z toho na tři následuj c  léta daně na
hotovosti slož  nebo soudně zajist  a poplatek za po
staven  svatebn ch nebes v obnosu 10 fl. vid. měny
k rukám zemského žid. domestikáln ho fondu u kraj
ské pokladny slož .

Podotýká se, že nxliče žadatele dne 6. zář  1814
byli oddáni.

G ub. radia Fürstenberg.
H ladce prošla též následuj c  žádost: Berounský

c. k. krajský úřad podává zprávu zemskému guberniu
č. 2588 o zakročen  votického vrchn ho úřadu o svo
len  k sňatku Israela s ") , třet ho rozeného syna Isaka
Arnsteina a nevěsty F rantišky G utmannové z města
Tábora propůjčen m uvolněného m sta familianta po
Marku Theinerovi.

V Praze dne 13. dubna 1838.
Protokol je též podepsán vdovou po Marku Thei

nerovi.
U ředn k Vischin. Adam. Reinisch, svědek.

Vopa'lka, aktuar. N atan Jerusalem, požádaný svědek.

Ú mrtn  list vystavil městský farář Josef Roštlapil
dne 23. března 1838, č mž potvrzuje úmrt  Jakuba,
2 roky starého jediného  synka. M. Jerusalem, před
stavený a matrikář, potvrzuje, že Marek Theiner
zemř. 8. února 1832 a byl pochován na hřbitově dle
předpisu žid. zákona. Toto potvrdil 4. srpna 18.34
farář Roštlapil.

*
Nadešel r. 1848 a s n m jaro svobody. Selský lid se

opřel proti robotě, občanský stav povstal proti ob
mezen  svých práv politických a duševn ch, při čemž
pražské studenstvo mu bylo nápomocné. Byl to žid.
medik Ludv k August F rankl, mladý básn k z Chrástu
v Čechách, který sepsal na barikádách pyšné V dně
prvn  báseň necensurovanou! I Židům českým nade
šla lepš  doba. Arci  prvn  vánky tolio povstán , té
revoluce, j m přinesly ještě těžké chv le. Bouře proti
nim byla vyvolána nesvědomitými živly, které ze zášti
konkurenčn  proti nim i ten dobrý lid jihočeský po
štvaly. V bl zkém Benešově 31) jednoho dne Židům vy
tloukli okna, začali obchody pleniti a Židy z města
vyháněti. I mezi obyvateli ve V. povstalo velké roz
čilen , když několik lid , chtěj c ch ze vzbouřen  těžiti,
vymyšlenými klepy proti Židům štvalo. Ž idé, boj ce
i3e, že budou od rozvášněného lidu přepadeni a týráni,
dali si na horn m konci náměst  v žid. městě důkladná
vrata zasaditi, která v noci zamykali a po každé pevně
zatarasili. Když pak vřen  mezi lidem neutuclulo, žádal
krajský úřad za pomoc a ochranu. Přijel do V. kraj
ský komisař Putzlooher, známý z r. 1836, když po
vstal lid selský v okoln ch vesnic ch a táhl proti vrch
nosti zámku, které peř , dobrovolně dané, vzepřel se
dále dávati. (Tehdy bylo i vojsko povoláno, hodně
sedláků a selek zatčeno. Nějaká Gansová komisaři
Putzlocherovi vyzradila několik účastn ků této bouře,
při čemž ho titulovala Lochputzer. Na omyl upozor
něna, odpověděla: „Loch napřed nebo vzadu, to je mi

jedno." V němčině „Loch" znamená d ru.) Komisař
Putzlocher svolal do radničn ho domu přednějš
měš any z národn  gardy, žádaje jich, aby zabránili,
by se podobné výtržnosti, jako v Benešově, ve V. ne
staly. Shromážděný 'lid městský hrozivě zvedal pěsti,
a hned nato se ozývaly výkřiky, že krajský komisař
a vrchnost vždy Židům, přáli, kdežto měš ané a sed
láci jen utlačováni byli. Syndikus (notář) Schwarzer
mluvil proti těmto výčitkám, a t m rozvášněnost jen
zvětšil. Ze zástupu počali mávati holemi a náhle
někdo zvolal: „Vyho te ho z okna!" Schwarzer zbledl
a Putzlocher se třásl jako osyka. Putzlocher, vida státi
u okna obecn ho starš ho Františka H ochmanna, který
pož val u lidu velké vážnosti, prosil ho se sepjatýma
rukama, aby nenechali doj ti k nějakým násilnostem.
H ochmann skutečně upokojil rozvášněný lid, který se
pak v klidu rozešel. Židé si oddychli a Putzlochei
z města odejel, jsa rád, že to tak dobře dopadlo1.

Na úsvitu nové doby i Židům se uvolnilo; úplná
rovnoprávnost však a svoboda, vej ti v manželstv  bez
rozd lu — a  familiant nebo ne, byla jim poskytnuta

' teprve ústavn m zákonem let šedesátých. Mohli již
v letech padesátých kupovati křes anské domy
v městě, v nich se usazovati a volně bydleti s křes any,
což jim, bylo již v r. 1811 usnadněno. Obnášel li počet
žid. rodin (familiantů) v r. 1799 54, stoupl v r. 1852
ve městě V. již na 89 3 2 ) .

Krátkou episodu tvořili prušt  vojáci, kteř  táhli
po prohrané bitvě Rakouska u Králové H radce
v r. 1866 Voticemi k severu. Tehda ztratily státn
úřa,dy hlavu, okresn  hejtmani z V. a P ř brami prchli,
četnictvo opustilo své stanice a lid zp val na ně po
pěvky hanlivé: U t kejte, Prajzi jdou, oni jsou už zi
vodou, černý Leibl taky jde, ten je všecky zavede . . .

Po pruském vojsku přišla cholera, která ne
úprosně řádila jak mezi lidem křes anským, tak i ži
dovským. Touto metlou trpěly bohoslužby a stěž  se
našli lidé, kteř  mrtvé na hřbitov dopravili. Ú řady a
lékaři byli proti tomu moru bezmocn . Lid jinak ne
věřil, než že mu byl dán jed, aby byl vyhuben. Proto
také nedbal zdravotn ch zař zen , a v pádu onemoc
něn  odm tal léky. P řes to, že mor pokosil i hodně
Židů, pověrečný lid i mezi Židy 'hledal traviče.

.Politické jaro, éra svobody, mělo vliv i na hospo
dářský rozmach. Následuj c ch 30 let může se považo
vati za kulminačn  bod města. Z bl zkého i vzdáleněj
š ho okol  přijeli denně formani a nakládali zbož ,
koupené různými obchodn ky menš mi. ,Ve V. tehdy
kvetly obchody. Z velkých podniků uvád me jedinou
továrnu na lihoviny a ocet, kterou založil v r. 1837
Šimon Arnstein a v letech, o nichž vypravujeme, roz
š řil syn jeho podnikavý Bedřich Arnstein; když se
z V. odstěhoval, převzal ji v letech osmdesátých nej
starš  syn H ynek, vážený to měš an, který byl, jako
jt. ho předkové, starostou ž. o., členem obchodn  ko
mory v Budějovic ch, okresn ho výboru a městské
rady ve V. a starostou obchodn ho grémia. Nynějš
majitelé Mořic a F rantišek Klein. Daleko známé byly
obchody „U Pepičky", o kterém budeme ještě pojed
návati, „U železn ků" (i „na schůdkách" zvaném)
Efraima Arnsteina a jeho manželky Anny; po jich
přes dlen  do Prahy vedl obchod jejich syn Josef do
roku 1902, kdy dům i obchod koupili od něho bratři
Blochové z P sku. Chvalně známé i za hranicemi byly
velkoobchody peř m, vlnou a kůžemi Noe Berger
(Wolf Berger, po jeho přes dlen  do Prahy Sigmund
G laser, nyn  též v Praze) a Neftali Arnstein (pak syn
Josef Arnstein), kterým celá řada „ihous rn ků" sku
povala po obc ch zbož ; z těchto jmenujeme zvláště:
Wolf Eisenstein, Leopold Fuchs, Ain Beer F reund,
Wolf F reund, Abrahám Gans, Chajim G ans, Alois
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metzKer, jonas a n atan sucnanpa; mimo tecn zabý
vali se obchodem peř m i obchodn ci jiným zbož m,
jako Lazar Gans, Marek Schalek. Z dalš ch větš ch
obchodů uvád me: David F reund (pak Lev F lusser,
nyn  Kalina), Josef Theiner a Julius (syn jeho), Leo
pold Stummer, bratř  Rindlerové, Leopold (Josef)
F ischer, Mathilda Freund Plohnová, Emil Ganz a
z menš ch F ilip Gans (Karolina), Adam Gans, Michal
Kahn a Daniel Singer. Větš  řezn ci té doby byli Ja
kub Priester, Emanuel (Hynek) Priester a Mořic Klein,
který již navázal styky s pražskými velkoobchodn ky,
a Klinger. Pečivo (housky a chléb) pekl Pereles, po.
něm Jakub Reinisch, jen chléb J. Komin k v Tábor
ské ul. a Sorel Steinová v Židech, která pekla doma
zadělaný chléb a. pekáčky (buchty, vánočky, barchesy)
a tak zv. „so'let" (chaud lit), každý pátek, sobotn  to
j dlo z rýže (krup), hrachu s hus m masem. Optikem
byl Mojž š Gans a Abraham Kollmann, jehož žena
prodávala školn  pomůcky, kožišn kem Juda (Leo
pold) Berger, obuvn kem Chäjmele F ischer, z jehož
oken zněl zpěv kosů a veselých tovaryšů, ještě ve V.
žij c ch bratř  N eubergů. V zimě vázal Matěj Reich
knihy, od jara do podzimu dělal úředn ho poln ho
hl dače, klemp ř Emanuel Plechner tloukl hřm.otně
proti škole, nedbaje vyučován , do plechu, když vy
klepával domovn  roury, sklenář F ilip Loewy u kláš
tera zaskl val okna, .obrazy a prodával nádob , jeho
konkurent Vogl v Židech byl i hodinářem, Katy Šál
ková vyráběla zázvorové a vanilkové pečivo, též i
dorty a na velkonoce chvalně známé magrony. Sáli
F reundová zabývala se syrařstv m, Josef Stein a
Resa Komin kova zásobili občanstvo zeleninou a
ovocem. Typickou figurou byl F ilip Stein, který prvn
„založil" ve V. obchod novinami, obcházeje domy a
hospody původně s úředn m Pražským den kem a
Prager Abendblättern.

Racioheln m zpracován m půdy stali se vzornými
hospodáři židovšt  nájemci dvorů v kraji votickém,
z nichž byli významnějš : Leopold Lederer (pak
Adolf Lederer) a G ustav Krása ve V., Mořic Pollak
v Semt ně, Viktor Pollak (Semt n, nyn  v Mostu), Je
rusalem a jeho nástupci König, H olzer v Hostišově,
Robitschek v Otradovic ch, Pešek v Janovic ch, Win
ternitz a Rudolf Teller ve Smilkově, Reichler a Šnábl
v Křešic ch, F ried a Weinstein na Beztahově, Leo
pold Pollak v Olbramovic ch, Krása z Voračic, David
Rosenzweig v Záles  a j . Že té doby kvetl i obchod
obiln , lež  na b le dni, z jehož zástupců jmenujeme
zvláště firmy: Bedřich Arnstein, David Arnisteiri a
jeho syn Adolf, zasloužilý jak o obec žid., tak i

^? o město a hasičstv , David F reund, Leop. Stummer,
Marek Schalek.

Ústavn m životem byla Židům umožněna i účast
v městském zastupitelstvu, v němž zasedali nájemce
velkostatku V. Adolf Lederer a právě jmenovaný Adolf
Arnstein. Větš  zájem jak pro život v o. ž., tak i
v městě zorganisoval MUDr. Alexander Schwarz,
který po .smrti šlechetného lékaře dra Karla H orná
se ve V. (1894) usadil, a jako lékař vzdělaný lidumilně
zde působil až do r. 1913. On pečoval o vodovod, ka
nalisaci a zdravotnictv  v městě. Již v roku 1896 za
sedali v .městském zastupitelstvu H ynek Arnstein,
Eduard Arnstein a Julius Theiner. Od r. 1904 do
r. 1913 byl dr. Schwarz členem městské rady. Jeho
přes dlen  do Prahy bylo ztrátou jak pro o. ž. ve V.,
tak i pro město samé; nebo  se těšil velké oblibě ve
všech vrstvách obyvatelstva pro svou obětavou, ryz
povahu. Nyn  zasedá v městské radě p. O. Bloch a
v městském zastupitelstvu Alois Kauders.

Ke konci této kapitoly, budiž poukázáno též na spo
lečnou práci votických Židů s křes any ve sboru hasič

sKem. Jiz p n založeni spolku před šedesáti lety hlá
sili se Židé ke spolupráci a mezi prvn mi členy zaklá
daj c mi čteme jména: řezn k Mořic Klein, koželuh
Trávn ček, kupec D aniel Singer; během času byli
činnými členy spolku: Leop. Fuchs, Mořic Eisenstein,
Leopold Stimmer, Josef Efraim Arnstein, Josef Nef
tali Arnstein, Adolf Arn&tein a Josef Arnstein (od
D avidků), Mořic F reund, Julius F reund, Adolf Her
man, Julius Theiner, Emil Ganz a jin .

Židovská obec
podléhala předpisům a zákonům všeobecným, jen co
se týče jich náb. života a berně žid., volila si své
starš  a ředitele berně ze svých řad. V gruntovn ch kni
hách setkali jsme se s různými jich zástupci; tak byl
v r. 1625 Volf Žid starš m všeho Židovstva. Schmaje
Josef, žid. představený a deputovaný země (zemř. r.
1756), Jakub Löbl Komin k (Liber Albis B. fol. 516)
byl zdejš  šucovn  Žid, představený, žid. starš , tabák
trafikant, Arnstein Israel byl v r. 1786 deputovaný
kraje a 14. zář  1791 skládá ředitel berně N atan
Arnstein kauci na dům č. IV. Téhož podpis „N athan
Arnstein Wottitzer" se nalézá na kol nské listině zá
stupců zemského Židovstva ze dne 12. února 1767 3 3 ) .
Je želeti, že při požárech, kterými jak synagoga, tak
i žid. domy tak často lehly popelem, nezachovaly se
na naši dobu nižádné p semné doklady o životě ž. o.
Ano i novodobá kronika, sestavená velkou p l  ř d.
učitele žid. školy Marka N eumanna, vzala za své —
ztratila se, takže nemáme ani protokolů, dle kterých
bychom mohli sledovati dějiny votické o. ž. v po
sledn ch j50 letech. Úkolem výboru obce náb. bylo
pečovati o synagogu, školu, hřbitov a ritus žid. Bě
hem doby, zvláště v posledn ch desetilet ch, okruh
jeho působnosti se valně zúžil. Žid. obyvatelstva
ubývá a t m i poplatn ků, takže výtlaje se mus  při
způsobiti př jmům. Ke cti poplatn ků, jichž bylo v r.
1930 celkem 51, budiž uvedeno, že všichni se dobro
volně zdanili, by udrželi a zachránili, co se zachrániti
ještě dá. Tehdy obnášely výdaje 22.000 Kč, a byly
kryty z důchodů: nájem kosteln ch sedadel, diaň ná
boženská, výnos činže z domů obci náležej c ch a
"louky v Jedlinách. Tato louka byla věnována jako
nadace ku památce zesnulého votického měš ana a
obchodn ka N athana Isaka Arnsteina a jeho manželky
Josefy (Pepičky) od jich syna Josefa Arnsteina, ob
chodn ka v Benešově, a vnuka Edvarda, syna po
sledn ho, ve V. v r. 1892.

Zm nili jsme se již v kapitole předešlé, proč vý
znam města V. proti okoln m městům jako Sedlčany,
Benešov a Tábor klesl. Ubylo během posledn ho půl
stolet  obyvatelstva v městě, zvláš  citlivě ale v o. ž.,
o čem nás poučuje přehled, poř zený v státn m ústavě
statistickém v Praze. A

P ři sč tán  lidu bylo napočteno v okresu votiekém
a ve městě Votic ch:

1869

1880

1890

1900

1910

1921

1930
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v okresu
ve městě
v okresu
ve městě
v okresu
ve městě
v okresu
ve m ěstě •  .
v okresu
ve městě
v okresu
ve městě
v okresu
ve městě

. 20.925 obyv.,
2.492

. 19.597
2.332

. 19.422
2.139 „

. 18.611
2.186

. 17.960 „
2.187

. 17.756 „
2.136 „

. 16.598 „
2.068

1015 Židů,
340 „
757 ,.
340 „
596 „
251 „
500 „
239 „
348 „
163 „
224 „
114 „
159 „

76 „

Wottitz 10

i,

Obnáš  tedy úbytek obyvatelstva od r.. 1869 do r.
1930 v okresu 20"68% obyv., 84"34% Ž idů, ve městě
17 02% obyv., 77 65% Ž idů.

