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Židovské přísloví: Kdo zachrání...
(Dokončení ze str. 18)

Většina zemřela v temných dobách, 
kdy se je nacisté snažili vyhladit,“ kon-
statuje velvyslanec. 

Jak známo, počet židovských obětí 
2. sv. války činí nejméně 5,2 miliónu 
lidí.

„Bylo prakticky nemožné utéci, a i 
když byli ze smíšených manželství, sta-
čilo, aby prarodiče byli Židé. Vím to 
moc dobře, příbuzní mé ženy pocháze-
li z Olomouce, a většina se bohužel už 
z  koncentračních táborů nevrátila,“ 
uvedl ze svého soukromí.

J. E. Meron vyjádřil slova obdivu 
nad riskantním činem paní Jarosla-
vy a jejího manžela.  „Provedli jste 
velmi statečnou věc, riskovali jste vlast-
ní život, a proto jsem tady, abych vám 
jménem Izraele za tento hrdinský čin 
poděkoval,“ řekl velvyslanec, a závě-
rem dodal: „Máme takové židovské 
přísloví: Člověk, který zachrání jeden 
lidský život, jakoby zachránil celý 
svět…“

Díky vám jsem na světě… 
Při emotivním vystoupení Astrid 

Herbisonn si lidé v sále otírali oči. 
Ona sama dojetím chvílemi nemoh-
la mluvit… „Ani nevím, jak vám 
mám poděkovat. Schovávala jste moji 
maminku, riskovala jste a starala se 
o dívku, která nebyla vaše dcera, ani 
příbuzná, ani jste ji neznala. Vám sta-
čilo, že je v nebezpečí života. Její život 
jste zachránila, a díky vám jsem na svě-
tě, já i moji dva synové. Děkuji vám i 
jménem mé maminky, která se toho-
to už bohužel nedožila,“ uvedla žena, 
podobná dívce ze staré fotky v albu 
pamětnice.

Jak Astrid připomněla, v koncent-
ráku zahynula její prababička i pra-
teta, která šla do plynu ve svých 28 
letech…

„Takových výjimečných lidí, jako jste 
vy, paní Doležalová, a ještě k tomu tak 
skromná, takových je potřeba v dnešní 
době,“ je přesvědčena dcera zachrá-
něné Jarmilky. 

„Věřte, že jsem hrdý, že tento příběh se 
odehrál v našem městě,“ říká místosta-
rosta Josef Klement. „Když jsem se 
potkal s paní Astrid a jejími syny, uvě-
domuji si jiný pohled na věc. Že si děti 
váží svých rodičů za to, jak je vycho-
vávali, a k jakým je vedli hodnotám. Je 
to záruka budoucnosti národa,“ míní 
Klement. Předal paní Jaroslavě gra-
fi ku klášterského mostu, a ona hned 
zpaměti vyjmenovala sochy, na něž 
denně hleděla z rodné Táferny.

Už se nepustíme!
Po ofi cialitách již paní Jaruška s 

Astrid seděly stranou. „Ještě jsme 
neměly čas si popovídat. Když jsem 
dnes poprvé uviděla Astrid, bylo mi 
krásně,“ říká oslavenkyně. 

Nelze si nevšimnout, jak paní 
Astrid mluví dobře česky. „To moje 
maminka, vždycky se mnou mluvi-
la česky,“ říká. „No, já mohu mluvit i 
německy, kdyby to Astrid víc vyhovo-
valo,“ nabízí paní Doležalová. Novo-
městské gymnázium jí prý kdysi dalo 
dobré základy němčiny i francouzšti-
ny. Obě se po tomto shledání shodu-
jí, že se už jen tak nepustí. Budou si 
psát, telefonovat a navštěvovat se.

„Nojo, vždyť jsem první žena mezi 

JAROSLAVA DOLEŽALOVÁ, v porevolučním období sedmý čestný občan měs-
ta Žďáru n. S., při podpisu do kroniky města.

VNUKY paní Doležalové zaujaly osudy žďárských Židů, které vypátral Vít Koudela.

samými mužskými!“ uvědomuje si 
najednou paní Doležalová se smí-
chem své nové postavení mezi čest-
nými občany města. Těmi jsou, až na 
výjimku - vinaře Josefa Chromého, 
padlí váleční hrdinové. „Všechny jejich 
rodiny jsem znala - Břečkovy, Bílkovy, 
Svatoňovy, Leskauerovy i Holemářo-
vy,“ pokyvuje stará paní.

Cesta do Izraele je odměnou
Jak pro ŽN prozradil Jiří Růžička 

z Federace židovských obcí v ČR, 
pětidenní návštěva paní Doležalové 
v Izraeli se uskuteční uprostřed břez-
na. 

„Měli bychom být ubytováni v západ-
ním Jeruzalémě, a po celou dobu bude-
me mít pro pohodlí našeho hosta k dis-
pozici auto,“ říká. 

I když cestu připravují ve spolu-
práci s izraelskou ambasádou, nejed-
ná se o ofi ciální návštěvu. Cesta je 
vyloženě odměnou za čin Jaroslavy 
Doležalové. Během pěti dní uvidí 

místa, o která se zajímala. „Pojedeme 
se podívat na Masadu (starověkou pev-
nost na okraji Judské pouště), k Mrt-
vému moři, ke Genezaretskému jeze-
ru, a vyjednáváme i Betlém,“ uvádí Jiří 
Růžička.

V Izraeli paní Doležalovou čeká 
jedno milé překvapení (víme, ale 
neprozradíme…). Náklady cesty, dle 
Růžičky, zatím nejsou vyčísleny, ale 
vybraných 45 tisíc korun od města a 
fi rem by mělo vystačit.

„Moc se těším a zajímá mě všechno,“ 
očekává Jaroslava Doležalová. 

 Foto na stránkách:
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PŘI SLAVNOSTI zaznívala česká 
klasika i lidové písničky v podání učite-
lů ZUŠ Leoše Drahotského a Mirosla-
vy Smékalové. Došlo i na dudy a pilu, 
což hosté se zaujetím vítali. 


