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, IVlezi Velvary a Slaným nalézá se malá vesnice,
č taj c  asi 500 obyvatel, a jmenuje se Ješ n. V této
vesnici byla po stalet  n. o. ž. Byla doba a jest tomu
ani necelých sto let, kdy v této malé obci žilo až
25 rodin žid. K náb. obci přiděleno bylo aspoň 50
obc vůkoln eh. Svědč  o tom matriky, které jsou přes
stp roků staré. V sousedn ch obc ch u Ješ na bylo
mnoho žid. rodin. Důvod byl ten, že v J. a v sou
sedn ch vesnic ch byly statky c sařské,, vesnice dř ve
patřily' c sařskému dvora a bylo proto^ Židům do
voleno, aby se tam usazovali. Ovšem za každé usazen
muselo se řádně platit. Pátral jsem, kdy obec žid. byla
založena, ale nemohl jsem to vypátrati. Jsou zde
staré záznamy. Ovšem ty jsou. psány hebrejštinou* a
to takovou, že to ani nen  k přečten . Pozdějš  zá
pisy jsou německé, ale i ty se špatně čtou; bu  po
už vali špatného pap ru, anebo inkoustu. Kdy po
sjtavena byla synagoga v J., jsem též nevypátral, ale
dle ústn ho podán  stála několik stolet .

Velké množstv  rodin patřilo do J. a., o svátc ch
se ani všichni občané do kostela nevešli. V obci kromě
rab na byl i učitel, neho  při obci byla židovská škoia.

"V J. česky počalo se úřadovati v r. 1892. Do toho
roku všechny záznamy jsou německé, od r. 1892 jsou
české. V .protokolech o schůz ch představenstva jsem
hledal, zdali' se obec usnesla úřadovati česky. O tom
však nic psáno v protokolech nen . Pravděpodobně
zapisuj c  sám o své vůli počal česky úřadovat.

Poměr mezi Židy a katol ky byl velice dobrý. Stař
pamětn ci vykládali, že nikdy Židům okna vytlučena
nebyla. O dlouhém dnu m áta svá obsadili Židé, kato
lické obecenstvo obsadilo kde jaké m sto bylo k se
zen  i všechna m sta k stán . Jelikož na svátky večer
přespoln  Židé přicházeli do kostela, tu katolické
rodiny pro ně připravovaly noclehy. P ř i skončen

dne sm řen  čekaly pan mámy večer s připravenými
hrnky kávy a buchtami.

Krátce před válkou počalo stěhován  Židů do měst
a tu i z J. a okol  jedna rodina za druhou počala se
stěhovati. Posledku rab n z J. odešel asi před třic ti
lety. Po odchodu rab nově scházeli se Židé k pobož
nostem jen o svátc ch a po válce těžko se sešel po
třebný počet mužů ke konán  pobožnosti. Pak se
scházeli již jen o dnu sm řen  a když se asi před osmi

" roky posledn  starosta náboženské. obce, dnes už ze
• • • snulý H ynek B r u m l k , odstěhoval do Velvar,. tu
'V J. a okol  zbyly jen asi 4 rodiny. Ty pak usnesly se
prodati synagogu, utržený pen z diáti n. o. do Velvar
s podm nkou, že za ně ve Velvarech bude nová sy
nagoga postavena. To se též stalo. Ješ nská obec se

' úplně rozpadla, dnes už žije jen jedna žid. rodina
v obci, kdysi k J. patř c . V J. nen  žádné žid. rodiny.
Synagogu, která by byla spadlá, koupil majitel sou
sedn ho domku a udělal z n  jakési skladiště. Jako
zbytek z celé obce jsou ;ižde okna v maurském slohu
a nad budovou jest hvězda Davidova.

Zař zen  synagogy "a všechny knihy byly převe
zeny do Velvar. Co bylo památného, jest uloženo ve
velvarském museu. Co dalo se upotřebiti, bylo pře
neseno do nové synagogy ve Velvarsch. Jeden poško
zený svitek thory pak byl zazděn do základu vé var
skéhd kostela. Ú ředně ještě trvá obec ješ nská, úřady
ještě obec tuto nezrušily.