Tento zjev nen  ojedinělý, vyskytuje se skoro ve
všech žid. obc ch v menš ch městech, odkud Židé se
vystěhovali do větš ch měst, jichž př růstek židovský
nastal př livem Židů z venkova. Mladá generace žid.
t hne do velkého města. Úbytek porodů u Židů, sm
šená manželstv , hojné vystupován  ze svazu nábožen
ského atd. vysvětluj  tento zjev. A do m st uprázd
něných vstupuj  jen zř dka opět Židé, bu  zůstanou
prázdna neb zabere je živel křes anský, což nejlépe
vid me ve V., kde obchod přecház  z rukou žid. do
majetku př ruč  křes anských, vyučivš ch se u šéfů žid.
A tak se hrout  i žid. obec náb. ve V. a jej  výbor
stěž  ji ještě drž  pohromadě.

Židovšt  představen  v posledn m stolet .
Tak kolem r. 1750 setkáváme se s rodem Aren

steinerů ve V., kteř  během času jméno své pozměnili

Simon Arnstein Bedřich Arnstein

v Arnstein. N epřišli s prázdnýma rukama do V., jak
rodinná tradice vypravuje, a nen  tud ž divu, že při
své podnikavosti vydobyli si předn  m sto v obci. Ke
konci 18. stolet  byl Josef Arensteiner nejbohatš m
občanem ve V. Měl obchod železářský, se střižným
zbož m a byl majitelem koželužny na Valše. Jak on,
tak i N athan Arenstein byli vedouc mi v obci žid.

V 19. stolet  byly tři generace Arnsteinů z „ fabriky"
(vinopalové) důvěrou svých souvěrců vyznamenáni,
by se ujali starostenstv  žid. o. votické.

Šimon Arnstein
narodil se 31. srpna 1790 jako syn Isaka Arnsteina.
Z dokumentu, který se nalézá v rukou jeho vnuka
Viktora Arnsteina, majitele mlýna v U nhošti, vysv tá,
že vrchnostenský úřad votický dává šucovn mu Židu
familiantu Šimonu Arnsteinovi 31. prosince 1832 na
základě mistrovského listu čáslavského cechu kože
lužského ze dne 22. února 1824 svolen  k obchodu
juchtovou kůž  librovkou (Pfundleder). V r. 1837
koupil Šimon Arnstein vinopalnu, která byla 17. zář
1794 Jáchymem Levým prodána Marku Meiselovi
Vinopaln kem byl obyčejně Žid, kterému vrchnost
vinopalnu pronaj mala. Často byl vinopaln k i nájem
cem dvora, ano i jeho majitelem a vyráběl též kromě
lihu kořalky „ rosolky" a jiné likéry. Šimon Arnstein
pečoval v těžkých dobách tehdejš ch vzorně o žid.
obec votickou. Zemřel v požehnaném věku 81 let
v r. 1870, když byl býval vše dř ve předal svému synu.

Bedřich Arnstein,
roz. 13. července 1822, převzal po otci i starostenstvi
obce žid., kde uplatnil pokrokové své smýšlen  zvláště
na poli školském. On přistavěl na původně př zemn
školu žid. patro (1864) a zař dil za př činou stranic

kých roztržek mezi členstvem obce ve  svém domě
v r. 1872 tak zvanou švédskou školu a: pověřil jej m
ř zen m znamenitého pedagoga Davida Wurmfelda.
Tento však byl povolán do Prahy a opustil své půso
biště ve V., načež došlo opět k sloučen  obou škol
votických. Bedřich Arnstein byl mužem šlechetným,
štědrým a přes svou pokrokovost i pobožným. V r.
1866 věnoval pro kostel žid. oponu před schránku
úmluvy ze sametu tmavozeleného, začež mu nejen
obec, ale i spolek mládeže žid., projevili d ky.
Bedřich Arnstein byl i jinak podnikavý, stavěl i
okresu silnice, na rynku votickém přestavěl (1875)
starou hospodu „U černého kon čka", otcem Šimonem
v.r . 1852 koupenou, v modern , jednopatrový hotel
a j . v. V r. 1879 se s rodinou odstěhoval do Prahy,
kde jeho ze , člen pražské obchodn  komory, Hynek
Arnstein (syn Israela Arnsteina), vedl obiln  firmu
Bedř. Arnstein a spol., a po nějakém čase do V dně,
kde 4. listopadu 1897 u věku 75 let zemřel. Zanechal
mimo starš ho syna H ynka Arnsteina, o kterém bude
n že psáno, mladš ho s y n a ' Vi k t o r a Arnsteina, roz.
1866. Po studi ch na středn  a obchodn  škole v Praze
a Magdeburku (Děv ně) ujal se veden  válcového
mlýna v Čisté, který před nějakým časem převzal syn
B e d ř i c h , kdežto otec s druhým synem D r. Phil.
K a r l e m Arnsteinem (který pro Goethovo vydán
české prof. O. Fischera poř dil překlad „Italské cesty")
spravuj  mlýn v U nhošti. Třet  syn Arnošt je nájemce
dvora (Středokluky u Kladna). Viktor Arnstein pod
poruje ve smyslu svého otce a dobrosrdečné, velko
myslné matky nejen akce všeobecné, on nezapom ná
nikdy na své rodiště V., pro které má i ve spolku
rodáků votických v Praze vždy štědrou ruku. Zazna
menáváme ještě, že syn uvedeného komorn ho rady
H ynka (Israele) Arnsteina dr. R o b e r t Arnstein po
několik desetilet  blahodárně a obětavě působ  jako
věhlasný lékař v Karlině.

Hynek Arnstein Edvard Arnstein

Hynek Arnstein,
syn Bedřicha Arnsteina, byl třet  člen z rodu Arn
steinů „z fabriky", jak lid ještě dnes všeobecně jme
nuje továrnu na likéry a ocet, který ř dil osudy žid.
obce náb. ve V. N arodil se v r. 1850, studoval reálku
v Praze, musel ale studia ve válečné době r. 1866
přerušiti. Vstoupil d.o rozsáhlého podniku svého otce,
který nejen na výši udržel, nýbrž i valně rozš řil.
Když Bedřich Arnstein se do Prahy odstěhoval, pře
vzal továrnu s hlavn m obchodem a pobočnými ob
chody ve městě a v okoln ch osadách. Po léta byl
již starostou spolku Chesed neiirim (mládeže dospělé)
ve V., kde si svou obezřetnost  a rozšafnost  z skal
důvěru všech. Stal se brzy starostou náb. obce, členem
městské rady, starostou obchodn ho grémia a členem
obchodn  a živnostenské komory v Českých Budějo
vic ch. Když N árodn  divadlo lehlo popelem, byl Hy
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nek Arnstein jeden z prvn ch, kteř  podepsali pro
volán  ke sb rkám na druhé divadlo. Vše, co podnikl,
neslo ráz chladného uvážen , takže na oko se zdál
býti i př sným, nedostupným. Na pravém m stě dával
však i důkazy dobrého srdce. V r. 1897 se přestěho
val do V dně, odkud doj žděl ale pravidelně do V.
k ř zen  svých povinnost . P ředčasně, u věku 52 roků,
zemř. ve V dni dne 25. června 1902. Zanechal dva
syny, kteř  podnik a reality ve V. v r. 1905 prodali
Mořici Kleinovi z Vimberka. Mladš  syn Richard
zemř. v r. 1908, druhý, inženýr Gustav Arnstein, byl
několik let ředitelem rakouských kovových hut  akc.
spol.; nyn  žije ve V dni jako samostatný inženýr a
obchodn k.

Edvard Arnstein,
který byl následn kem H ynka Arnsteina, pocházel
z rodu „u Pepičáků". Otec jeho Josef Arnstein byl
synem oné Josefy Arnsteinové, po které jak obchod,
tak dům na severovýchodn  straně náměst  pod ho
telem „Modrá hvězda", ještě dnes se zove „U Pepičky".
N arodil se v Benešově, kde otec měl velkoobchod,
1. dubna 1862. Studoval nižš  reálku a obchodn  aka
demii v Praze. V r. 1885 vstoupil do obchodu
,,U Pepičky" ve V., který tehdy po v mladém věku
38 let zesnulém F erdinandu Arnsteinovi vedl bratr
jeho Ludv k Arnstein. Po několikaleté praxi převzal
Ed. Arnstein obchod — strýc jeho Ludv k Arnstein
se svou manželkou F rantiškou, dcerou Efraima Arn
steina, šéfa velkoobchodu „U železn ků", se odstěho
val do Prahy, byl to muž dobrotivý —, který pak
předal svému švagru Aloisů Schulzovi (nyn  v Cho
mutově). Zastával funkci starosty náb. obce žid. do r.
1906 a osvědčil se jako ryz , spravedlivý charakter
a pracovn k. Odstěhoval se do Prahy, kde 19. srpaa
1919 zemřel. Švagr jeho Schulz odevzdal obchod před
10 lety starš mu synu Edvarda Arnsteina Hynkovi
Arnsteinu; mladš  syn Josef Arnstein je spolumaji
telem firmy Kröner a Witrowský v Praze.
Ř zen  obce náboženské převzal

Josef Fischer,
syn bývalého obchodn ka a dlouholetého zasloužilého
starosty kostela Leopolda Fischera (Jehuda Leb), pře

Josef Fischer ^Mořic Klein

vzal po odbyté vojenské službě u dělostřeleetva ob
chod koloniáln  v domě Kubálkově na náměst . Pře
stěhoval se pak do Táborské ul., kde si proti kostelu
vedle hostince „U Řeháků" vystavěl př zemn  domek,
v němž si zavedl obchod se střižným zbož m, který
pro dobrou obsluhu byl u obecenstva velmi obl ben.
Ještě za jeho tehdejš ho starostován  byla žid. obec
aktivn  a veškeré převzaté od předchůdců v úřarlě
reality v majetku obce. Po dvě obdob  vedl agendu
obce vzorně, po prvé od r. 1906 do r. 1909 a pak
od r. 1912 do r. 1915. Za jeho starostován  byl kostel
naposledy vymalován. Zemřel u věku 60 let dne

9. června 19.16 a zanechal dva syny: starš ho inženýra
Rudolfa a mladš ho H ugona, obchodn ka v Praze.
Vdova jeho vedla obchod ještě nějakou dobu, pak jej
pro stář  rozpustila.

Moric Klein,
který v r. 1909 po uplynutém prvn m obdob  Josefa
Fischera se ujal veden  obce, nar. se 18. srpna 1857
ve Varvažově u P sku. Po několikaleté praxi obchodn
v P sku, Plzni a v Praze stal se samostatným obchod
n kem. V r. 1905 koupil továrnu na likéry a octárnu
od dědiců po H ynku Arnsteinu ve V. a přistěhoval
se 5. dubna t. r. do V. Rozvahou a klidem svým jako
svou obezřetnost  z skal si brzy důvěry občanstva.
D vakráte žid. poplatn ci jej zvolili v čelo jich náb.
obce, po prvé v r. 1909. Po tř letém obdob  nastoupil
opět předchůdce Josef F ischer, po jehož smrti M.
Klein se na dalš  3 léta ujal veden  obce. Zastával
svůj čestný úřad vzorně, s pobožnost  po rodič ch zdě
děnou, a svědomitost . V posledn ch letech se stal
syn F rantišek Klein spolumajitelem firmy.

Otto Block.
Těžká doba válečná a poválečná ryla své stopy i do

života žid. obce. Počet obyvatelstva a zvláště živel žid»
valně klesl, takže poplatn ků daně náb. v takové m ře

Otta Block

ubylo, že, chtěla li obec udiržeti samostatnost, byla
nucena nějakou tu realitu, j  patř c , prodati. A to
i přes to, že uvolili se členové poplatn ci dobrovolně
k výdajům přispěti větš mi obětmi. Ale vše má své
meze a hospodářská nouze nut  k úsporám. Je př mo
štěst m, že po celá ta léta — od června r. 1919 až
do dnešn ho dne — stoj  v čele obce muž, který spojil
rozvahu s př chylnost  k v ře otců! Otto Bloch je
pravý muž na pravém m stě. N arodil se v P sku dne
31. března 1879 jako syn rozšafných rodičů, obchod
n ka Leopolda Blocha a matky Emmy, roz. Blochové
(sestry zemř. dra Mořice Blocha, který založil v Praze
1. sanatorium, nyn  majetek diakonisek v Sokolské
tř dě). Zárodky pevného náb. c těn  obdržel nejen
v domě otcovském, nýbrž i od svého učitele rab na
F riedländra. Prošel reálné školy v P sku a věnoval
se pak obchodu; vyučil se u firmy Jindřicha Fischera
v Č. Budějovic ch a působil několik let v Plzni. V r.
1903 převzal se svým bratrem Adolfem Blochem
velkoobchod koloniáln  a dům firmy Efraima Arnsteina
syn; zakrátko Adolf Bloch se přestěhoval do Světlé
n./ S. a Otto Bloch vedl firmu samostatně. Vloni pře
dal obchod svému př ruč mu Červovi. Se svým zetěm
Richardem Weinsteinem, má př mý import rumun
ského benzinu a zř dil velkým nákladem vlastn  m
s rnu benzinu. —•

Otto Bloch udržuje co možno obec náb. na zákla
dech starých —, kéž jemu i všem zájemcům a přá
telům starodávné obce náb. ve V. je popřáno, vésti
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ji v tradic ch zděděných i nadále. Bloch je též před
šedou spolku mládeže Chesed neiirim, zasedá v měst
ské radě a jiných korporac ch.

Matriky židovské obce náboženské.
N ejstarš  matrika ž. n. o. ve V. je matrika ú m r t ,

pocház  z r. 1788 a nese titul: Sterbematrik Wottitz,
Berauner Kreis. Matrika s ň a t k ů (Trauungsbuch)
města V., berounský kraj, od rb. N athana Jerusa
lema, poč ná zář m 1788 a konč  4. červencem 1838
za votického m stn ho rb. Daniela F ranka.
Židovská matrika poč ná r. 1794 a č tá 10 svazků.
Kniha obř zek byla založena r. 1820 a konč  r.

1872.
Zápisy Židů před r. 1788 vykonával farář kato

lický.
V r. 1915 byla ž. o. v N eustupově, jej ž počet členů

klesl na několik málo osob, přičleněna k náb. obci vo
tické, které bylo také vydáno stávaj c ch 15 svazků
matričn ch.

Židovský kostel (synagoga).
Dle poznámky, uvedené v úředn  konskripci (sou

pisu) v berounském kraji na panstv  votickém a ja
novickém v r. 1724, je synagoga votická úctyhodného
stář , ba ž. o. votická má býti starš  než pražská ž. o.,
jako právě žid. hřbitova v ce privilej  obce. Vše
chny shořely při velkém požáru v r. 1661. Synagoga,
která tehdy shořela téměř do základů, stála prý tro
chu jižněji, kde byl byt Bergrův, a byla potom vy
stavěna na témž m stě, kde je .nyn . Avšak utrpěla
několikráte požárem, v r. 1693, 1724 a posléze
31. ř jna 1746, kdy vyhořela i s lazaretem a ostat
n mi domy v žid. městě.

V červené knizeJ města V. nalezli jsme záznam ze
14. ř jna 1832, kdy Jakub Suchař pa prodal Abra
hamu Jerusalemu starš mu k rukám synagogy od

Kostel, jak jej nyn  vid me, nese stopy slohu re
naissance a doby barokové z r. 1724, kdy byl znovu

Synagoga (vnějšek)

svého domu č. X. pět loket před t mto domem plac
od 16 loket — 6 loket š řky za 20 fl.

Synagoga (vnitřek)

vystavěn. P rostředn  pole v klenbě kostela jedno
lodn ho nese žid. letopočet, který odpov dá r. 1724.
R. 1849 byl restaurován a byty k němu přistavěny;
m sto mezi synagogou a č. I I . (dům nyn  Blocha)
patř  obci žid. P ři obnově r. 1878, kdy vchod na
straně jižn  byl zazděn a nový byl na straně západn
zř zen v př stavbě na m stě pavlače, která vedla
k bytu rab na, spolek mlád!eže Chesed neiirim dal
vnitřek nákladem 100 zlatých vymalovati. Posledn
oprava a malba pocház  z r. 1908. Ke zveleben  boho
služeb byly poř zeny v r. 1885 varhany v staré ga
lerii pro ženy, č m j  byl ubrán určitý počet sedadel,
jichž má nyn  38. D ruhá galerie pro ženy, která po
cház  z konce prvé polovice 19. stolet , č tá 45 se
dadel a př zemn , pro muže určená lo  148 mimo
několik m st k stán . Budova, která stoj  volně mezi
domky východn  strany žid. města (Malé náměst ),
působ  na venkovské poměry př mo velkolepě.

