Adoptivní babička
Sedím zabořená v pohodlném křesle v malém útulném bytečku Židovského penzionu . Se
zatajeným dechem sleduji míhající se ruce drobné, téměř stoleté dámy na klávesnici piána. Na něm
se tyčí sedmiramenný svícen „menora“, jehož původ začíná už na hoře Sinaj.Tam jej s láskou zhotovil
Mojžíš. Svícen doprovází židovský lid téměř 2000 let a Izrael jej má od r. 1949 ve svém znaku.
Poslouchám krásné tóny piána a přemýšlím o životě této milé, energické stařenky a jejího lidu. Vždyť
o počátcích židovského národa jsem četla v Biblických příbězích a vím, že existence židovské rodiny
je zárukou pokračování dějin Božího lidu.
Na stole zavoněl mátový čaj. Babička mě pohladí po tváři a pouští se do vyprávění o svém tolik
zkoušeném životě
Pocházela ze čtyř dětí a její maminka s tatínkem vlastnili od.r 1913 obchod s čokoládou a malinkou
továrničku v Podskalské ulici v Praze.“Mňam, já mám čokoládu moc ráda,“ říkám „své“ adoptivní
babičce. Ano, adoptivní babičce. Nemám totiž žádnou babičku ani dědečka, tak mi má nová babička
řekla, že už jsem její a mohu za ní kdykoliv přijít. „Všichni musí mít maminky a babičky,“ říká babička a
šibalsky na mě mrkne.Mám velkou radost, protože staré lidi miluji. Miluji jejich moudrost. Říkám, že
jsou taková hluboká, nevyčerpatelná studnice..
„Žili jsme uzavřeně, zůstávali jsme ve skupinách,“pokračuje babička ve svém vyprávění. „ Nesměli
jsme se vdávat, ani ženit mimo svou víru,víš. A pro svou víru jsme byli všude pronásledováni . Ale
tady,když byl prezidentem za první republiky T.G .Masaryk,byli Židé plnoprávní a v bezpečí.A
nejenom Židé,ale všichni lidé. Všichni jsme si rovni.“ A láskyplným pohledem přejela fotografii ve
svém sekretáři,ze které se usmíval šedovlasý muž s vousy a brýlemi na očích. „ Když se schylovalo
k válce a mnoho lidí utíkalo pryč ze země,my jsme nechtěli odejít.Kdo by tu pak zůstal a tu naši zemi
chránil?“usmála se babička. „Když přišli Němci,šli jsme do odboje.Museli jsme být označeni a na
oděvu nosit židovskou hvězdu.Kdyby někoho chytili a neměl by ji,zastřelili by ho.“ „Zastřelili? Za
takovou věc?“ divím se. „ Ano, oni se s tím moc nepárali. Ale nemysli si,také jsme jim dělali
naschvály. Roznášela jsem tiskopisy a zprávy a schválně je házela do kaslíků těm udavačům.To aby
měli vztek!“dodala.
„Mezitím jsem se vdala a narodila se nám dcerka Evička.Pak jsem rozvážela zprávy schované pod
matrací v kočárku. „Babičko,to byla ale velká odvaha!Já bych se moc bála.“
„ A víš,že židovské děti nesměly chodit do školy s ostatními? Měly svoji školu v Jáchymově ulici
v Praze, kde jsem s manželem učila matematiku.“V jejích očích se zaleskly slzy. „Víš,do této školy
chodily děti do doby,než šly na transport .“ „Co je to transport?Kam ty děti odvezli?“ ptám se
babičky. „To je moc smutné,protože je odváželi do vyhlazovacích táborů,odkud se jich většina už
nikdy ke svým maminkám nevrátila.Tak nadané a úžasné děti to byly..“ V místnosti zavládlo smutné
ticho. „A jak to bylo s vámi dál?“přerušuji ticho novou otázkou.“
Bydleli jsme v domě,kde byla spousta bytů zapečetěných policií. V tom domě s námi žila paní
Pyžlová,která pomáhala mnoha lidem s úkrytem právě v těch zapečetěných bytech,které jsme
rozpečeťovali a zpětně zapečetili tak,že nikdo nic nepoznal. Když byla situace už neúnosná ,manžel
hledal cestu přes kopce za hranice. Nenašel ji. Tak zvolil jinou cestu k útěku. Předstíral, že je vdovec a
na falešné maďarské doklady se jménem Pavel Vais vycestoval. Dali jsme si sraz v Budapešti,jenže já
vystoupila na jiném nádraží.Ale než jsem se tam dostala,schovávala jsem se na statku,kde žili dva

mladí lidé.Dívka byla tak ve tvém věku,asi čtrnáctiletá.Dala jsem jim všechno,co jsem ještě měla,ale
nestačilo jim to, a tak jsem odešla.Ale abych neodbíhala.Na nádraží v Budapešti jsem si půjčila peníze
od jiných cestujících,abych mohla jet dál.Báli se mi dát svoji adresu, abych jim později peníze mohla
poslat.“ „ A dali ti ji babičko?“ „Ale dali, a hned , jak to bylo možné,jsem jim peníze poslala. A
představ si,potkala jsem na nádraží i manžela. „To bylo ale štěstí, babičko!“ „ No ano,po celou tu
dobu nás provázely samé zázraky. Dál jsme cestovali do Lučence,kde jsme se setkali s rodiči. Manžela
tam vzali do pracovního tábora a také se nám v té době narodil syn Petr. Při jednom náletu
v pracovním táboře zemřelo třicet tři lidí.“ „ A co manžel?“ ptám se nedočkavě. „ Ten přežil. Ale mě a
děti odvlekli do ghétha .“ „A jak na vás přišli ?“ divím se. „Evička si hrála venku .Přistoupili k ní cizí
muži a začali ji chválit, jaké má krásné dlouhé kudrnaté vlásky a aby je odvedla domů.Poznali nás..