Tak skončila kdysi tak velká náb. obec, která,
když prvý český rb. dr. F ilip B o n d y nemohl
v Praze nalézti m sto rab na, jmenovala jej zde ra
b nem. Mnoho jest žid. rodin nejen v Evropě, ale
i v Americe, jichž předkové kdysi byli členy této
obce a kteř  odpoč vaj  na žid. hřbitově v Ble
vic ch.

Dějiny Židů v Jič ně.
Zpracoval

prof. A. Mart nek v Jič ně.

Ž ivo t židů jič nských neliš  se téměř v ničem od ži
vota židů v jiných městech českých. Několik rodin
žid. žilo zde již odedávna; byli tu trpěni jako hosté na
výpově , pož vaj ce ochrany jako v celé zemi, začež
se ovšem králi a pánům různým způsobem odvděčo
vali. P řes ochranu právn , draze placenou, nebyl po
byt židů mezi křes any nikdy záviděn  hodný* Židé
byli všude lid čas od času pronásledovaný a týraný a
ani modern  doba si neodvykla dosud středověkému
názoru na židy. Pogromy u nás nejsou sice dnes mož
ný, ale nemůže li se na židy pěstmi, alespoň okna jim
vytloukaj  nebo jim domy pomaluj  sedmičkami.

H lavn m zř dlem výživy židů byl obchod, vetešnic
tv  a peněžnictv , nebo  si od nich .vypůjčovali nejen
měš ané, nýbrž i páni. Nepůjčovali však .židé lacino,
ani bez zástav a brali úroky vysoké. .Za krále Vladi
slava vydáno bylo nař zen , že mohou bráti až 20%
úroků, aby sp še mohli platiti za ochranu jim posky
tovanou (Arch. Č. V. 478)  Křes ané směli požado
vati na úroc ch jen 10%,

V době pozdějš  byli židé připuštěni i Tt provozu
různých řemesel. Již r'. 1529 se shledáváme v J.
s židem Jelenem, který provozoval meč řstv  ve svém
domě v nynějš  ulici Palackého. R. 1715 poukazuje
Jindř. Stanisl. Pátek, hejtman panstv  Kumburk Ou
libice, plat židovskému knihaři Kommetovi (Mus. jič.
č. 722) a z matrik o narozen ch, «nátc ch a úmrt ch
židů v J. poznáváme tato zaměstnán  jejich: p sař,
zpěvák, skladn k tabáku, ranhojič, řezn k, služka, .slu
ha v synagoze, nájemce mýta, krejč ,

•  Židům byla vykázána ulice, která se nazývá již v r.
1362 ulic  Židovskou a v n  se mohli zakupovati. Spra
vovali se sami svým vlastn m starš m, který Šé r. 1389
uvád  jako magister Iudaeorum.

Již před r. 1372 měl žid Pesálc dům, který odevzdal
Janovi. Téhož roku odevzdala pan  Zdena, vdova po
Jakubu balistáři, dům židovi Otl kovi, jeho ženě Anně
a "synovci Isákovi.' Tento Otl k vzdal idům kdysi Dluho
šův Rackovi a jeho ženě Maretě. Žid Josef r. 1374 ob
držel dům vzdán m od Havla ševče. Ži  Biskupec,
pravděpodobně židovský starš , měl též r. 1377 dům
v židovské ulici, který vzdal, ale převzal od Nosala
dům jiný. Podobně žid Merkl n s Josefem vzdali
r. 1390 svůj .dům Pecoldovi pekaři. Židovi Jordánovi
vzdal r. 1397 dům Kukaně, načež přešel dům r. ,1400
na Marše Pecolda.

O židovských půjčkách máme dosti zpráv. R. 1364
Ješek kóžišn k zastavil svůj dům židům Eliášovi a
Abrahamovi, takže m sto úroků v něm bydleli.
R. 1367 byl Ješek nucen dům zastaviti židům Josefu a
Majorovi ve 100 groš ch. Major a Otl k provozovali
bezohlednou lichvü, jalc vid me z př padu Matěje
ševče, který byl nucen za Vz kopy grošů Majorovi
IV2 kopy zaplatiti. Týž Maijor půjčil na dům* Peška
smolaře 1 kopu, za kterou musel na ,.domě zapsati
•2 kopy 17 grošů a kromě toho museli ještě za něho se
zaručiti sousedé P eco lda Mikeš* Březinský. \ ^&\

Otl k půjčoval stejným způsobem. Na domě Jakoub
kově měl r, 1376 zapsáno 10 kop, vdova Jita zapsala
mu na svém statku ve Vokšic ch 4 kopy, H odan z Ho
lina 2% kopy a Jan železn k v J. 2% kopy.
R. 1377 dal vtěliti na statek J rův z H olina úroky
v částce 40 gr, F rana z J. si vypůjčil 3 kopy, Elvl
bednář ze St. M sta, zapsal mu na statku 30 kop. Rov
něž na sladovně Jánka Havlova a na domě Rázově měl
Otl k r. 1378 vtěleny pen ze.