Vnitřek je velmi světlý. Mezi barevným sklem vy
kládanými dvěmi okny stoj  krásně vypracovaný stá
nek úmluvy, oponou (perochesem) zakrytý, v kterém
je postaveno několik závitků pergamenových, na
nichž je sepsán Starý zákon. N ad dv řkami stánku je
dřevěná draperie s vyobrazen m náčin  chrámu Ša
lamounova, stůl s vystavenými chleby, obětn ho ol
táře, náprsn ho št tu velekněze s 12 různobarevnými
drahokamy (symbolické znázorněn  12 kmenů Isra
ele), sedmiranienný sv cen a j . a nade všm v rámci
oválném 10 přikázán  bož ch. Opon před stánkem
má náboženská obec votická několik, a to svou prac
uměleckou velmi cenných. Jmenujeme: „Peroches,
které věnoval vůdce venkova Neftali (z) Tomic, syn
Lebla Arnsteina z Vodňan, se svou manželkou Cha
nou Rifkou, dcerou zesnulého Josefa z V. v r. 1766,"



se skvostným těžkým zlatým vyš ván m na modrém
brokáte. D ruhý podobný peroches pocház  z r. 1818
a věnoval jej ,rJosef, syn vzácného Neftaliho Asche
(zkrácenina jména Arnstein), na památku prvn
své manželky, dcery rb. N athana Jerusalema, v do
rozuměn  s manželkou druhou, spravedlivou Esterou,
dcerou Lipmana z Pacova". Krásnou oponu věnoval
též Bedřich Arnstein, syn Šimona Arnsteina, v r.
1866. Nejnovějš  oponu věnovala ž. o. ku poctě
80. narozenin presidenta Masaryka u př ležitosti
10. výroč  republiky s nápisem jen českým, k čemuž
si obec náb. vyžádala povolen  z m st nejvyšš ch.
I plášt ky, št ty a rohy — okrasy to závitků (tóry) —
jsou staré a cenné a pocházej  z prvn  třetiny 19. sto
let . Jsou to př ležitostné dary jednotlivců od r. 1814
do r. 1828, z kterého posledn ho pocház  baldachýn
(nebesa), pod kterým byly a jsou ještě dnes oddáváni
snoubenci. Věnoval jej Michal, syn Jakuba, p sař
(tóry) z V., se svou vzácnou ženou Frei l z Tábora,
na památku narozen  d těte.

Ze starodávných sv cnů a lamp se zachoval lustr
nad stolem kantora (zpěváka), sv čky k osvětlen  vě
noval po des tilet  zesnulý velkoobchodn k peř m
Volf Berger. Staré lampy byly v r. 1878 nahrazeny
bronzovými a v nejnovějš  době m sto sv ček zave
deno bylo elektrické osvětlen . Jen u stolu kantora
zůstaly na obou stranách sv čky. Čeho ze stanoviska
piety a dějin je litovati, je, že ku dlažbě mezi oken
n mi výklenky kostela na jižn  jeho straně před ně
kolika des tilet mi bylo použito náhrobn ch kamenů,
jichž nápis arci během doby úplně zvětral . . .

Rnb at votičt .
Že tak velká obec náb., jako byla votická, si hodně

zakládala na vzdělaných rab nech a dobrých kazate
l ch, nen  divu, byl  rb. nejen duchovn m vůdcem a
učitelem, nýbrž i rádcem a v určitých sporech a  ná
boženských, a  světských* sm rč m soudcem. Poněvadž
žid. domy lehly často popelem, zachovaly se i o rab
nech jen skrovné zprávy v jiných praimenech. Konsi
gnace Židů ve V. z r. 1724 se zmiňuje o rb. Jáchymu
N atanu P o l á k o v i , který se tam usadil v r. 1679
a s ženou Chavou (Evou) měl čtyři děti. V prvn  tře
tině 18. stol. působili ve V. jako rb. Lob W o r m s a
věhlasný rb. Chajim U t i z (z Votic), jehož syn Ne ta
byl též rb. a to nejdř ve v Teplic ch a pak v Bam
ber ku s ) . N ástupcem Chajima Utize ve V. stal se

Jedidja Weil™).
N ar. se v r. 1721 jako nejstarš  syn rb. N ataniéla
Weila, rozeného ze Stiiblingenu v Badensku, který

Rb. Tobiáš Weil

jako 10 lety hoch se svou ovdovělou matkou do Prahy
přijel, zde u rb. Abrahama Broda studoval, jehož
dceru za manželku pojal a do Metzu se pak vystěhoval.

Po smrt  tchána vrátil se opět do Prahy, kde od roku
1743 do r. 1745 za c sařovny Marie Terezie prodělal
válečnou b du a Židů pronásledován . V r. 1745 byl
povolán jako zemský rb. do Karlsruhe v Badensku,
kde se těšil velké vážnosti a úctě. Zemř. r. 1769. Je
didja — obyčejně Tija zvaný — za velkého strádán
v Praze studoval. Oženil se a jeho manželka, by on
mohl s klidem se studiu oddati, obchodovala plát
nem, aby uživila rodinu. Jměn  ubývalo, takže Tia,
který toužil po m stě v Badensku, spokojil se s men
š m m stem v „U titz ch" (Votic ch) v Čechách v kraji
berounském. Instalačn  listina (Rabbinatsbrief) je
sepsána v jazyku hebrejském a obsahuje povinnosti
rab na a jeho plat jak od obce, tak od okresu. V. jako
s dlo rab na platily mu ro čně 50 zlatých a okres mu
sel z uloženého mu obnosu na všeobecné potřeby
z každé zlatky ročně IV2 krejcaru pro rab na odvésti.
Z okresn  pokladny obdržel ročně 50 zlatých, při od
hadnut  obce 1 tolar species, za 2 kázán  (drašot) na
sobotu před velikonocemi (š abos hagodol) a v sobotu
mezi Novým rokem a dnem sm řen  (šabos šuvo) do
hromady 4 zl. a za výročn  kázán  na hřbitově od po
hřebn ho  bratrstva (Chevra kadiša) 1 zl. U stanoven
jeho platilo na tři roky. 24. srpna 1754 na sobotu
„šoftim" nastoupil m sto ve V. a měl kázán , které
v rukopise se zachovalo. Působil ve V. jen 4 roky.
Z té doby pocházej  dotazy talmudické na pražského
rab na Ezechiela Landaua a na otce svého N atha
niela, též responsa k němu. Z U tic (V.) se stěhoval do
Prahy a odtud po smrti otce svého (1769) převzal
m sto v Karlsruhe v Badensku. Zemř. zde dne
10. ř jna 1805 a byl tu pochován 3 0) .

Instalačn  jeho listinu podepsali následuj c  čle
nové votické ž. o. n .:

Aron z Neveklova, Kopl Kaz z Chlumnic, H akoton
(Malý) Jakob Jizchak z U tic (V.), Volf ben (syn)
Chajima z P řeštic, Šimon ben (syn) Šalamo una Klabra
z Utic (V.), H akoton (Malý) Neftali ben (syn) rab ho
Lebla t>"X Asch (zkrácenina jména Arnstein) z Utic (V.),
Aron ben (syn) rab ho Šalamouna Klabera Meutitz
(z V.), Hašel ben (syn) rabi N atan Gans Meutitz (z V.),
Chajim Segal Mněskovic, Salman Visoký, Simche
Běchčic.

Jak již uvedeno, kladl Tija svému otci N athaniehi
otázky rázu náboženského. Ve spisu „Nesif Chajim"'
N athaniela Weila nalézá se na stránce 5 následuj c
otázka syna Tijy k otci: „Když jsem procestoval
můj kraj, shledal jsem v Kamýku, který lež  na onom
břehu Vltavy a kde na tom i onom břehu řeky bydl
Židé, kteř  se scházej  a maj  minjan (počet 10 mužů
k bohoslužbám nutný), že na šabesové hranici (která
se nesm  překročiti) maj  lo , na které markýruj
každý pátek bydliště. D ruhý den jedou na druhý
břeh, by měli minjan. Ř kaj , že toto svolen  jim dal
zesnulý rb. Lob Worms, který tam měl své s dlo.
N yn  se tázali mě, zdali předpis je správný." Táže se
O'tce, je 'li něco takového dovoleno nebo ne, uvažuje
pro a contra důkladně a — i otec N athaniel jim to
dovolil.

N ástupcem Tijy ve V. se stal

Nalan Jerusalem,
vlastně Jerušalmi z Prahy, žák rab ho Ezechiela Lan
daua. Byl to zámožný muž. 29. března 1759 byl kon
firmován (potvrzen) král. komorou pražskou nas'le
uuj c m dekretem:

„Starš m a obecn m starš m t mto oznamujeme: by
byl ustanoven pražský Žid N atan Jerusalem jako rb.
votické obce žid., který od nás také byl již potvrzen.
Tak jak on nepochybně nějaký majetek by měl a se

bou vésti mohl, tak starš  a obecn  starš  by se mohli
dotazovati kolik veze sebou majetku a, co by se mu
nomine strhnut  peněz uložiti mohlo , jako jich dobro
zdán  sem oznámiti.

D ecretum in Cons. Caes. Rgae Repraesent.
et Camera Pragae die 29. Marty 1759

F ran t . Ch. D amm."
Rb. Jerusalem založil votické matriky žid., kde se

setkáváme s jeho jménem. Z gruntovn ch knih v me,
že p. rab n často se zabýval koup  a prodejem realit,
domů ve V. a i půjčován m peněz. Z dalš ch rab nů
jmenujeme rab na Judu Manheimera, který zemř.
dne 15. května 1832. I jeho jméno čteme v gruntov
n ch knihách města V., tak koupil dne 2. ř jna 1794
realitu od Eisensteinových dědiců a 28. února 1821
prodal Marku Stiimmerovi dům č. IX. (lib. alb.
fol. 654). I jméno dalš ho rab na Marka Hollena se
vyskytlo v grunt, knihách r. 1832 při domě Chaj Ko
minika č. VII. Dalš  léta působil ve V.

Daniel Frank *7)
jako m stn  rab n. Musel to býti muž vysokého vzdě
lán , který se těšil velké oblibě. P řes to, žé opustil V.
již v r. 1838, z skal si srdce souvěrců tak, že — jak
pisatel této práce z mlád  se pamatuje — v hodně ro
dinách visel obraz rabilio Daniela F ranka na stěnách.
Podle zápisu v matrice žid. narodili se mu ve V. tři
syni, Max, Mořic, Abraham, v letech 1833—1836.
Z nich Max byl advokátem v Praze, drahý, Mořic,
šéf lékařem Buštěhradské dráhy a třet , Adolf, dokto
rem práv a spisovatelem ve V dni. Syn šéf lékaře byl
Daniel August F r a n k , všestranně vzdělaný, dobrý
lékař na Sm chově, žel, že zemř. v mladých letech;
sestra jeho je spisovatelka G retl F r a n k o v á .
V r. 1838 rb. D . F rank se odstěhoval do Kol na, kde
jako rb. jedné z největš ch obc  žid. v Čechách pů
sobil až do své smrti v r. 1860. Je pochován na hřbi
tově v Kol ně. Votická žid. obec v nástupci jeho na
lezla jednoho z největš ch rab nů druhé polovice
19. stolet . Byl to

Mojž š Bloch.
N arodil se 1. února 1815 v Ronšperku (Poběžovice)

na Šumavě jako syn Eliáše Blocha, obchodn ka a žid.
bern ho. Již jako 261etý se ucházel o m sto rab na
ve V. Berounský krajský ú řad 3 8) oznámil dne
19. února 1841 zemskému guberniu v žádosti Žida
z panstv  ronšperského Moisese Blocha o potvrzen
jeho jako m stn ho rab na votického. Když byl ža
datel ha vyzván  gubernia předložil výtah z matriky,
by dokázal, že se v tuzemsku narodil, pak vysvěd
čen  zachovalosti a .0 studi ch gymnasiáln ch, dne
20. dubna 1841 bylo jeho ustanoven  m stn m rab
nem ve V. ve schůzi gubernia dne 29. dubna 1841
po referáte c. k. guberniáln ho rady hraběte z Für ,
stenberga schváleno. Osvědčil se jako dobrý a bystrý
kazatel a učitel P sma svatého. Když byl c sař
F erdinand I . (tak zv. Dobrotivý) 2. června 1846
zrušil daň židovskou, měl rb. Bloch slavnostn  pro
slov v kostele o tom tématu. Zažádal30) u gubernia
zemského, by mu bylo dovoleno 600 výtisků tohoto
kázán  po 10 krejcař ch konv. mince mezi Židy
svého kraje rozděliti. Z té tržby chce založiti fond,
z jehož úroků by každoročně v den narozenin Jeho
Veličenstva 19. dubna byli křes anšt  a židovšt  chud
města V. z polovice poděleni. Poněvadž s rozpro dejem
toho kázán  spojen jest dobročinný účel, žádá se c. k.
gubernium zemské o svolen  jej zahájiti a výnos
k účelu zamýšlenému směti použ ti.

Berounský král. krajský úřad v Praze dne 30. lis
topadu 1847.

f

Zemské gubernium této žádosti ve schůzi dne
17. prosince 1847 jednohlasně vyhovělo.

Referent guberniáln  tajemn k
Obentraut.

Rb. Bloch opustil V. v r. 1853 a působil v H erm.
Městci v Čechách, pak na Moravě v Lipn ku, odkud
byl v r. 1877 na právě zř zenou uherskou zemskou
školu rab nskou povolán jako profesor a ředitel.
V této funkci pracoval do r. 1907. Byl vyznamenán
řádem železné koruny. Zemřel 6. srpna 1909. Jeho
hlavn  d lo je 6 svazků institutionum Židovstva.

Rb. Moses Bloch Kr. rb. Mojž š Schiffmann

Posledn  pravý rab n ž. o. n. byl
Mojž š Schiffmann,

jehož starš  generace votická má v dobré paměti.
Důstojná jeho postava, důstojné jeho chován , hlu
boké jeho vzdělán , které uložil ve svých lidových,
k srdci jdouc ch kázán ch a dovedl všt piti svým žá
kům i dospělým — vše to vžilo se do jich života,
jemuž daly směr. Mojž š Schiffmann narodil se v r.
1811 v Libni u Prahy, absolvoval gymnasiáln  a filo
sofická studia v Praze a pak se odebral do Brati
slavi, kde studoval na škole rab nské za ředitele vel
kého rb. Schreibera. Po pětiletém studiu podrobil
se př sným zkouškám. Pak se vrátil do vlasti, kde se
oženil s Cecili  Kerschovou z Libně a přijal m sto
rab na v Miskovic ch u Tábora. Odtud byl v r. 1854
povolán do pro tehdejš  dobu Yelké ž. o. n. ve V. za
m stn ho rab na a za krátkou dobu po uprázdněn  m sta
krajským rab nem jmenován. Velké byly jeho zá
sluhy o tehdejš  žid. školu ve V., na které vyučoval
s třemi z Prahy povolanými učiteli. Výsledky byly
tak dobré, že i křes anšt  rodičové z nejlepš ch tř d
se u rab na ucházeli o přijet  svých dět  do žid.
školy, jej ž vyučovac  jazyk byl tehdy německý. Ne
mohl jim ale vyhověti, neb školn  zákon tomu brá
nil. Jen jednou učinil výjimku: se synem okresn ho
hejtmana Vyž álka v Selčanech, kterému arci pod
léhal soudn  okres votický. Rb. Schiffmann svou
hluboce založenou pobožnost  hleděl zvýšiti úroveň
kulturn  souvěrců v okrese votickém. Byl velmi ob
l ben pro ryzost charakteru a pro svou lidumilnost.
Na jeho popud byl založen ve válečném r. 1866 spo
lek žid. mládeže „Chesed neiirim" ve V., jehož se
stal prvn m čestným členem. Jak pisateli těchto dě
jin vloni zesnulý Adolf Arnstein (Davidka) z Votic
Berouna sdělil, byla celá obec svému rab nu, kterého
nade vše ctila, úplně oddána. Mládež školn , která
časně ráno musela zúčastniti se bohoslužeb, po jich
odbyt  ještě s chut  se učila v kostele tak zv. „miš
najis", to jest badán  v P smě svatém. V létě 1869
byla j m slavnostně vysvěcena Samsonem Löbnerem
v Petrovic ch u Selčan zbudovaná synagoga. Ještě ve
V. mu zemřela manželka a byla zde pochována. Měl



tři dcery, které se do ciziny provdaly, a dva syny,
z nichž jeden, V tězslav Schiffmann, majitel agen
tury, v požehnaném věku žije v Českých Budějovi
c ch, a druhý, MUDr. Bohdan Schiffmann, jako lékař
ve V dni doposud blahodárně působ . A když opustil
v r. 1873 působiště a odstěhoval se do Prahy, zůstal
mu titul rab na kraje berounského. Doj žděl dále ke
zkouškám z náboženstv  do V., byl to svátek, kdy
koliv se mezi jemu věrné votické souvěrce dostavil.
Ubytoval se vždy u svého věrného př tele, velkoob
chodn ka Noe Bergra, nejpobožnějš ho to občana
votického. Za jeho pobytu učili se i dospěl  a stař
badáni v P smu svalem, po jeho odchodu z V. pozne
náhlu úmrt m staré generace vzalo toto studium za
své. Posledn  „ talmudisté" ve V. byli Lazar G ans,
který zemřel v r. 1901, a jeho bratranec Izák G ans,
který ho o čtyři roky přežil.