Manžel se za námi brzy na nějaký papír objevil. Říkal : „ Nebojte se,přišel jsem si pro vás. Teď
půjdeme přes nádvoří jako králové.“ „A to jste se nebáli?“ „ To víš,že jsme se moc báli,ale skutečně
jsme prošli a ještě ten večer jsme překročili slovensko – maďarskou hranici. Jeli jsme vlakem plným
opilých Němců. Jeli na dovolenou.Házeli děti do vzduchu a moc se jim líbila Evička. Manžel najednou
vstal a řekl : „Pojďte,jdeme na záchod.“ Tam jsme byli schovaní,dokud vlak nepřibrzdil.Nejprve jsem
vyskočila já,potom Evička, ale tu musel manžel vyhodit,protože se bála skočit, a nakonec on
s Péťou.Došli jsme na nádraží ,a když Péťa slyšel přijíždět vlak, řekl své první slovo. Vykřikl :“Fonat!“
„Co to znamená,“ptám se. „Skočila jsem mu rychle ucpat pusu.Vždyť nás zabijí !Znamená to totiž
maďarsky vlak.“ „ A to se nesmělo,babičko?“ „ Na Slovensku se maďarsky mluvit nesmělo a
v Maďarsku zase slovensky. „To byla divná doba,“divím se. „Byla to doba bolesti,odvahy a utrpení ,
holčičko moje. Na nádraží to vypadalo jako o karnevalu.Bylo tam mnoho židůintelektuálů,převlečených za selky a sedláky.Neuměli to,tak jich hodně pochytali.Na Slovensku se
manžel dostal do jednotky Jegorova a působil jako zpravodaj v oddíle Vajanského. V Banské Bystrici
bylo takové partyzánské centrum.“ „Co jste tam babičko ještě dělali?“ „ Co se dalo.Já jsem roznášela
tiskoviny,manžel například vyhazoval vysílačky a stále jsme utíkali dál do hor. Manžel nám vždy řekl,
kam máme jít, abychom přežili, a odešel.Jednou jsme byli schovaní za zdí ,ale ona na nás po náletu
spadla.Manžel nás vyhrabal.Přežili jsme.
Koncem 44. roku přišli, jak postupovala z východu německá armáda,mladí němečtí vojáci.Byli to
ještě děti,“ zvýšila hlas babička. A táhli s sebou kradený dobytek,krávy,ovce,kozy.Večer jsme jim je
odháněli a doma se pak hádali,kdo rozehnal víc dobytka,“směje se. „Pekla jsem pro ně koláče ,ale to
víš,že jsem jim ubírala a dávala je našim.Jednou k nám do chalupy vtrhl Rus a křičel: „Kdě Germán?“ a
zběsile běhal sem a tam.Pak viděl na kamnech v hrncích zbytek sádla a marmelády a těma špinavýma
rukama začal vše vyjídat,jaký měl hlad. Rusové vařili venku v kotlích a do toho se střílelo. Když u kotle
vojáky zastřelili,hned za ně nastoupili jiní.Rozčílila jsem se a šla za velitelem: „ To nemůžete
takhle!“.Ale odbyl mě : „ Eto ničego,nas mnogo !“ „Tolik životů!“povzdechla si babička. „A znovu jsme
utíkali. Z jedné strany Němci,z druhé Rusové a mezi nimi jsem běžela s dětmi.Vzduchem létaly
bomby.Ten písklavý zvuk stále slyším.“ Chytám babičku za ruku a ona po krátké odmlce pokračuje.
„Dostali jsme se do Starej Kostolnej Bašty,pocházeli odtud rodiče manžela.Vlastnili tam mlýn a
tatínek měl vždy nějaké pytle mouky schované,kdyby bylo nejhůř.Manžel měl takovou radost,že
všechnu mouku rozdal,“ směje se babička. „Na konci 45. roku jsme se vrátili do Prahy. Přežili jsme
z naší velké rodiny jenom my. Rodiče,prarodiče,sourozenci…přes tři sta členů naší rodiny bylo
zavražděno a předtím ještě oloupeno.“
Dívám se do její tváře a je mi z toho moc smutno. Moje dlaně svírají drobnou ruku této úžasné
ženy,teď už i mojí babičky. Babičky s tak krásným srdcem plným jizev .

Babička, paní Kováčová, založila r. 1993 spolek – „Sdružení židovských odbojářů a vojáků“. Je to
spolek asi dvou set lidí, které spojuje nesmírně těžký a odvážný život v podmínkách holocaustu. Lidí,
kteří se nebáli postavit ve 2. světové válce zlovůli nacistů. Lidí, kterých si z celé své duše nesmírně
vážím a obdivuji je. Děkuji.
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