Podobných výpisů je v cei Tak J ra z Holina byl
dlužen židovi Josefovi v J. 7 kop, žid Jonáš měl
na statku Kř žově v Mpravčic ch a na domě Matěj
kově % kopy. "

Později nalézáme vždy některé židy v držen  domů
městských. . . '

Za hnut  náboženského se židé, kteř  většinou sym
patišovali s husity, neusatzovali pohromadě, nýbrž na
různých stranách města. R. 1458 až 1462 nazývá se
dům na pražském předměst  výslovně domem židov
ským (domus Iudaeoruni).

Později byli jeho majiteli Šimon žid se Slavú ženou.
Tento přijal r. 1473 od F ilipa sedláře dům jiný' a
odevzdal jej 14„8Í.Janu my iářovi. Abraham žid ujal
1479 dům u brány Hpl nské qd Mikše Plezsky a po
tom jej odevzdal H everle žid r. 1483 Jiř kovi šrotéři.
R. 1477 převzal Israihel žid starý domek bl že Fortny
od Markéty Fojtovy a 'odevzdal jej 1480 Jakubovi.
Tentýž Israhel \  ujal od Jana Zámečn ka domek
bl že Hol nské brány a odevzdal jej r. 148Ö Jiř kovi
kováři. Jakub žid p^řevzal od Jiř ka černobrkého
r. 1480 dům a odevzdal jej Janovi fiernobrkéinu. Heř
man žid, bratr Michalův, převzal r. 1531 dům v ny
nějš  Čelakovského ulici od Jana Pěkného a odevzdal
jej Svatoškovi ševci. Margreta H edvábná "zapsala
r. 1523 pohořelé městiště domu v.nynějš  Palackého
ulici Davidovi židovi, načež zm něný domek prodali
židé Š astný a Josef r. 1542 Mikuláši H orákovu. Sou
sedn  dům odevzdal r. 1529 "Valeš soukromn k Jele
novi židovi, meč ři, a ten r. 1542 Zuzaně, která s man
želem svým Janem jej prodala r. 1554 Tomáši Strejč
kovi. R. 1542 prodala Ráchel, židovka svůj domek Pe
trovi sedláři, lsák žid prodal dům podle věže za měs
tem r. 1540 Jeremiášovi židovi a ten opět r. 1542
Janu Zámečn kovi.

R. 1541 udalo se v Žatci, Litoměřic ch, v Roudnici
i v Praze veliké zbit  židů. Př činou toho, že na židy
se udeřilo, bylo nařknut  židů, že jsou spojeni s Tur
kem a pen ze od něho berou na zakládán  ohňů v Če
chách. Proto snem. bez velkého* otálen  židy z králov
stv  všeho vypověděl, k čemuž král před svým odjez
dem do Špýru r. 1542 svolil, a jen něco málo židů
z vyhnanstv  vym nil „pro vyb rán  židovských dluhů
a prodej statků jejich opuštěných" (Arch. praž.).
Židé se tehdy stěhovali ve velkých houfech do Pol

ska. Král poručil po cestě je chrániti, aivšak loupež
n ci jim velmi škodili, ba lidé opatovi z Broumova,'
z Police a ze vs  vůkoln ch u osady Kerhartic za



Broumovem, drahně židů ^povraždili a oloupili ten
čtvrtek před sv. Janem r. 1542. ^Náchodský soused Ma
těj Vodička vypravoval, že to „byl turnaj". (Areh.
mus. listiny broumovské.)

Vypovězen  židů ze země bylo opakováno dne
4. května 1542, a kteř  potom, ještě přistiženi byli, ne
maj ce zvláštn ho povolen  královského , měli na hrdle
býti trestáni. (Sněmy I., 493, 541.)