Krajský rb. Schiffmann bydlel v Praze v Celetné
ul. č. 4, kde pisatel této kroniky s matkou jej na
všt vil. Zůstal vl dným a jemným až do své smrti.
Zemřel 12. ledna 1894 a byl pochován na tehdy no
vém žid. hřbitově v Strašnic ch (IV. skupina, 4. řada,
hrob č. 1). N áhrobn  kámen hlásá, že zde sp  věčný
spánek: Mojž š Schiff mann, důstojný, učený, vele
zasloužilý rab n berounského kraje.

Po rb. Schiffmannovi nebyl do V. v ce povolán
žádný rab n. Obci žid. od des tilet  do des tilet  ubý
valo členů a poplatn ků, takže i hmotně upadávala.
Dle stanov pro ž. o. n. převzali funkci rab nů pak
učitelé židovšt , kteř  vyučovali a vyučuj  doposud
náboženstv  na školách a spolu funguj  jako kantoři
v kostel ch.

Kantoři významn .
Skrovné jsou zprávy o kantorech; setkali jsme se

s několika jmény votických Židů v .soupisech v této
práci uvedených, jichž povolán  bylo kantorstv . Ne
mýl me se, že obec, když se vzmáhala a povolala vě
hlasné rab ny, hleděla také k toznu, by byl i rámec
bohoslužeb na výši doby. Tak si starš  pamětn ci vy
chvaluj  kantora F ilipa B a c h a r a c h a , rodem
z Kol na, který svým krásným barytonem ke zvele
ben  bohoslužeb přispěl. V r. 1870 opustil V. a při
jmul m sto kantora ve Vysoké synagoze v židovské
radnici v Praze. Zemřel 3. zář  1899 u věku 75 roků
a byl pochován na hřbitově v Strašnic ch. Jeho ná
stupcem se stal

Mořic Schlesinger,
rodák moravský (v P sečné 14. ledna 1840), který
nejen že vyhověl všem požadavkům na poli liturgie
hebrejské, ale ovládal i P smo svaté, které předč tal při
bohoslužbách. On byl také na slovo vzatý zpěvák,
znalec literatury hudebn  a dobrý houslista. Slav
nostn  bohoslužby vlastenecké v kostele žid. byly
slavnostu  událost  pro celé město. V kostele se shro
máždilo státn  úřednictvo, členové městské rady, sta
rosta s výborem ž. o., spolky hasičů, veteránů s pra
porem, vše v lesku a plném osvětlen  — tu zazněly
prvn  akordy z galerie žen, kde byla um stěna hu
debn  kapela votická. Kantor Schlesinger intonoval
a mohutný sbor jasných hlasů mládeže školn , zes
lený hlasy dospělých (basista Adolf Arnstein, teno
rista Josef G ans), za průvodu votické hudebn  kapely
př mo otřásl kostelem. Jen takový nadaný a ideáln
muž jako Schlesinger mohl si troufati při takových
slavnostech přednésti H aendlovo velké „ H aleluja!"
nebo Beethovenovo „Nebesa vychvaluj  velkost
P án ě!", č m posluchače uchvátil. V soukrom  se
osvědčil jako dobrosrdečný muž, jemuž starš  gene
race zachovává přátelskou památku. V r. 1881 ob
držel povolán  na m sto ve V dni, kde ve službách
v deňské obce židovské vzorně působil jako vrchn

kantor, sekretář a učitel náboženstv  v 16. a 17. okr.
až do jeho smrti dne 2. února 1906.

Mořic Schlesinger, kantor

N ástupce jeho ve V. byl David F r e i s i n g e r ,
který po dvouletém působen  zemřel. Šalamoun L ö
w e n s o h n, který pak m sto něho nastoupil, byl
dobrým zpěvákem, onemocněl však a po jeho dlouho
trvaj c  nemoc ho zastupoval mladistvý syn. Po
úmrt  otce (14. června 1896) převzal Bernard Lö
wensohn funkci kantora. Za jeho otce dala obec po
staviti varhany do starého ženského kostela. Mlad
lidé, hoši a d vky, tvořili sbor pod veden m Adolfa
Arnsteina, který se později přestěhoval do Berouna
a vloni tam zemřel. Löwensohn mladš  přijmul m sto
vrchn ho kantora v Linci (H orn  Rakousy), kde ještě
dnes působ . F unkce kantoráln  převzali pak učitelé
náboženstv ; jmenujeme z nich zvláště Edvarda L ie
b e n a, který vzorně a svědomitě svůj úřad vykoná
val a až do odchodu svého do Prahy (1916) členy
obce nabádal, by bohoslužby navštěvovali, by jich
pravidelnost udrželi. V Praze vyučoval na obchodn
škole a pak převzal ředitelstv  v chlapeckém sirot
činci v Krakovské ulici. Na posvátném m stě zemřel
náhle při sobotn ch bohoslužbách v synagoze v Jeru
salemské ulici v r. 1930. O něm a jeho nástupci
rb. F reudu Pickovi . se zm n me ještě v kapitole o
škole. Se zadostiučiněn m budiž ke konci ještě po
znamenáno, že ke zveleben  bohoslužeb občas při
spěla svým krásným, kultovaným hlasem p  Berta
F u c h s o v á , cho  bývalého poštmistra v Jankově.
Jej  hudebn  vlohy dědili synové, Adolf Fuchs, sólista
německého divadla v Praze, a prof. Egon Fuchs, který
vyučuje na státn  konservatoři v Praze. I naš  spolu
žačky pan  Berty A r n s t e i n o v é P o l á k o v é (ve
V dni) budiž jako sólistky v kostele vzpomenuto.

Škola.
Od dob c saře Josefa I I . podléhaly školy žid. obc

dvorn mu dekretu ze 14. prosince 1782, který platil
jak pro zř zen  jich škol normáln ch, tak i pro jich
udržován . Bylo Židům i dovoleno, z skati si stave
niště (grunt) pro vystavěn  školn  budovy, v čem je
úřady měly podporovati. Votická židovská škola č slo
XVIII v žid. městě (nyn  Malé náměst ) byla původ
ně př zemn . Když se na začátku druhé polovice
19. stol. ž. o. vzmáhala a počet školou povinných d
tek značně stoupl, dal tehdejš  starosta Bedřich Arn
stein podnět k nadstavbě jednoho poschod . V pře
chodné době konalo se vyučován  v Šabatkově domě
č. 193 na Pražské ulici. Ze starš  generace učitelů
budiž vzpomenuto Joachyma Brucka, muže to s ne
všedn m vzdělán m. Když v r. 1842 ž. o. pražské
mu arcibiskupu Josefu svobod, pánu ze Schrenkň
zaklala za př činou jeho 25 letého jubilea arcibiskup
ského blahopřán , věnoval mu učitel  Brück ducha
plnou př ležitostnou báseň, kterou arcibiskup vl dně
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přijal a za ni srdečně poděkoval. Jako dobrý pedagog
se osvědčil učitel Kornführer.

y r. 1864 byla nová škola krajským rb. M.
S c h i f f m a n n e m slavnostně otevřena; vyučovali
tehdy všestranně vzdělaný, avšak těžce nemocný uči
tel W e i s s , Šimon R e i c h a David W u r m f e l d ;
náboženstv  učil do r. 1866 učitel Veith a po něm
učitel Thein. Po rann ch bohoslužbách v kostele
vedl rab n Schiffmann hochy 4. tř dy ke studiu
„Misclmajoth". V př tomnosti rodičů konaly se kaž
doročně zkoušky dět  dozorč m rb. Schiffmannem.
R. 1872 došlo za př činou stranických roztržek mezi
členstvem obce k tak neblahým následkům, že Bed
řich Arnstein, muž pokrokový, zař dil, jak jsme
v jeho životopise (viz Žid. představen ) již uvedli,
t. zv. švédskou školu ve svém domě, kam on i jeho
stran ci děti své pos lali. Ř d c m učitelem ustanovil
Davida Wurmfelda, znamenitého pedagoga (rodáka
z Tučap), kdežto starou školu ř dil M. Reich, též
dobrý učitel. Odchodem Wurmfelda na učitelské
m sto u ř d. H einricha (a pak na výrobn  spolek) na
stalo opět sloučen  obou škol. Z této švédské školy
vyšel Richard Oppenheimer — již tehdy docházely
též děti zámožnějš ch rodin křes anských do školy
žid., by se naučily něm. —, který nastoupil kariéru
diplomatickou. Tehdy se vzdal i učitel Reich svého
m sta a brzy potom, jsa slabé konstituce, zemřel.
Na škole votickě vyučovali většinou učitelé pedago
gicky vzdělan  a v hebrejštině obeznal . Na začátku
let sedmdesátých působili tito učitelé: F reund, Eis
ner, H ynek Fischl, Leopold Pollak, Zikmund Poliak
a Piek, po jehož o hodu, m sto druhého učitele ob

il/ . Neumann,, ř d. učitel

držel Marek N e u m a n n . S jeho jménem je spojena
nejslavnějš  doba žid. školy ve V., jej  dobrá pověst
se š řila do dalekého okol , takže rodiče dávali děti
své i ze vzdálených osad od V., by navštěvovaly tam
školu. Počet žáků značně stoupl až do nejvyšš ho po
čtu 130. Učiteli N eumannovi zdařila se v jeho pe
dagogické snaze synthesa náboženské výchovy se vše
obecným vzdělán m, za což mu celé generace vděč .

Pisatel těchto dějin při sepisován  práce obrátil
se, co se týče posledn ch des tilet  školy votické, na
nejpovolanějš ho jich znalce, na svého učitele a př
tele učitele N eumanna samého. Jemu vděč m celkem
za následuj c  informace, které jsem spojil se vš m, co
mě jako jeho žáku a rodáku votickému utkvělo v pa
ni cti.

Od r. 1866 až do r. 1877 měli dozor nad školou
češt  okr. školn  inspektorové, posledně prof. Šanda
z Tábora, ředitel měš anky Fabian z "Vlašimi, prof.
Mejšnar z Tábora.

P ři školn  konferenci za předsednictv  okr. škol
n ho inspektora, u př tomnosti starosty H ynka Arn
sleina, m stn ho školn ho dozorce doktora Karla Hor
ná a zapisovatele Marka N eumanna navrhl okr. školn

inspektor, aby byla škola, posud trojtř dn , promě
něna v dvoutř dn  a Marek N eumann ustanoven za
ř d c ho učitele. N ávrh tento byl přijat.

Výnosem ministerstva kultu a vyučován  ze dne
18. června 1878 bylo škole uděleno právo veřejnosti.

Prvn  starost  nynějš ho ř d c ho bylo zaveden
veškerých zákonem předepsaných úředn ch knih, dále
byly zaopatřeny všecky nutné vyučovac  pomůcky, zř
zena též. i školn  knihovna, která v krátké době) dosáhla
přes 300 svazků, a učitelská knihovna, č taj c  přes
100 svazků. Obě knihovny byly velmi pilně použ vány.
Od r. 1878 přešel dozor nad zdejš  školou na ně
mecké školn  inspektory. Tito byli: dvorn  rada dr.
Bedřich Rulf, dvorn  rada prof. Lieblein, prof. dr.
Josef Muhr, vládn  rada ředitel E. Reinisch.

V této době byla zdejš  škola v rozkvětu, takže
počet žactva obnášel přes 120, mezi nimi přes polo
vina ciz ch a často 20 až 30 katolických dět .
Školn m platem, který obnášel 2 až 3 zl. měs čně,

byly nejenom kryty školn  výdaje, ale i z přebytku
byl ještě prostavěn kostel a vystavěna pohřebn  bu
dova, což vyžadovalo nákladu 8000 zl.

Skoro v každé méně zámožné rodině byly ubyto
vány ciz  školn  d tky, které sem byly dány nejenom
ze zdejš ho okresu, ale i z Vožická, Vlaš mska, ze
Sedlčanska, ze Sedlce a z Táborskaf1 ano i z něm.
územ . Chudým dětem dostalo se v zámožných rodi
nách úplného stravován .

Každoročně o svátku „ Chanuka" uspořádána byla
školn  slavnost se zpěvy, přednáškami a divadeln mi
hrami, chudé děti byly obdarovány novými zimn mi
obleky a obuv , a veškeré školn  děti .ovocem a dobrým
pečivem. Velice př jemným a ze zdravotn ch ohledů
prospěšným bylo zaveden  polodenn ch vycházek do
bl zkých vesnic a lesů.

Prvn  z něm. inspektorů, zemský rada dr. Rulf, vy
jádřil se po zevrubné celodenn  inspekci školy jak
o pokroc ch, tak i o kázni žactva velmi chvalně, udělil
ř d c mu p semné pochvalné uznán  a zplnomocnil jej
k proveden  inspekce veřejné školy v Kosové H oře.

Okr. školn  insp. prof. dr. Muhr, známý co ř zný a
co nejvýše pedagogicky vzdělaný odborn k, udělil tak
též ř d c mu po velmi horlivé inspekci pochvalné
uznán .

Iv návrhu okr. školn ho insp. ředitele Reinische
při zasedán  okr. školn  rady v Sedlčanech byl ř d c
učitel vyznamenán pochvalným dekretem za jeho
vzorné působen  jak co učitel, tak i co vychovatel.

Během času, ke konci 19. a začátkem 20. stolet ,
byl se strany českožidovské veden tuhý boj proti
židovsko německým školám v Čechách a bylo mnoho
z těchto rozpuštěno. Také zdejš  škola nemohla to
muto útoku odolati, nebyla sice rozpuštěna, ale pro
měněna v českožidovskou školu. Vynesen m minister
stva kultu a vyučován  z r. 1898 byl na této škole
s vyučovac m českým jazykem ustanoven ř d. učitelem
Marek N eumann.

Od školn ho r. 1899/ 1900 byla škola s nyn  vyučo
vac m jazykem českým i nadále spravována ř d c m
Markem N eumannem, co druhý učitel působil kt. Isak
N ettl a po tomto kt. Eduard Lieben. Jelikož žid. obci
vždy v ce a v ce členstva ubývalo, zastával vždy druhý
učitel m sto kantorské.

V ř jnu 1901 podrobil zem. školn  insp. dr. Wenig
nyn  českou školu celodenn  inspekci, při čemž se o
pokroku ;a chován  žactva velmi chvalně vyslovil.
V školn m r. 1902/ 03 navšt vil školu okr. školn  insp.
prof. Vepřek.

R. 1904 onemocněl ř d c  M. N eumann velmi těžce,
takže se musil na rozkaz lékařský učitelstv  vzdáti.
R. 1905 přes dlil pak do Prahy. Po 30 letem působen
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na zdejš  škole co ř d c  a posledn ch 11 roků také
rab n, odebral se na zajisté zasloužilý odpočinek.

Bohužel stačily peněžité prostředky žid. obce jen
clo té m ry, že tato nemohla svému zasloužilému
učiteli a rab novi větš ho výslužného poskytnouti
nežli 400 Kč, č mž se odcházej c  uspokojil, jakkoliv
měl p semnou smlouvu na doživotn  zaopatřen .

Avšak i této skrovné pense se po pěti letech z dů
vodů velkomyslné piety vzdal.

Marek N eumanu se nar. v Ratišovic ch u P ř brami
jako syn pobožných rodičů, otec Šalamoun byl ob
chodn kem. V Březnic ch navštěvoval českou ve
řejnou obecnou školu, přešel odtud na utrakvistickou
reálku a studoval pak v Praze na malostranském ně
meckém gymnasiu. Zde absolvoval německý učitelský
ústav v Karmelitské ulici, kde se podrobil zkoušce
maturitn . Pak vyučoval jako hofmistr a soukromý
učitel, složil 1875 zkoušku učitelskou a nastoupil
z čtyř mu nab zených m st (Klatovy, Beroun, Strán
čice a V.) m sto ve V., kde se mu budova školn  a
jej  zař zen  nejlépe zamlouvala. K jeho nahoře vy
l čenému působen  budiž ještě poukázáno na jeho
činnost jako rab n, která funkce mu byla přidělena
v r. 1894. Od r. 1873, kdy krajský rab n Schiffmann
se do Prahy přestěhoval, nebylo to m sto obsazeno.
I tento úřad zastával M. N eumann na základě svých
hlubokých vědomost  i na poli hebrejském svědomitě,
jeho kázán  isvědčila i o jeho vlohách řečnických, byla
duchaplná a poutavě podána. 1 v Praze přes svůj
vysoký věk l častnil se nábožensko hebrejsko výchov
ného života a podp ral tuto činnost svou přednáškami
veřejnými i kázán m v modlitebně v Praze VII . S prof.
drem Adlerem vydal hebrejskou č tanku a právě te
dokončuje dějiny žid. pro žáky obecných a měš an
ských škol.

