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V pořadí již sedmým čestným 
občanem města je od 18. ledna 
2018 Jaroslava Doležalová ze 
Žďáru 2. Za války ukryla pětile-
tou židovskou dívku. Té hrozil 
koncentrační tábor, rovnající 
se rozsudku smrti…

 Lenka Kopčáková. 

Tou dívenkou byla Jarmilka Wil-
helmová z Prostějova. Bratři Wil-
helmové tam měli známou fi rmu na 
hospodářské nářadí.

Dívčin otec Vladimír Wilhelm 
obchodně jezdil do žďárské Rous-
kovy továrny. Když šlo do tuhého, 
sháněl kvůli židovskému původu 
manželky úkryt pro svoji dceru. Teh-
dy čerstvě vdaná Jaroslava nezaváha-
la ani chvilinku. 

„V ložnici, jak se to dělávalo, jsme 
dali k nohám manželské postele dal-
ší postel, a Jaruška byla zabydlená,“ 
vzpomíná dnes 94letá paní. 

A pětiletá dívka jakoby chápala 
vážnost situace. „Nikdy neplakala a 
na nic si nestěžovala. Byla jako naše 
sluníčko,“ dodává paní Jaroslava…

Příběh Jaroslavy Doležalové ŽN 
přinesly loni, v červencovém vydá-
ní, na str. 6. V květnu tato žďárská 
rodačka přebírala na Staré radnici 
Cenu města Žďáru nad Sázavou za 
osobní statečnost během 2. sv. vál-
ky. Nominovali ji sami občané, navíc 
zprostředkovali aktéři z České židov-
ské obce v ČR setkání paní Doležalo-
vé se synovcem zachráněné dívky, 
Ivanem Wilhelmem z Prostějova.

Příběh se dostal až na velvyslanec-
tví Státu Izrael v ČR, a loni v létě při-
jel přímo domů za zachránkyní dívky 
velvyslanec Jeho Excelence Daniel 
Meron. Osobně jí poděkoval. 

Lidé navrhli Jaroslavu Doležalovou 
i na udělení čestného občanství měs-
ta Žďáru nad Sázavou, což na pod-
zim potvrdili zastupitelé města.

Jeden host byl
překvapením…

…A opět slavnost na Staré radnici, 
a spousta hostů. Podívat se na oceně-
ní své maminky, babičky a prababičky 
přijela její široká rodina, doslova od 
dospělých po batole.

Slavná babička má prý už 11 prav-
nuků. Její pražský vnuk dokonce pro 
ni se svými spolužáky připravil během 
slavnosti malý kulturní vstup… 

Jeden host byl ale pro paní Doležalo-
vou překvapením: Jarmilčina dcera 
Astrid, která přijela až z Mnichova, 
kam se kdysi její maminka provda-
la… Předtím se obě ženy nikdy nevi-
děly.

Město Žďár nad Sázavou uděle-
ním čestného občanství paní Jarosla-
vě Doležalové vyjádřilo poděkování 
a hlubokou úctu za projevené osobní 
hrdinství. 

Radnice a šest největších žďárských 
fi rem vybraly peníze na cestu paní 
Doležalové do Izraele. Je její odmě-
nou. Šek jí na slavnosti předali zástup-
ci města. 

Jaroslava Doležalová na leden 2018, 
který je i měsícem jejích narozenin, 

Židovské přísloví: Kdo zachrání lidský 
život, jakoby zachránil celý svět…

SHLEDÁNÍ dvou žen, které pojí jeden zachráněný válečný osud.

„A TAK VYPADÁ malá Jaruška po třinácti letech,“ stojí na fot-
ce z tanečních, kterou poslala dívka své zachránkyni někdy v 60. 
letech. A ZDE JE Astrid Herbisonn, dcera Jarmilky. 

jen tak nezapomene. 
„Připadám si jako Alenka v říši divů. 

Nikdy v životě jsem s ničím takovým 
nepočítala,“ řekla. Je prý jen obyčejný 
člověk, co miluje Vysočinu a své měs-
to. „Moc vám všem děkuji, a přeji, abys-
te mohli žít v míru a dobrém rodinném 
zázemí,“ dodala.

Za války zařizovali potvrzení
Vitální paní, která se ráda směje, byla 

za svobodna Vlčková a pochází z Táf-
erny. Jak loni zavzpomínala pro ŽN, je 
od mládí paličatá a jen tak se nevzdá-
vá. Má to prý po své mamince. 

V době válečných protižidovských 
opatření spolu dělaly spoustu zaká-

zaných věcí Např. zajišťovaly lidem 
potvrzení, že do třetího kolene nebyl 
v rodině Žid.  „Večer jsme s maminkou 
chodívaly na faru, pan farář Suk nám 
ta potvrzení vystavoval, no a my je hned 
lidem posílaly,“ směje se ještě nyní těm 
malým vítězstvím. 

„…Dnes udělujeme čestné občanství 
paní Doležalové za její čin v době, kdy se 
lámaly charaktery a nebylo jednoduché 
projevit osobní odvahu a postavit se situ-
aci čelem,“ uvedl mj. starosta Zdeněk 
Navrátil při slavnostní chvíli. „…Jsem 
moc rád, že mezi občany našeho města 
někoho takového máme,“ dodal. 

„Děkuji i panu Růžičkovi, paní Micha-
lové a panu Koudelovi, kteří tento příběh 

nalezli. Jménem všech spoluobčanů Vám, 
paní Doležalová, za příkladné chová-
ní děkuji,“ obrátil se starosta k hlavní 
osobě večera.

Význam slov „Má vlast“ 
Velvyslanec Státu Izrael v Čes-

ké republice Jeho Excelence Daniel 
Meron předal Jaroslavě Doležalové 
vyznamenání. 

„Před chvílí jsme slyšeli tóny Smetano-
vy hudby,“ reagoval na hudební dopro-
vod učitelů ZUŠ F. Drdly.   „Uvědomu-
ji si, že slova „Má vlast“ proneslo mnoho 
Židů. Už je připomínají jen jména na 
hřbitovech a v synagogách.  

 (Pokračování na str. 19)