V J. zůstala jediná rodina, která se dala pokřt ti, a
z n  pocház  Jiř k žid, potomn  rychtář.

R. 1551 vydány byly židům mandáty o nošen  žlu
tých koleček na obleku. Koleček nemuseli židé nositi
na cestách a silnic ch, avšak ve městech a ve vs ch
museli si toto znamen  na levý prs připnouti.

Na vypovězen  bylo brzy zapomenuto a židé se opět
vraceli do měst a zde se usazovali. Prvn , kdo se do J.
opět přistěhoval, byl Š astný, žid, který r. 1549 kou
pil za 10 ko.p pohořelé městiště Anny švadleny.

V J. shledáváme se potom r. 1556 s Jakubem ži
dem, kramářem, který byl pohnán panem Václavem
Stran kem z Kopidlna a na Střevači jménem jeho
poddané Kateřiny před soud městský, jsa obviněn
z krádeže „paučn ků". Ona totiž ty závoje nebo šátky
položila na krámec a žid je schválně přikryl kabátem
a nechal sobě. Konšelé jič nšt  odsoudili Jakuba k to
mu, aby „paúčn ky" Kateřině zaplatil, než „aby měl
hlavn  pokutou (šibenic ) trestán býti, toho se ne
uzoxává". Ale tento ortel byl pražské appellaci př liš
měkkým, proto kázala žida za ten vzatek na šest dn
a noc  zavř ti do žaláře. (Arch. zem., kn. appell. č. 3,
fol. 495.) Kromě toho zaplatil Jakub ovšem i útraty
soudn  v částce 6 kop, ač původně bylo žádáno 40
kop grošů.

Zdali Erazim Beck, který r. 1557 koupil dům na
náměst , kde je dnes knihkupectv  Paškovo, byl žid,
nen  jisto.

Potom skoro celé půlstolet  se nepřihodilo, aby žid
nějaký v J . dům byl koupil. .'• '..

R. 1623 dostali židé v Čechách za 40.000 rýnských
od cis. Ferdinanda I I . potvrzen  všech dosavadn ch
privilegi , dále se jim dostalo práva svobodného ob ,
chodu a slibu, že na budouc  časy nikdy nebudou z Ko
runy České vypovězeni.

Za panstv  vévody Albrechta Eusebia Valdštejna
v J. vedlo se židům pravděpodobně dobře. Měli  ve
finančn ku vévodově, Jakubu Baševim (Passewi,
Bazzevi, Baše), prvn m židovském šlechtici v Čechách,
mocného ochránce. Baševi vlastnil v J. dům v m stech
dnešn ho knihkupectv  Zaj čkova. Tento pověstný pe
něžn k, tehdy zvaný Hofjude, prováděl společně s Ho
lan anem Vittem smělé a bezohledné operace fi
nančn , z nichž Valdštejn čerpal část svých př jmů.
Mohl si proto, dovoliti protestovat proti kontribuci,
vypsané na židovské domy v J. t mto sebevědomým
na tehdejš  dobu listem:

Službu swau wzkazúgi Slowútne Oppatrnosti Pa
ne Púrgmistrze a Paaj Raddnj, Panj Przátelě mogi

' Zwlasstie milj. Téhož Zdrawj y gineho wssého^ dob
rého Przegi Wa: Opp: m Rad.

Psánj 22. Martij Letha tohoto 1634 od Wa: Opp:
sem Przigal, w nemz se na máe y na ginssi Towá
ryisse nasse, kteržj tiech Piet domů držjme dopis'u
gete, abychom Wa: Opp: znich každiho Tehodne
zkaždeho domu Po 8 f  contrýbu rowali: Na czež
Wa: Opp: toto za odipowied dawain, že toho Uczi
niti nikterákž nemůžeme, Pro Pržicžinú, Že bez to
ho my wssicknj Židé spolecžnie w Kralowstwi Cžes
kem Žústawagjczy Gm Cze 40.000 fl. contrybúczy na
nás Uložené odwesti músyme, za kteraužto Pržicži
nau gak ginssi Židi tak y my ginssich wssech a

wsseligakých Bernj, P latů Komornjch a danj, též
wssech contrybúczy, logirowani Soldatescy a gin
ssich obt žnosti, oswobozenj gsme, na cžož sme y od
Gm. Cze gisté Privilegium, a Salvu Gvardij dostali,
kteréžto Salwy G uardye Pržipis pro lepssj srozúmie
nj Wa: Opp:™ odsylam. Nicz menie Proti toniú býti
nechczy, abych spolů s ginymi z dobré Wúle Obczy
na Pomocž nietzo Ucžiniti a dáti nemiel, než aby
chom to spolecznie stale cžiniti mieli, toho Ucži
niti nikterákž nemůžeme, nýbrž wyss gmenowané
Salvy G uardye Gm Gze se držeti minjme.