Z učitelů, kteř  působili na žid. škole za jeho ře
ditelstv , uvád me následuj c : Stein, Sladký (1882 až
1884, vstoupil do služeb železničn ch a žije v Praze
ve výslužbě jako vrchn  inspektor), G uth (zemř. 1884)
a H eřman Stern.

Když po zrušen  žid. školy (1905) a odchodem
rab na M. N eumanna z důvodů zdravotn ch nastala
zeslaben m obce nutná reorganisace, byl ustanoven
2. učitel Edvard L i e b e n , který zastával funkci kan
tora, i za rab na a učitele náboženstv  na veřejných
školách ve V. a okresu. Zastával úřad svůj dle všech
sil svých a hleděl zachrániti Židovstvu mládež v tra
dic ch otců. Když se v r. 1916 přestěhoval do Prahy,
stal se jeho nástupcem' Karel F r e u d, který zde
v těchže funkc ch jako jeho předchůdce od r.
1916 do r. 1927 a v témž směru byl činným.
Žel, že se mu tehdy nepodařilo zameziti, když obec
dala dlážditi náhrobn mi kameny obřadn  s ň na
hřbitově! V r. 1927 se rab n F reud vrátil do svého
dř vějš ho působiště Pelhřimova. 25. července toho
roku nastoupil na jeho m sto Jindřich P i e k (nar.
1862 v Přestavlkách u Chrudimi). Maturoval na gym
nasiu v Chrudimi a studoval filosofii v Praze a ve
V dni. 42 let byl rab nem v různých obc ch žid., kde
zavedl české úřadován  v matrikách. Ve V. působil
jen krátkou dobu, onemocněl a v r. 1929 zemřel.
V době nemoci a po jeho úmrt  zastupoval ho syn
Arnold P i e k, který zemřel v Praze v srpnu 1933.
Od 1. ř jna 1932 je funkcionářem žid. obce náb.
Viktor T a u s s i g.
Ř d c  učitel N eumann bydlel ve zvýšeném př zemku

školn  budovy, kde se nalézala a ještě nalézá kance
lář žid. obce náb. Po odchodu rab na Liebena byl byt
pronajat soukromým stranám a pro rab na z bývalých
m stnost  přestavěn byt v I . patře. Školn  knihovna,

která pozůstávala asi z 300 svazků, nebyla po několik
des tilet  doplňována. Po zrušen  školy knihy se na
lézaly v takovém zbědovaném stavu, že většina se i
z hygienických důvodů k dalš  potřebě nehodila;
zbytek byl rozdělen a věnován zčásti chlapeckému
sirotčinci žid. v Praze, zčásti žid. feriáln m osadám
v Lubně u Rakovn ka.

Význačnějš  žáci bývalé školy židovské
ve Votic ch.

Lékaři: MUDr. Arnstein Edvard (Teplice Šanov),
generáln  štábn  lékař Arnstein Bohumil (P raha),
F lusser Emil (C. Budějovice), Gans H ynek (Trnovany
Teplice), Klein Vilém (Praha), Kohn Hugo (Votice),
Liiftschitz Viktor (H umpolec), pluk. lékař Pollak
Josef z Tožic (P raha), Robitschek Emil z Otradovic
(Stará Role), Karel Roub ček z Postupic (P raha).

Právn ci: D r. Arnstein Leopold (Karlovy Vary),
Ganz Karel (V deň), Plohn Karel (P raha), Reinisch
H ynek (P raha), Stummer Ludv k, předseda senátu
vrch. zem. soudu v Praze.

Pojiš ovny a banky: Ředitel dr. Bondy Karel,
Riunione Adr. di Sicurta v Praze, Berger Josef, pro
kurista Prům. banky v Praze, inspektor Rosenzweig
Rudolf, Länderbanka, a prokurista Košerák Max,
tamtéž (P raha), řed. Otto G ratum, pojiš ovna „Lloyd",
Praha, a Rudolf Eisenstein, nám. řed. Komerčn  banky
v. v. (P raha).
Žurnalisté: Reinisch Leopold (Praha), H orn Gustav

(Praha). ; '
Spisovatelé: D r. Klein Vilém (P raha), D r. F lusser

E. (Budějovice).
Inženýři: Arnstein Gustav (V deň), F ischer H ynek,

přednosta železn. d len v Chomutově (P raha), F ischer
Rudolf, Pole Josef ze Semtina, G lanz Leop. (P raha),
Theiner Lev (Praha XII .) , Theiner Emil (Palestina),
železn. rada Budlovský (P raha), železn. rada Schle
singer Sigmund (V deň), inž. Straka K. (Tovačov), a
Bondy M. (P raha).

Státn  úředn ci: Vládn  rada F ischer Julius (Brati
slava).

Učitelé: Fuchs Marek (V deň), Gans Jindřich (V
deň), Kahn Adolf (Teplice Šanov), Kollmann Ludv k
(Praha), správce žid. pohřebn ho bratrstva.

Továrn ci: D r. Arnstein Hugo (V deň), Arnstein
Viktor (Unlioš ), Berger Adolf (Votice), Eisenstein
Alfred (Pecky n. dr.), inž. Eisenstein Rud. (Praha
Vysočany), F rankl Karel (vystěhoval se po vyučen
1389 do Chicaga, maj. slévárny), Metzker Josef
(P raha), N eumann Hynek (E. Roedl, Praha XII .) ,
Orl k Mořic (Žižkov), Pollak Emil (firma „ Ruka",
Praha VI I I .) , Spitz Weilová Emma (Praha I .).

Velkoobchodn ci a obchodn ci: Arnstein Josef Efr.,
Votice Budějovice, Arnstein Hynek a Adolf (Kol n
Praha, N. Eisler), Arnstein Emil (Bologna), Arn
stein Hugo (Terst), Arnstein Josef, šéf firmy Krönet
"Witrowsky (Praha), Arnstein Karel (V deň), Ber
ger Jindřich (P ř bram), Berger Samuel (V deň),
Epstein Emanuel (Praha), Eisenstein Leopold a
Mořic (Praha I .), F ischer Rud. z Tvoršovic (Praha),
F reund Jakub (Praha Karl n), F reund Josef (P raha),
F reund Josef (V deň), F reund Julius (V deň), Fuchs
Max (P raha), Ganz Adolf (Plzeň), Ganz Ludv k
(Praha), H erman Josef a Lev z Janovic (P raha), Jed
linský Eman. (Zásmuky Praha), Klein V tězslav (Š á
hlavy Plzeň), Mautner Jindřich (Jič n), N eumann
Alfred (Praha), ředitel Richard N eiunann a jin , jichž
bydliště pisateli této práce nejsou známa.

111'UIIUV.

Prvn  autentická zpráva40) o Ž idech ve V. pocház
• z r. 1538 a týká se hřbitova. Zn  následovně:

„Léta Páně tis c ho pětistého třicátého osmého pro
dal Adam Švec zahradu židům W.ottickým i tud ž Na
čeradským a H ořepnickým tu zahradu, která gest u
vápenky tak s t m se wss m, což k té zahradie při
nálež , s úrokem 4 gross. b l mi př  každém pololet ,
a tak gest Adamovi ta suma wyplnitná zouplna, jaký
gest koupena za 11 kop miss. od těch židů nahoře
jmenowaných, a ti Židé již jmenowané maj  jedno
stejné placeni a což k té zahradě přinálež  bu  wo
prawy neb jakeykoli placeni a což se od pohřbu do
t če domác  pánů jeho milost  máji dávaiti po 5 gross.
českých, a t ž židé přespoln  po 10 gross. b lých, a
tak to trwati má nám i nassim budouc m a na to
dali památné.

Tento plat na těch židech, kterýž tu zahrádku už
waj  k pohřbu, pán jeho milost pan Burian Wotický ")
ráčil dáti purkmistru a konsselim a wss  obci městečka
Wotic, aby ho brali a obracowali na potřeby obecné,
a dán  od jeho milosti pána nasseho milého stalo se
léta páně 1551 třech králůw na ten den ."

Zdali se tu jednalo o založen  hřbitova nového, nebo
<">•  rozš řen  již stávaj c ho, jak se domn vá historik
Josef Jakubička z Votic, nechceme se o tom zde vy*
jadřovati, nebo  scház  nám k tomu doklady.

H řbitov se nacház  v městě ve čtvrti křes anské
v Táborské ulici a měř  900 m2. Kudy šly průvody
pohřebn  židovské, to je naznačeno v plánu města z r.
1729. Vchod na hřbitov byl z uličky, která odbočuje
na konci ulice Táborské k mlýnu „Valcha". V r. 1885
byl přeložen do Táborské ul., když byla vystavěna
márnice a obřadn  s ň a př jezd z ulice byl řádně
upraven. Je jen opět litovati, že dlažba byla i kameny
náhrobn mi provedena! Domek č. 42 v Táborské ul.
vedle vjezdu na hřbitov byl žid, obc  zakoupen v r.
1867; bydli v něm na jedné straně hrobař a druhá
část je pronajatá.

H řbitov má silný svah k rybn ku Valcha, jeho část
severovýchodn  je zavodněná. Stezkou je rozdělen na
dva d ly, jeden vyšš  a k vodě druhý nižš . H roby jsou
upraveny, náhrobn  kameny, mezi nimiž je i několik
cenných, nesou české nápisy. Z dř vějš  doby pocházej
nápisy německé a ze starš  doby' jen hebrejské. Nej
starš  pomn k datuje se z doby barokn , z r. 1716 a
1720. Pisatel této práce se s určitost  pamatuje, že na
hřbitově stály nebo ležely přeraženy náhrobn  ka
meny z doby lenesančn , ba i z pozdn  gotiky. A těch
právě bylo použito k dlážděn ! Anebo byly do hřbi
tovn  zdi zazděny — nápisem dovnitř! Saneta sim
plicitas!

Zde čtenáři předvád me dva nejstarš  náhrobn  ka
meny:
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řeklad: Ve středu dne 7. ijaru léta 476 malého
počtu ( =  1716) byla zde pochována bodrá žena Čila,
dcera Davida, manželka vzácného rabbilio Šimona,
jej  ctnosti, bohabojnost a dobročinnost nech  duši
jej  jsou nápomocné, bol o ni je velký.

3 ,13 pfc'5?
an x DV

KBja y"3 ?pm *n,i3 ra
HD D"n rn fx

.T N O^JS? •  •  •  rr n a T

4. •  D WS N 1 ? ona •  •  •  i m

• n 3 ^ i n

P řeklad: Zemřela v předvečer soboty 25. kisleva
a byla v neděli pochována 1. 480 malého počtu (1720).
Zde odpoč vá bodrá žena, skromná Rejsl, dcera vá
ženého Volf Kaz Fanty, manželka ctěného Chajima
z Votic. Byla bohabojná . . . . . podporovala chudé.

Židovské spolky ve Votic ch.
O pohřben  mrtvých pečoval spolek chevra kádi '

ša, pohřebn  "bratrstvo. Dvacet let po založen  žid.
hřbitova ve V, .sepsal tak zvaný vysoký rab n Löw
v Praze stanovy pro spolek pražského pohřebn ho
bratrstva, dle kterého byly pak založeny podobné in
stituce na venkově. Zajisté i ve V., kde žid. obec se
vzmáhala, takže během času votická ž. o. stála mezi
předn mi v Čechách. „ Svaté" se jmenovalo takové
družstvo; také ve V. se tak osvědčilo. Pečovalo o ne
mocné až do smrti a vystrojilo pohřeb — chudým
zdarma, pro jiné byla stupnice dle majetku. Členové
pobožn  věnovali ve V. cenné stř brné št ty a rohy pro
desatero, jak vysv tá z jednoho nápisu. V minulém
stolet  stál  v čele chevra kadiša N atan Isak Arnstein
od „ Pepičky" clo r. 1886 a od té doby do smrti (1924)
bývalý koželuh Adolf Trávn ček. Spolek pro nedosta
tek členů se rozešel. Jako památku na něho uschovává
obec hebrejsky psanou knihu pokladn  od r. 1864 do
1887, revidovanou krajským rab nem M. Schiffman
nem.

Spolek mládeže Chesed neurim.
Péče o stydlavé chudé a podpora svých členů, kteř

se dostali do hmotných pot ž , to byl účel spolku
mládeže Chesed neurim. založeného na popud kraj
ského rab na Schiffmanna ve válečném roce 1866.
Prvn m jeho starostou byl H ynek A r n s t e i n , syn
Lsraela virnsteina ve V., až do svého přestěhován  do
Prahy v r. 1870. Byl zetěm Bedřicha Arnsteina, jak
jsme již uvedli. Jeho nástupcem se stal jeho švakr
Hynek Arnstein, pozdějš  starosta o. ž. Duš  spolku
však byl učitel M. N e u m a n n, neúnavný zapisova
tel. Dvě brožury, jedna k desetiletému trván  spolku
(1877) a druhá ku 25 letému jubileu v r. 1891, nesou
jeho peče  duchaplnosti a svědomitosti. Od r. 1902 do
r. 1928 stáli v čele spolku Marek Schalek a Leopold
Stummer, kteř  byli několik desetilet  ve výboru čin
nými. Posledn  léta je starosta obce Ota Bloch i sta
rostou spolku, který během svého trván  blahodárně
působil. Dal, jak nahoře uvedeno, v r. 1878 kostel vy
malovati, šatil několikráte chudou žid. školn  mládež
a přispěl v_ posledn ch letech i k výstavbě nové zdi
hřbitovn . Čestnými členy spolku byli: krajský rab n
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M. bcliifimann a pražský advokát Sigmund Schneider,
který vypracoval spolkové stanovy. Byl synovcem
Josefy Theinerové, po které dědil (1883) část domu
č. XV v žid. městě, a zetěm votického lékaře dr. Spitz
ncra, zemřelého v r. 1871. S uznán m budiž jmeno
ván Josef M a u t n e r z Janovic jako předseda zá
bavn ho výboru a v posledn ch letech předválečných
i jinak o židovskou obec zasloužilý.

Dámský spolek Chewra hoanosim.
Z téže doby jako předešlý vyvinoval dámský spolek

též tichou činnost podpůrnou. V čele stála od počátku

stěhovala do Teplic, kde během jeduoho roku ze
mřela. Již tehdy ve výboru svědomitě pracovaly dámy
Matylda T h e i n e r o v á a Irma B l o c h o v á , které ze
všech sil se vynasnažily spolek udržeti. I pan  Thei
nerová se z V. odstěhovala clo Prahy a po několik let
je pan  Blochová předsedkyn  spolku.

\  Lazaret.
K žid. instituc m lidumilným patřil též lazaret. P ři

velkém požáru r. 1746, kdy tolik domů křes anských
a žid. shořelo, lehla popelem i synagoga s lazaretem.
Synagoga byla opět vystavěna, ne ale lazaret. Jak čte

Spolek israelské mládeže Chesed neurim ve Votic ch
v den 25letého trván  v r. 1891.

Z lciva na právo: V horn  řadě: Můrek Schalek, D. Singer, Ad. Lederer, Jos. Efi. Ar.nsLeia,
Ludv k Arnstein, Jos. Arnstein (Israel), Leopold Stummer, Vojtech Berger, Jid. Theiner.

V prostředn  řadě: Jos. Neftali Arnstein, Dr. K. Horn, Ad.r Trávn ček, Hynek Arnstein,
starosta, zapisovatel ř d. učitel M. Neumann, Filip Schwarz, Šalamoun Schalek, ViL Fried.
V doln  řadě: Emil Ganz, Leop. Eisenstein, Jid. Freund, Adolf Arnstein, Edvard Arnstein.

cho  starosty obce Bedřicha Arnsteina, pan  Eva Ar n
s t e i n o v á , dáma šlechetného srdce. Když se rodina
1879 do Prahy odstěhovala, stala se nástupkyn  jej

Plummer

pan  Cecilie S't u m m ě r o v á (roz. 1830), manželka
obchodn ka Volfa Stiimmera, po jehož úmrt  (1865)
vedla obchod sama. Přes. skrovné prostředky měla
otevřenou ruku pro chudinu. Osvědčila se jako vzorná,
ušlechtilá předsedkyně až do r. 1916, kdy ne. z V. od

me v červené knize města V. v archivu zemském, dal
hrabě F rantišek V r t b y 15. února 1782 „plac proti
stodole Černého kon čku 20 loket — 11 loket, š řky
ku vystavěn  špitálu, jen aby staven byl, 3 lokte od
Löbla a od oné stodoly 20 loket za 20 zlatých". Kvi
tanci podepsal Šalamoun, starš  obce. Špitál, t. j . staro
binec, se nalézal v domě č. XVI nad žid. školou (nyn
majetek Simona), v jehož zadn  části byli um stněni
choř  nebo stař . V r. 1892 byly tyto m stnosti přemě
něny v tělocvičnu pro školu žid.

Vynikaj c  osobnosti votické žid. vyznán .
Josefa Arnsteinová (»Pepička'').

N ar. se ve Štěchovic ch u Prahy z rodičů Josefa a
F rantišky Piku v r. 1803 a provdala se za N atana Izáka
Arnsteina do V., obchodn ka, syna Izáka Artisieina.
Té doby mluvili Židé česky a v žargonu a v tom ji
jmenovali „Pepe Štachav c" (Pepička Štěchovická).
Ona přivedla obchod na tu výši, jak jej od n  pře
vzal syn F erdinand, který ale ve věku 36 let v r. 1879
zemř. Byl to muž dobrého srdce a osvědčil se přes své
mlád  jako inspektor školy. Matka ho přežila o jeden
rok, zemřela 16. ř jna 1880. Daleko široko si z skala
dobrou pověst pro svou rozšafnost, energii a dobré

srdce. Ještě dnes si lid o n  vypravuje. Měla oči ote
vřené a též ruce, podporovala práce schopné t m, že
jim dávala zbož  do komise a v pátek se účtovalo; pře
bytek patřil podomn mu obchodn kovi. Anebo dala
plésti od žen chudých punčochy, by něco vydělaly.
Zádaly li o dalš  práci a neměla li šlechetná pan  právě
ničeho po ruce, vzala nůžky, rozstřihla několik starých
párů a dala jim je do práce. Jakýsi Bäumel z Tomic
přišel k „ P epičce" si nař kati, že doma nic nevid .
Dobrá pan  se hbitě obrátila a z výklenku vzala brýle,
by je zkoušel. „Ano,1" řekl, „zde u vás vid m i bez
brýl , ale doma ničeho." Porozuměla mu a zaopatřila
mu práci. V zimě skupovala od chudých žen, které se
krmen m hus zabývaly, velký počet a drůbky rozdá
vala mezi choré, by měli dobrou polévku. Byla ne
únavná, od rána do večera, vše denně prohlédla.
V tehdejš  době bezpečnost byla nepatrná. Nebylo čet
n ků a málo strážn ků, jaký div, že krádeže se opako
valy. I u Pepičáků . Oželily se menš , ale jednou zlo
ději jim „vyb lili", totiž vykradli krám. Nebylo peněz,
nebylo zbož . Tu se bodrá Pepička obrátila na váže
ného měš ana Jana Kopfsteina, mydláře na Rynku,
vedle radnice. N ebyl v krámě, šli pro něho do dvora,
odkud kvapně přišel. Vyslechl, x> co žádala, co se při
hodilo, a se slovy: „pan  Pepičko, chvátám, vař m
mýdlo," vytáhl velkou zásuvku z regálu a vysypal jej
obsah do zástěry udivené Pepičky. Když jej žádala,
by spoč tali pen ze, odvětil, by to doma obstarala sama
a když bude m li obnos pohromadě, a  přijde a za
plat . Takové důvěře se těšila Josefa Arnsteinová, ta
kový byl poměr mezi křes any a, Židy ve V.!

Josefa (Pepička) Arnsteinová Ludv k Stúmmer

Dvorn  rada Ludv k Stummer.
N ar. se ve V. 12. května 1854 jako syn obchodn ka

Volfa Stiimmera a matky Cecilie, která po brzké smrti
svého muže vychovala osm dět  a obchod obstarávala.
Studoval v Praze na novoměstském gymnasiu, absol
voval práva ve V dni a v Praze a nastoupil dne 7. úno
ra 1877 právn  praxi u zemského soudu v Praze.
V r. 1884 stal se soudn m adjunktem ve Vysokém
Mýtě, r. 1897 byl jmenován soudn m sekretářem u
krajského soudu v Litoměřic ch a rychle za sebou
radou zemského a vrchn ho zemského soudu. V r. 1910
byl povolán do grémia vrchn ho zemského soudu
v Praze, 1918 byl jmenován dvorn m radou a 1919
zařazen do státu skutečných dvorn ch radů. V r. 1922
byl pověřen funkc  předsedy senátu. Na vlastn  žádost
byl v r. 1929 dán do výslužby, při čemž mu za 52 lete
významné služby bylo vysloveno úplné uznán .

Generáln  štábn  lékař dr. Bohumil Arnstein
narodil se jako syn řezn ka a pozdějš ho obchodn ka
obil m Davida Arnsteina ve V. a matky Josefy, roz.
Mautnerové ze Sudoměřic, navštěvoval za učitelů
Wurnifelda a Reicha tamějš  školu, absolvoval pák

malostranské gymnasium v Praze a lékařskou fakultu
pražskou, kde byl v r. 1884 na doktora lékařstv  po
výšen. Vstoupil do vojenské služby a byl jako plu
kovn  lékař přidělen očn  klinice, kde tehda působil
věhlasný prof. H ubert Sattler. V r. 1909 byl jako šéf
garnisonn  nemocnice komandován do Sarajeva. P ři
zavražděn  arcivévody F rantiška Ferdinanda a jeho
choti dne 29. června 1914 byl dr. Arn&tein prvn , který
j m poskytl pomoc. Když vypukla světová válka, pů
sobil jako zdravotn  šéf 15. sboru na srbské frontě.
V r. 1916 stal se generáln m štábn m lékařem a rok
později byl jmenován zdravotn m šéfem v Praze. Po
převrate šel do výslužby a zahájil soukromou praxi
jako odborný lékař očn .

Dr. Boh. Arnstein Ih nek Arnstein

Hynek Arnstein.
P řes to, že se narodil (8. února  1861) jako syn zá

možného, neúnavně pracuj c ho obchodn ka Efraima
Arnsteina ve V. („Ü železn ků" nebo „Na schůd
kách") , jehož obchod před vystavěn m dráhy rran
tiška Josefa. byl. největš m na českém jihu, a dobro
srdečné matky, dcery známé dobroditelky Josefy Arn
steino.vé a N atana Isaka Arnsteina, prošel těžkou ži
votn  školou. Z votické žid. školy přešel na reálku do
Prahy, absolvoval kurs pro jednoročn  dobrovoln ky
a věnoval se obchodu. Vyučil se ve V., v Praze a v Ko
l ně u firmy Eislerovy. Pak se zdokonalil v cizině,
v Dráž anech 1 rok, 2 roky v H amburku a též tak
dlouho v Londýně. Vrátiv se do Čech, převzal v r. 1890
s mladš m bratrem Adolfem velkoobchod N athan
Eisler v Kol ně, založený v r. 1841. Duš  tohoto závodu
byla vlastně Zofie Eislerová, roz. Arnsteinová z V.,
sestra Efraima Arnsteina, tedy teta obou následn ků,
kteř  dobrou pověst firmy nejen zachovali, nýbrž i po
celých cechách š řili. Hynek Arnstein po dobu půso
ben  v Kol ně byl činným v různých korporac ch a ně
kolik let starostou tamějš  o. ž. Od r. 1917 má nyn
již 93 let stávaj c  firma N . Eis ler kanceláře též v Pra
ze za veden  obou šéfů, seniorů, kdežto v Kol ně jich
synové působ .

Josef Metzker.
Když kdo vlastn  p l  a přes nesnáze z malých po

měrů dosáhl v životě svém krásných výsledků, jest to
Josef Metzker. N arodil se jako syn snaživých pocti
vých rodičů. Otec se živil obchodem peř m a v zimě
byl činným při velkovýrobě macesů, židovských to
chlebů velkonočn ch, které se z V. vyvážely na vagóny.
Josef Metzker se nar. 17. února 1869, prošel žid. školu
obecnou a byl otcem ve 14. roce dán do učen  k firmě
Turnovský v Kladně. Pak byl v Praze činným několik
roků u firmy N eustadtl synové a F leischmann a Am
schelberg. V r. 1896 stal se samostatným, zař div si
,,Na můstku", kde se jeho firma ještě dnes po 38 le
tech, nyn  už ve vlastn m domě, nalézá, malou výrobu
kravat s obchodem spojenou. N eúmornou prao  a
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cestován m, za vzorné spolupráce a podpory své zdat
né manželky Marie, roz. Roub čkové, vyrostla malá
výroba v továrnu a obchod se vyvinul tak, že firma
se řad  dnes k prvn m v oboru kravat. Metzker se
stal obchodn m radou, předsedou společéns tva vý^
robců kravat a členem výboru v starodávné synagoze
Klausově. On, který prošel tvrdou školou životn , za
choval si dobré srdce a podporuje v Praze štědrou
rukou — na svůj rodný kraj též nezapom ná, je čin
ným členem spolku rodáků z V. a okol .

Centráln  inspektor inž. Hynek Fischer.
N ar. se 25. prosince 1873 ve Smilkově u V. jako

syn nemajetných rodičů. Byl to několikrát již jmeno
vaný koželuh Trávn ček, který se nadaného hocha,
jeho synovce, jsa bezdětný, ujal. Studoval v Praze na
reálce v Mikulandské ul. vždy s vyznamenán m a na
techn. vys. učen , kde si vyvolil  strojnictv , též. V r.
1899 vstoupil do služeb Buštěhradské dráhy a byl při
dělen d lnám v Chomutově, kde během doby v r. 1912
se stal inspektorem a přednostou d len. Postoupil v r.
1919 na centráln ho inspektora a přednostu oddělen
vozebn ho a d lenského. V r. 1924 odebral se na
vlastn  žádost na trvalý odpočinek.

Josef Metzker Hynek Fischer

Jeho bratr Julius F i s c h e r , nar. 31. srpna 1875
ve V., studoval též v Praze I I . na reálce a věnoval se
chemickému inženýrstv  na vysokém, učen  technic
kém. N astoupil službu 1900 u ředitelstv  pošt a tele
grafů v Černovic ch (Bukovina), kde se stal ředitelem
lecimického oddělen . Ve válce byl armádě Pflanzer
Baltina přidělen jako referent pro telegrafy a telefony
a byl za to vyznamenán řádem. Po převrate byl jako
stavebn  rada přidělen ředitelstv  pošt a telegrafů
v Bratislavě, v kteréžto funkci vystavěl s  telegra
fickou a telefonn , dostal za to hodnost vrchn ho  sta
vebn ho rady a konečně se stal vládn m radou. Zemřel
v r. 1931.

Dr. Vilém Klein,
rodák votický, syn řezn ka Mořice Kleina a matky
Anny Kleinové, absolvoval po votické škole gymna
sium v Praze I . a věnoval se po maturitě studiu lé
kařstv . V té době hmotné poměry a vnitřn  pud jej
vedly na dráhu žtirnalisticko spisovatelskou. Krásy
hlavn ho města jej přiměly k studiu uměn  a dějin
pražských. Uveřejnil v pražských časopisech českých
i německých (jako prvn  své doby) na sta článků o
staré Praze, při čem mu byl učitelem i rádcem ze
snulý stavebn  archivář města Prahy Jan H e r a i n .
O staropražském vysokém učen  lékařském přinášely
a ještě přinášej  odborné lékařské časopisy mnoho
př spěvků z jeho péra. Větš  práce jeho: „Osudy tě
lesných pozůstatků Jana Lucemburského, krále čes
kého" (1907), „Pražské kliniky" (1914), „Průvodce
P rahou" (Woer ), troje vydán  (1929), slavnostn  spis

„100 let Krombholzova nadán  pro chudé nemocné
studenty" (1932), „Kritický průvodce staronovou
synagogou v P raze" (1932), „Znaky republiky Česko
slovenské" (vydáno firmou Hag, akc. spol., Mariánské
Lázně, 1933) atd. Po několik desetilet  provád  zubo
lékařskou praxi. (Redakce.)

Dr. Vilém Klein

By  i nepř mo, je obec V. hrdá na výsledky kon
struktéra vzduchových lod  dra inž. Karla A r n s t e i
n a. N ar. se v Praze jako syn Viléma A r n s t e i n a ,
rodáka yotického, jehož otec Israel byl obchodn kem.
Vilém Arnstein vyučil se v Praze typografii a stal se
během času ředitelem litografie firmy H ynek Fuchs,
jeho slavný syn, který ve F riedrichshafenu s drem
Eckenerem pracoval a světového jména z skal, je po
několik let šéfkonstruktérem vzducholodn ch d len
Good Year Zeppelin v Akronu (Ohio).

Bratr jeho Otta A r n s t e i n je ředitelem . České
banky Union v Praze.

Židovské domy.
Omezené m sto v této práci nut  nás ke stručnému jen po

dán  zpráv o domech žid. ve V. Jak již dř ve bylo uvedeno,
Židé v prvn  době se usazovali v domkách za městem, pak
uvnitř města. Většina během 17. a 18. stol. se nastěhovala do
domků na panském gruntě41) , které tvořily „židovské město" a
byly proti křes anskému městu uzavřeny branami, hořeni
„vedle lazaretu" (mezi domkem Neumanovým a Metzkrovým)
a doln  mezi domem Blochovým (U železn ků) a Kauderso
vým (dř ve Neftaliho Arnsteina). Pocházely ze 17. stol., v noci
byly uzavřeny, též v čas nebezpeč , kdy lid se bouřil, ještě
v r. 1848 stály. Na úsvitu života ústavn ho vzaly za své a
padly. Židovské domy, které tvořily dvoje pořad  v „židov
ském městě", táhly se do nynějš  Pražské ulice, kde vinopal
nou končily. Měly (a maj  i nyn ) č sla ř mská. Dva domky,
které patř  od druhé polovice 19. stol. společenstvu řezn ků,
maj  též ř mské č slován .
Č. I. Synagoga (viz „Synagoga") " ) .
Č. I I . Dům „Vačkářovský", „Klaberský", „U železn ků",

„Na schůdkách". Držel ho 1589 Zid Jakub z Prahy, 1622
Marek, syn Mojž še, který se ženou a rodinou utekl z Čech.
1625 Volf Žid, starš  žid. obce ve V., 1683 Šimon Komin k,
1702 jeho ze£ Šalamoun Klaber z Prahy, ten udělal dluhy,
1759 se domu vrchnost ujala a prodala Jakubu Löblovi Ko
min kovi, trafikantu. 1766 se jmenuje majitelem rb. Natan
Abram Jerusalem, který postoupil dům Josefu Arensteine
rovi, obchodn ku kůžemi (koupil koželužnu u mlýna „Val
cha" od vrchnosti) a železem. 1813 předal dům svému nej
mladšmu synu Nathanu Arnsteinovi a tento synu Efraimu
Arnsteinovi (1861). Od r. 1886 do r. 1902 majitel domu a
obchodu Josef Arnsteiu, pronajal dům bratrům Blochovým a
Emilu Gansovi; od r. 1914 majetek Oty Blocha a manželky
Irmy.
Č. I I I . Drábovský grunt, B movský a Chajmovský (Neftali

Arnstein, nyn  Kaudersů), 1622 majitel Jáchym, syn Jakuba
z Jistebnic, 1654 postoupila jeho vdova Ri kele dům zeti
Býmovi, Židu z Otic. 1746 dům vyhořel, byl Václavem Kř ž
kem nově vystavěn a prodán 1786 Leblovi a Estere Arnstei
novi; 1827 kšaftoval Lebl či Juda Arnstein své dceři Marii,
která jej 1855 postoupila synu Neft.alimu Arnsteinu. Juda byl
syn Nathana Arnsteina. 1879 převzal dům Josef Arnstain, syn
Ňef aliho, 1905 jeho syn Rudolf a 1907 Alois Kaudew, který
jej dal přestavěti do nynějš ho stavu.
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Č. IV. Dům „Stiimmerů". 1750 koupil Jakub Löbl Öre
dům od Matěje Pavl čka. 1793 postoupil Nathan Arnstein
dům č. IV synu Volfu Arnsteinovi, tento synu Nathanu 1840
a ten r. 1861 Volfu Stümmerovi. Leop. Stummer, jeho syn,
prodal dům 1898 Emanuelu Stiebitzovi a 1931 přešel do majetku
Josefa Drába.
Č. V. Dům Jerusalemský Preisů. V r. 1724 Natan Lebl vy

hořel, stavěl domek s Enochem Ore. Po něm majitel rab n
Natan Jerusalem. Zůstal v rodině Jerusalemově do r. 1882,
kdy jej koupil Karel Preis. Od r. 1899 majitelka dcera Marie
Mař ková.
Č. VI. Dům Pachnerův pocház  od gruntu Lva Žida. 1734

dům Šmejovský, 1760 držitel Šal. Volf (Eisenstein), 1820 Sa
muel a Bernard Theiner, 1887 Rudolf Plohn, 1907 Karel
Pachner.
Č. VIL „Fabrika" — dům Švandovy — Ghaj Komin kův.

Bývalý hraběc  domek, 1769 drž  Barbora Chajc Komin ka,
1797 Sara Komin kova, 1822 Šimon Arnstein, představený
obce žid., 1854 Bedřich Arnstein, 1879 jeho syn Hynek a od
r. 1905 maj. rodina M. Kleinová.
Č. VIII nepozňstává.
Č. IX 1794 prodal Josef Eisenstein Judovi Mannheimrovi,

který jej postoupil pastorkovi Marku Stimmrovi a ten synu
Volfovi Stimmrovi 1834.
Č. XI. Dům Šmajský, v r. 1770 maj. Šalamoun Volf Eisen

stein, 1815 Mojž š Eisenstein. 1857 Volf Eisenstein, 1370 Ferd.
Rosol, sládek.
Č. VII, VIII IX a XI tvoř  komplex továrny na likéry, ocet

Arnstein Kleinové.
Č. X. Dům Mousovský Rindlerův. 1697 majitel Mojž š Došek.

pak Estera, dcera, manželka Šalamouna Fajšla z Cerekve, 1797
Rozina Bunzlová, 1801 Jáchym Suchář pa, 1841 Jáchym Rindler
z Vojkova, 1875 Rosa Rindlerová, 1899 Aron Rindler, 1907
Adam Bud lek, 1929 Emilie Demlová.
Č. XII a XIII. Panský trakt. Č. XII 1788 Selig Stein koupil

byt vedle Volfa Fischera. Od 2. polovice 19. stolet  jsou ma
jetkové poměry: XII a 1879 Abraham Fischer, 1893 Hynek Fi
scher a od r. 1924 Robert Epstein. XII b Jakub Gans, 1894
Jakub Sysel, 1894 Josef Suchan, 1911 Kalousek Josef; XII c
1857 Filip Stein, 1903 Regina Steinová, XU d 1870 Terezie
Boudy, pak 1893 Františka Bondy, 1926 Robert Epstein.
Č. XIII. 1790 Bernard Hübscher. Majetkové poměry od

1850: XIII a 1873 Resi Arnstein, 1886 Izák Gans, pak 1905 jeho
vdova Kateřina, 1910 Ema Katzová; XIII b 1867 Filip Gans,
1882 Hynek Arnstein, 1890 Izák Gans, viz XIII a; 1926 Anton n
Pica též XIII c.
Č. XIV. 1754 Nathan Gans, vystavěl též 1.. patro pro syna

Volfa Ganse, 1847 Abraham Gans, 1875 Žofie Gansová, 1892
Leopold Gans a od r. 1927 jeho vdova Luisa Gansová.
Č. XV. 1795 prodala vrchnost Abramu Eisnerovi byt

v domě vedle brány hořejš  za 45 zl. Majetkové poměry od
r. 1350: a) Emil Eisner, 1893 Marek Eisner, 1896 Lid. Suchá
ř pa, 1907 František Hájek, 1923 Stanislav Svoboda; b) 1855
Jáchym Suchář pa, 1895 Alois Metzker, od r. 1920. Josef Metz
ker; c) 1873 Josefa Theinerová, po n  synovec dr. Sigmund
Schneider, 1909 dr. Gustav a Ignác Schneider, 1909 Babeta
Krausová, 1921 A. Svobodová.
Č. XVI. 1772 koupil Marek Lebl byt ód vrchnosti pobl ž

hořejš  brány; majitelé pak Diamant Samuel, Mojž š, 1883
Leopold Fuchs, 1895 Eman. Neumann.
č . XVII bývalá pekárna macesů; vedle domu otce za špitálem

koupil Daniel Lebl 1787 od vrchnosti kus placu pro domek,
1361 Jon.š Suchář pa, od r. 1863 maj. žid. obec.
Č. XVIII. Židovská škola.
Č. XIX. 1795 maj. Marek Freund, 1831 Šimon Arnstein,

1849 Aron Freund, 1856 Volf Gans, 1890 Alex. Klinger, 1902
Č. Kocura.
Č. XX Judas Lébl koupil od rab nského gruntu 1779 a kus

od vrchnosti, vystavěl dům, který zdědil vnuk Volf Berger,
1852 Noe Berger. 1881 maj. Bedřich Arnstein, 1897 Josef Efr.
Arnstein, 1910 V. Jiroušek, 1930 Heřman Volf.
Č. XXI dům „Mátovský" pod městem v Trávnic ch. 1685

od Mothy, Žida, vystavěn, 1721 Bernard Jakub Šálek, 1751
ze  jeho Josef Fiedler, šucovn  Žid, 1760 Filip Šálek. Abraham
Šálek, 1823 Heršl Reich, po něm dědil Mates Reich a bratr
jeho obuvn k Leopold Reich, pekař macesů, veselá kopa, aran
žér různých masopustn ch průvodů.

C. XX(l. Pocház  z gruntu předešlého, maj. Josefa Fiedlera
(1751), Abrama Šálka, jenž sobě dal jméno Trávn ček. Dům
přešel na Natana Trávnička, 1838 na Abrama Trávnička a oba
demy posledn  přešly koup  1852 na společenstvo řezn ků ve
Votic ch.

Židovské domy v křes anském městě.
Č. 5 patřilo 1591 Marku Židovi a „tlusté L dě", pak syna

Jáchymu. Pak připadl vrchnosti. Od r. 1823 v maj. rodiny
Černý.
_ Č. 7. 1383 maj. Šimon Weil, 1906 V. Škrábal, 1920 Richard
Snábl, 1929 Rudolf Škodný.
Č. 8. 1864 Filip Eisenstein.

Č. 10. 1849 David Arnstein, 1860 Jan Hrachovec.
č . 11 b. Grunt Koželužský, nejstarš  majitel Jáchym Žid,

1581 prodal dům Martinovi.
Č. 12. Dům Rabišků Marešů, 1601 patřil Samuelu Židu, 1624

jeho synu Samuelu Markovi. 1661 vyhořel. 1887 Terezie Ra
bišková, 1914 Zdeněk Mareš.
Č. 13. Vedlejš  dům. 1701 maj. Šimona Komin ka a Rosiny,

ženy, 1703 koupil jej od syna Marka Matěj Pučálka.
Č. 16 „Lázna". 1619 obec prodala dům Volfu Židovi, opatr

nému sousedu votickému, majitelé pak Lazar Žid, Löbl Komin k,
Žid Matha. Od r. 1881 maj. Noe Berger, 1887 syn Volf Berger.
1904 Sigmund Glaser, 1917 Rudolf Riedl.
Č. 22. 1849 Josef Komin k, téhož roku Jáchym a Jakub Gans,

1871 Anna Gansová.
Č. 42. 1824 Abraham Kahn (zakrytá koupě Josefem Voř š.

kern), který dům 1852 prodal Michalu Kalinovi a ten 1867
Žid. pohřebn mu bratrstvu.
Č. 49. 1620 tu byla škola, která 1731 shořela. Hrabě Vrtby

vystavěl nový dům. 1856 maj. Josef Dvořák, 1876 syn stejného
jména. Od r. 1901 Josef a Augusta Vogl.
Č. 74. 1786 Mat. Řehák, 1852 Frant. Řehák, 1885 Josef

Fischer, 1917 vdova jeho Regina, 1929 syn Hugo Fischer.
Č. 75. Kon řský grunt. 1620 Jokl Žid, syn Marka Žida Ko

n ře; Aronovský grunt, 1622 maj. Aron Žid. Volfovský grunt
1623 Volf Žid. Syn jeho Humprecht i Jakub Kon ř z Čech
utekli, dům koupil Levita, syn Samuela, který postoupil po
lovici bratru Kafrlovi. 1728 koupil hrabě celý grunt. 1864 kou
pil od Jana Hrachovského dům David Arnstein, po něm jej
držel syn Adolf Arnstein. 1897 se odstěhoval do Berouna a
prodal dům L. Stiimmerovi a ten 1925 Jak. Bejkovskýmu.
Č. 83/84 ,,U Pepičky". 1791 koupil Izák Areusteiner«) od

komorn ka Frant. Podzámeckého dům, který musel ale ve ve
řejné dražbě vydražiti. On postoupil dům 1819 synu Šimonu,
smlouva byla ale zrušena, poněvadž se stala bez povolen
„Kreisamtu", před smrfi otce děti Šimon, Israel, Anna (provd.
Stiimmerová) postoupili dům sourozenci svému Nathanu Isaku
Arnsteinovi, který ale právo své musel uhájiti, až mu v r. 1815
byl úřady dům přiřknut. Obchod a dům po něm převzal syn
Ferdinand, který 1879 zemřel; dcery Olga a Hedvika vše dědily.
Od r. 1898 byl majitelem Eduard Arnsteiu a od r. 1920 jeho
syn Hynek Arnsteiu.

Dům č. 84 koupil Natan Izák Arnstein ód manželů Kamen
ských i s poli. V knihách u soudu jsou obě č sla 83 a 84
sloučena.
Č. 94 (mlýn Bergrův). V r. 1540 mlýn „dolejš " .na rozd l

od mlýnu „hořejš ho" (Valcha) patřil mlynáři Martinu. Měnil
časem jméno. 1771 Skalákův do r.1861; pak Geb erů, Oppen
heimrů, od r. 1874 Bedřicha Arnsteina, 1894 vyhořel. 1901 Josef
Burda, 1912 koupil jej od toho Adolf Berger z Olbramovic,
který výstavci modern  automatický válcový mlýn.
Č. 101 koupil 1860 Jonáš Suchář pa od Václava Moudrýho,

1887 dědil ho syn Mořic, který se do Tomic přestěhoval a do
mek prodal Janu Wurmovi: Od r. 1932 patř  Marii Neubergové.
Č. 144. Mates Březovský prodal 1852 rohový dům na Rynku

(do Pražské ul;)» „vedle mejtného šraňku", žid. pekaři Jakubu
Reinischovi; 1879 koupil jej Menča (Eman) Priester, 1889
Klára Mautnerová a 1896 Hynek Priester, 190y Frant. Laburda,
1924 Matylda Pavlovská, která dům dala zbořiti a nový po
staviti.
Č. 149. 1859 prodal Vrzal Alžbětě a Danielu Gansovi domek,

který byl 1861 přiřknut synu Lazarovi Gansu. Od r. 1831 patřil
Pechovům, Škraml kovi, Vaňkovi a od .r. 1906 Bartuňkovým.
Č. 150. Zahaleným trhem převzal 1840 Josef Eisner dům od

Karla Hůlky; 1856 byl připsán Josefu Eisneru; 1858 postou
pen synu Abramu Eisnerovi. Od r. 1899 manželům Adolfu a
Regině Hermanovým. Od r. 1929 Otovi Hermanu.
Č. 151. Černý kon ček Hotel Filipek. Hrabě Wrtby pronajal

tento dům 1688 Eliáši, Židu. V r. 1839 majitelé Jan Mlikov
ský s Františkou, provd. Skalákovou. Pro dluhy byla tato stará
hospoda prodána 1852 Šimonu Arnsteiuovi, jehož syn Bedřich
ji přestavěl 1875 v hotel. Od r. 1894 majetek Felixe Fil pka,
nyn  Jindřicha Filipka.
Č. 152. Nejstarš  majitel Vaněk Pohan r. Ü563. 1319 patřil

Josefu Vrzalovi, 1858 Karlu a Kateřině Pechovým, 1831 Lazaru
Gansovi, 1892 jeho synu Emilu Gansovi, 1903 Anton nu Spá.
lenkovi.

.Č. 153/154. Kubálkův dům (na náměst  a ve dvoře). 1850
maj. Knüpfer, 1880 Leopold Fischer jej prodal Efraimu Arn
steinu, od r. 1890 jeho synové Hynek, Adolf, Edvard a Hugo
po %•  V r. 1891 koupil oba domy Bohumil Kubálek.
Č. 156. Panský dům. Hrabě Wrtby 1689 si vyměnil Senk.

1778 koupil jej sládek Skalák (u Skaláků), 1361 Josef Theiner,
1886 jeho syn Julius Theiner, pak Ota Bloch s Frant. Klei
nem, kteř  jej 1919 prodali hospod, družstvu.
Č. 157. 1620 Daniel Svoboda. Od r. 1818 Ant. Slanžovský,

po jeho smrti Vilém a Karel Bňva. 1878 Reichův dům, od r.
1887 Marka Schalka, po jeho smrti Ludmila Glaserová a Va
lerie Kende, které 1926 dům prodaly pekaři Frant. Neu
manovi.



C. 175. Dům nově vystavěný v r. 1834 koupil 1860 Bernard
Freund, který jej prodal synu Davidu Freuudovi. 1897 převzal
dům Leo Flusser, od něho koupil Václav Simon (1918), 1921
od toho koupil František Kalina.

Č. 176 vedle radnice. Maj. 1358 Josef Kopfstein, 1865 Josef
Eisenstein, po jeho smrti děti (Ludv k, Heřman, Jana, Arnoštka
a Terezie Fuchsová) jeho dům prodaly 1887 Janu Budilovi.
Od r. 1930 majitel Anton n Hrma.

Č. 182 na Pražské ul., Votýpkova stodola. 1836 byl dům
vystavěn Augustem Hahlesreiterem. 1868 maj. Matěj Stuchl,
1916 Theodor Vaněček a od r. 1921 Rudolf a Leopold Teller.
Č. 189 na Pražské ul. 1849 koupil Bernard Theiner kus půdy

od domku Pecháče a vystavěl dům, který 1867 postoupil synu
Emanueli Theinerovi. Ten jej prodal Adamu Gansovi, a vdova
jeho Rosalie Gansová v r. 1913 Rudolfu Kohnovi.

Prameny:
Je mi milou povinnost , než zaznamenám jednotlivé prameny,

kterých jsem při práci použil, vřelé diky vzdáti zasloužilému
řediteli škol v. v. a spisovateli panWČeňku Habartovi ve
Votic ch, jehož d lo „Sedlčansko, Sedlecko a Voticko" mně bylo
v tanou pomůckou; jmenovaný mne s nevšedn  ochotou podpo
roval při studiu dat v gruntovn ch knihách při okr. soudu ve
Votic ch se nacházej c ch, č mž mně leckterou cestu do Votic
uspořil. D ky vzdávám též panu A. Jakub čkovi. bankov
n mu úředn ku v Praze, který mně dal k disposici část výpiiů,
které zesnulý jeho otec, soudn  adjunkt a histor. badatel Josef
Ja kub čka ve Votic ch, v neúmorné práci poř dil. Celá jeho
práce o Votic ch je jako velký foliant uložena v městském úřadě
ve Volic ch pod názvem: „Děje  a m stopis okresu Votického
z r. 1868." Josef Jakubička (1814—1884)^ sepsal též „Genealogii
a historii české šlechty", „Prvn  část české heraldiky", práce
vědátory rázu Augustina Sedláčka, P. Norberta Vlasáka a j .
uznané a jimi též citované.

*
*) Stará památkův kniha města Votic a kniha památn  čer

vená, 1508. Český zemský archiv.
") Bondy Dvorský: K historii Židů v Čechách, na Moravě a

Slezsku, I . d l, str. 517—518.
3) V. Kurrein: Aus dem Archiv der Stadt Linz. Die Linzer

M ärkte, R očen ka p ro dějiny Ž idů v ČSR, roč . IV.
4) Jüd isch e K on sign at ion (K on skr ip t ion ) An n o 1724. Berau

uer Kreis, H errsch aft Wot itz Jan ovitz v Arch . m in ist , vn it r a .
G ubern ium .

5) Vlasák An t on n N o rber t : Okres Votický, 1873, st r. 10, a
K lášt ern  p am á t n  kn ih a F r a n t išká n ů ve Vot ic ch .

6) K n ih a Albis A., pag. 374, Český arch . zemský.
7) K n ih a p a m á t n  červená z ro ku 1508, fol. 120.
8) K n ih a pam . červená, fol. 36: M ilostivá vů le J . h rab. Excel,

h rab. Sezemy z Vrtby skrze u rozen éh o pan a Bohuslava K o řen
ského z Terešova ou řadu p ředn esen a a ozn ám en a, aby Volf syn
n ěkdy Sam uele Šmule, Ž i d a O t i s k é h o , dům t en t o druhý
st ran y listu t o h o t o zápisně v tyto kn ih y vložený a zapsaný, po
G u m p r e c h t o v i s y n u V o l f a , n ě k d y Ž i d a , s o u s e d a
o t i c k ý h o , z t ý h o ž d o m u u š l é h o a se vš in svým se
preě odstěhovavš  zan ech anýh o, bez odporn ost i on Volf n aň se
d a l . . .

u) P a m á t n  kn ih a červená m. Vot., fol. 68, pag. versa.
1 0 ) P a m á t n  k n i h a če r ven á ra. Vot . , fol. 69.
11) Státn  archiv minist, vnitra. Nová manipulace J 7/87, 3

listiny.
") Jakobovits Tob., Dr., Wer ist Abraham Lichtenstadt? Dr.

Max G rünwald: Samuel Oppenheimer u. sein Kreis, pag. 331".
1 3 ) M ax F r e u d e n t h a l : L e ip z ige r M e ß gä st e 1675—1764, 1928.
1 4 ) S t á t n  a r c h . m in . vn i t r a . N ová m a n i p u la c e J 7/ 86.
15) Eucbaristia in festo Corporis Christi non est deferenda

per vias Hebräerin« (Svátost oltářn  nemá na Bož  Tělo nesena
býti ulic  židovskou). Dekret ritové kongregace z 22. února 1593.

") Teplý F rantišek: .,0 Židech ve Švihově". Zvi. otisk z Ro
čenky společn. pro děj. Židů v CSR., I I . roč., pag. 183, pozn. 8.

17) Dekret ve sb rce „Repertorium aller Aktenstücke der
alten jüd. Landes Registratur, 2. oddělen , I I .

1 8 ) S la skavým d o vo len m m in . r a d y p . d r a K 1 i c in a n a, ř e d .
arch. min. vnitra, byl v archivu poř zen pro autora této práce
sn mek plánku ve sb rce se nacházej c ho a doposud neuveřej
něného.

1!l) Roub k František, Dr., Plánky obc  v Čechách s vyzna
čen m žid. obydl . Časop. spolku starožitnost , ročn k 39. (1931),
v Praze.

°) Legenda na předn  straně (na jej ž levé části jsou vidi
telné 3 kruhovité otisky, pocházej c  od pečeti na stránce zadn )
zn : No 1. Farn  kostel. 2. Klášter pánův páterů F rantiškánů.
3. Hrob Bož  nad klášterem v právo. 4. Sloup nebo statue P.
Marie v Řinku, kdežto na každou slavnost dn  P. Marie pokaždé
z kostela farn ho proces  se vede a obyčejná pobožnost s po
žehnán m se vykonává. 5. Zámek, kde oltář na Bož  Tělo bývá.

6. Dům France Tichýho, kde též na Bož  Tělo oltář. 7. Dům Pa
seckýho, při němž též oltář. 8. Primasův dům, též oltář. 9. K I a b
r ů v d ům ž i d o v s k ý , od farn ho kostela 329 loket, od kláš
tera 379 loket, od sloupu neb statue P. Marie 74 lokte, též od
Primasového oltáře 3'A lokte, muzikanti a le . hned při domu
u oken. 10. Pekařův dům mezi židma, kde od jejich židovské
synagogy na 8 loket toliko jest. 11. Spáleniště, kde předešle 4
židovské domy byly. 12. Synagoga, neb jejich škola shořela. 13.
Jeden trakt židovský, kdežto na 30 párů židů. 14. Druhý trakt
židovský shořelý, jen spáleniště je a 4 kon rny stoj . 15. Dělnice
koželužský, kdežto židé jsou. 16. Ještě jeden domek židovský,
kde žid jest. 17. Krchov židovský, kde mrtvá těla okolo samého
farn ho kostela nesena bývaj . A poněvadž dům Klabrův židov
ský velice v cestě a v ce k potupě samospasitelnému katolickému
náboženstv  v právě v Řinku mezi primasem a Anton nem Svo
bodou pekařem též jinými křes anskými domy, okolo kterého
proces  slavné z kláštera do farn ho kostela na Veliký pátek se
vede, též oltář na den Bož ho Těla na 3*A lokte od něho při
domě Primasovým se obyčejně stavěl, jakožto i každou slavnost
P. Marie též obyčejné proces  s velikým náboženstv m při sloupu
v Řinku P. Marie a Patronův proti morové ráně naproti domu
i voknám Klabrovým se koná, též synagoga 8 loket od domů
křes anských jakož i velké necti předrahého Bož ho Těla, když
duchovn  otec k nemocnému jde a před tou zběři židovskou se
ukryti nemůže, pročež milostivá Vrchnost zdejš  jakožto dobré
zřen  maj c  katolického náboženstv  tu velkou nečest proti Bohu
rozvažuj ce cht ce tomu zlému předej ti um niti sobě ráčila, by
netoliko Klaber žid téhož domu se žhavil jej, křes anům prodal
ano i jakožto podezřelý žid sobě jinde m sto hledal, též také
v jiném m stě vzdáleném synagogu nebo jejich židovskou školu
stavěti celého úmyslu jest.

**) Index der Judenheirathen. Dominium Wottitzer, Berauuer
Kreis, I. Arch. min. vnitra v Praze.

*) Vlasák Ant. Norb., Okres Votický, 1873, str. 16.
°3) G uberniáln  registratura, sv. I I ., povolen  žid. sňatků
24) Svazek I I . Jüd. Heiratsbewilligungen Domin. Wottitz, Be

rauner Kreis, v arch. minist, vnitra v Praze.
35) Svazek I I I . Jiid. Heiratsbewilligungeu Domin. Wottitz, Be

rauner Kreis, v arch. minist, vnitra v Praze.
**) Judenfamilienkonsignation des Berauner Kreises vom Jahre

1799 Herrschaft Wottitz. Arch. min. vn.
'") Arch. min. vnitra v Praze 1836—1840, svazek 48. č slo

řadové 20/2.
28) Arch. min. vnitra v Praze 1836—1840, svazek 48, č. 9/ 1.
M ) Arch. min. vnitra v Praze 1836—1840, svazek 48, 4963.
30) Arch. min. vnitra v Praze 1836—1840, svazek 48, č. 3/5.
3*) Čeněk Habart, Sedlčansko Sedlecko Voticko, 1925.

) Die Notablenversammlung der Israeliten Böhmens in Prag
vou Albert Kohn, 1852, pag. 392. Statistika žid. okr. hejtman
stv  votického.

3 3 ) D r . T o bia s J a ko b o vi t s: J ü d . G e m e in d e le be n in K o l in . R o č .
sp o lečn . p r o dě j. Ž idů v ČSR., 1929.

3 4 ) D r . L e o p . L ö we n st e in : N a t h a n Weil, 1898 (v k n i h o vn ě
žid . o bce n ábož . v P r a z e ) .

*') Viz p o zn . 36.
35) Berth. Rosenthal, Heimatgeschichte der badischen Juden,

1927 (v knih. obce náb. žid. v Praze, vyobrazeni Thia Weila.
37) Bližši o rab nu D. Frankovi viz v stati dra Federa o Ži

dech v Kol ně ve svazku Židé v Čechách.
OT) Arch. min. vnitra, oddělen  1841—1855, svazek 18 3/13.
30) Arch. min. vnitra, oddlen  1841—1855, svazek 18 3/99.
t0) Červ. kniha památn  města Votic, fol. 9.
41) Zakladatelem osady votické byl  vladyka Ota, členové jeho

rodu sluli „Otici". Dle hradu kolem 1250 vystavěného se psali
Otičt  z Otic. Posledn  potomek byl Petr Burian v prvé polovici
16. stolet . Votice zdědil ryt ř Krištof Skuhrovský ze Skuhrova,
1574 byl majitelem Jan ze Šternberka na Konopišti, 1600 patřily
Johance Hrzanové ze Sulevic na Vidimi, po 4 letech koupila Vo
tice Eva Radimská. 1618 prodal jej  cho  Kašpar KapH ř ze Sule
vic Votice Pavlovi Osterskému Kapl ři ze Sulevic. Po B lé Hoře
statky byly zabaveny, koupil je Sezima z Wrtby, pán na Janovi
c ch. Hraběci rod vj mřel r. 1807 Adamem Fr. z Vrtby, po něm
nastoupil hr. F r. Josef Wratislav z Mitrovský. který zemřel
10. dubna 1849, po něm zůstali: Lidmila Kateřina provd. za hr.
Zikmunda Berchtolda, František Josef a Josef F rantišek. Zadlu
žené statky koupili v dražbě r. 1872 Maxmilián svob. pán z Er
geletu a Karel svob. pán z Lippe. Majitelem od ]5. ledna 1878
byl Phil. Dr. Gustav ryt ř ze Schlesingrů, od r. 1908 jeho dcery
Jindřiška, Melanie a Viola G abriela. Od 29. ledna 1915 patři
Votice Emanueli Maceškovi.

1S) Veškerá data o domech židovských jsou vyňata jednak
z gruntovn ch knih, uložených v Českém zemském arch. (Liber
Ruber, Albis A, Albis B) a mnou probraných, jednak z knih
gruntovn ch u okresn ho soudu ve Votic ch (Rubis, Viridis, za
ložena r. 1849), a z práce shora uvedené Josefa J a k u b i č k a ,
„Děje  a m stopis okresu Votického", uložené v městském úřadě
ve V.

4S) Arch. minist, vnitra, oddělen  1844/45, svazek 18 80/11.

Ž idé v Čechách.
Zpracoval

Dr. František Friedmann, Praha.

. t r i posledn m sč tán  lidu dne 1. prosince 1930
byl v Čechách napočten 76.301 př slušn k izraelského
vyznán . Žije tedy v. této zemi včetně hlavn ho města,
v n ž jest soustředěno 48% veškerého obyvatelstva
celého státu, pouze 21% izraelitů, žij c ch v repu
blice.

Izraelitů v Čechách silně u b ývá , jak ukazuje
vývoj posledn ch padesáti let. P řes atrakčn  s lu hlav
n ho města jev  se velice značný úbytek, zat m co veš
keré obyvatelstvo Čech vzrůstá. (Tab. I.)

Tab. I.

Sč tán  lidu

31. XII. 1880
1890

„ 1900
„ 1910

15. II. 1921
1. XIL 1930

Izraelitů

94.522
94.529
92.797
85.927
79.777
76.301

Z 1000
př£-

toinných

TzraS

17-0
16-2
14-7
12-7
12-0
10-7

Př růstek (4 ), resp. úbytek (—) za
dobu mezi sč tán m

u izr
absolutné

+  7
1732
6870
6150
3476

na 100 duš

+  0 01
1 83
7 40
7 16
4 36

u veškerého
obývat.

na 100 duš

+  5 08
+  8 16
+  7 15
1 64

+  6 58

Ačkoliv m ezi p r vn m a d r u h ým sč t án m v n ašem
stá tě v z r o s t l počet obyvatelstva v Č ech ách o 6\ 58
p ro cen t , s n ž i l se p oče t izraelitů o 4*36%.

D n ešn  p oče t českých izraelitů o d p o v d á asi jich
p o č t u z r. 1850. Z a po sledn ch 40 let jich ubylo
n e m é n ě n ež 19% p oč t u r. 1890. V dů sled ku t o h o
tvo ř  n yn  pouze 1*07% obyvatelstva, kd ež t o p řed
pad esá t i lety ještě 1*7%, r. 1857 d o ko n c e l ' 8 0 % .
Ž idovské obyvatelstvo v Č ech ách tvo ř ilo v d ř vě j

š ch d o bác h velikou ž idovskou reservu , k t e r á svými
vystěh ovalc i posilovala os dlen  židovské v soused
n ch zem ch , zvláště ve V dn i a U h r á c h . Ještě r. 1869
bylo z v deň ských izrae li tů v p oč t u asi 40.000 p lných
32 % půvo d em z Čech a M oravy.

Je likož n ás zaj maj  p řed evš m sociologické roz
d ly v srovn án  s n ež idovským obyvatelstvem , sledu
jem e p ředevš m p ř č in u t o h o t o zjevu v n e p a t r n é m
p ř e byt ku živě n a ro zen ých n a d zem ře lým i a v n ezdra
vém rozs d len , k t e r é z izraelitů č in  živel velkom ěst
ský se všem i st in ným i jeh o st r án kam i, zvláště co do
n a t a li t y.

I zrae li t é v Č ech ách se soust ře uj  do velkom ěst ,
p ředevš m do h lavn h o m ěsta P r a h y. (T ab. I I . —I V. )

Tab. II .
Bylo napočteno v Cechách obyv. izr. náb.:

| 1880

V hlav. .městě Praze . .
V městech, jež č taj  se

svými předměst, obcemi
v ce než 50.000 obyv. .

V městech, jež se svými
předměst, obcemi maj
20 50.000 obyv. . . .

V mést. s.l0 20.000 obyv.
V obc ch s 5 10.000 obyv.
V obc ch s méně než 5000

obyv
V Cechách úhrnem . . .

20.508

4.253

4.664
9.451
8.063

47.510
94.449

1890 | 1900

23.473

5.165

5.424
10.130
8.286

42.001
94.479

27.289

6.921.

6.780
10.334
8.097

33.324
92.745

1910

29.107

7.578

7.594
9.536
7.433

24.579
85.827

1921

31.751

7.092

7.777
8,757
6.190

18.108
79.675

Tab. III.
Izraelité tvořili °/0 obyvatelstva:

V hlav. městě Praze . . .
V městech, jež č taj  se

svými přeuměst. obcemi
v ce než 50.000 obyv. .

V městech, jež se svými
předměst, obcemi maj
20—50.000 obyv. . . .

V měst. s 10 20.000 obyv.
V obc ch s 5 10.000 obyv.
V obc ch s méně než 5000

obyv
V Cechách úhrnem . . .

1880

6 52

2 98

2 99
4 34
2 38

1 08
1 70

1890

5 91

2 82

2 77
3 98
2 24

0 95
1 62

1900

5 31

2 80

2 66
3 38
1 89

0 73
1 47

1910

4 72

2 59

2 49
2 75
1*55

0 52
1 27

1921

4 69

2 30

2 50
2 53
1 34

0 40
1 19

Tab. IV.
Průměrný ročn  vzrůst (+ ), resp. úbytek (—) izraelitů v °/0 střed

n ho stavu obyvatelstva:

V hlav. městě Praze . . .
V městech, jež č taj  se

svými předměst, obcemi
v ce než 50.000 obyv. .

V městech, jež se svými
předměst, obcemi maj
20 50.000 obyv. . . .

V měst. s 10 20.000 obyv.
V obc ch o5 10.000 obyv.
V obc ch s méně než 5000

obyv
V Cechách úhrnem . . .

1881—189c|l891 1900

+  1 35

+  1 94

+  1 51
+  0 67
+  0 27

1 23
+  0 00

+  1 50

+  2 91

+  2 22
+  0 20
0 23

2 30
0 19

1901 1910

+  0 61

+  0 91

+  1 13
0 80
0 86

3 02
0 77

1911—1920

+  0 87

0 66

+  0 24
0 85
1 72

3 03
0 74

Kdežto v r. 1880 bylo v obc ch s méně než 5000
obyvateli 47.510 izraelitů a v hlavn m městě Praze
20.508 izraelitů, nastal za 40 let takový přesun, že
v oněch menš ch obc ch bylo v r. 1921 pouze
18.108 izraelitů, v.hlavn m městě pak již 3.1.751.

Tento vývoj jest zvláště zřejmý v č slech relativ
n ch. (Tab. V.)

Tab. V.
Ze 100 izraelitů v Cechách bylo př tomno:

V hlavn m městě Praze .
V městech, jež č taj  se

svými předměst, obcemi
v ce než 50.000 obyv. .

V městech, jež se svými
předměst, obcemi maj
20 50.000 obyv. . . .

V měst. s 10 20.000 obyv.
V obc ch s 5—10.000 obyv.
V obc ch s méně než 5.000

obyv
V obc ch s v ce než 10.000

obyv.
V obc ch s méně než 10.000

obvv
J

1880

2171

4 50

4 94
10 01
8 54

50 30

41 16

58 84

1890

24 85

5 47

5 74
10 72
8 77

44 45

46 78

53 22

1900

29 73

7 46

7 31
11 14
8 73

35 93

55 34

44 66

1910

33 91

8 83

8 85
11 11
8 66

28 64

62 70

37 30

1921

39 85

8 90

9 76
10 99
7 77

22 73

69 50

30 50

Vid m e , že r . 1921 bylo 7 0 % izrae li tů v Č ech ách
u s d len o v obc ch s v ce n ež 10.000 o byva t e li , kd e ž t o
r. 1880 p a k s dlilo v t ěc h t o m st ec h p o u ze 41 %. T e h d y
ovšem s dlilo v m st ec h s m é n ě n ež 5000 obyv. p ř e s
p o lo vin u ( 50*30%) , kd ež t o r . 1921 p a k v t ěc h t o m e n
š ch m st ec h byd le lo p o u ze 22*73 %.