Cžehbž P ro sprawú Wa: Opp: tauto odpowiedj
tegna Ucžiniti sem nechtiel. Sfim se Wa: Opp: na
wsšem dobrže a sstiastnie se gmjti winssugi.

D atům w Miestie G itczjnie 23 dne Martij Letha
1 6 3 4 . . V • . • : . • • • ;   •  ;• . • ; • ' / ' • •  _

.'• ; •  Jacob Bassem z Treuen Bergen.

Jakub Basevi háj  jič nské židy proti kontribuci r. 1634

Jak židé pochodili, nev m, ale jisto je, že o kontri
buci byly ještě dlouho vedeny spory. T m si vysvětluji
jisté napět  mezi obci a židy, jež je zžejmě viděti v na
ř zen  Krištofu Vágnerovi z r. 1646, aby Marka žida
ze svého domu vybyl a jej vypověděl, že židé: nemaj
býti po světnic ch u sousedů, nýbrž aby pospolu ve
svých domech bydleli. . . : . :
Židů v J. přibývalo pomalu. Za panstv  Tiefen

bachů bydlelo ve městě celkem 9 rodin, k nimž Ru
dolf svob. pán Tiefenbach povoluje ještě dvě rodiny
dalš , jež výsady tohoto pána, udělené židům r. 1651,
jmény uváděj . .

Výsady tyto* obsahuj  8 článků, jejichž obsah tuto
stručně uvád m:
ČI. I . rozkazuje, kromě výslovně jmenovaných židů

jiných v J. net rpě t i: a ustanovuje o sňatc ch židov
ských. '• ...  :.'_ . ..'. •  . .'
ČI. I I . dovoluje židům ikóupiti pole pro hřbitov,

ovšem za dědičný poplatek.
ČI. I I I . dovoluje židům obchod různým kupeckým

zbož m, na lokty, m ry a váhy, dále obchod hedváb m
francouzským nebo španělským, také domác mi lát
kami, obleky, vlnou, vypracovanými kóžemi, podš v
kami, kořen m, a to i v krámech i na výročn ch trz ch,
vyj maje neděle a svátky; obchod obil m vsak se za
kazuje. V čase moru nesm  se obchodovati, nebo
:z m st, morem zamořených, zbož  do města přinášeti.
Bylo li by takové zbož  nalezeno, má býti odňato, do
vody vhozeno a dotyčný žid má býti na těle i na ma
jetků •  potrestán.
ČI. IV. nařizuje, aby židé nevyb hali před brány

městské a nekupovali tu potravin do města přináše

Židovská ulice Synagoga

Bedřich Kantor Nejstarš  část židovského hřbitova Álex. Jahowitz

.Cm  ' li  n ', Karel Fišl.



ných, aby se t m nezvyšovaly ceny a neumeniovalo
množstv , ale mohou koupiti, jestliže roln ci tyto1 věci
přinesou do krámů.
č i. V. mluv  o kontribuci na domy.
č i. VI. připom ná, že obec má právo kontribuci od

židů vyb rati, právo židy souditi; exekuce vykonávati
nálež  hejtmanu.
č i. VIL jedná o tom, že židům jako jiným občanům

má hejtman i obec spravedlivě poMedávky opravdové
a nelichvářské vyřizovati.
ČI. VI I I . nařizuje, že se židé nesměj  o velikonoc ch

tři posledn  dny ani v krámě, ani na ulic ch zdržovati,
äle mus  zůstati ve svých bytech, jinak budou trestáni.

P ř i sporech o zástavy a kradené zbož  mezi křes any
a židy má hejtman vynésti rozsudek jménem c saře,
ale ták, aby židům nebylo křes any př liš ukřivděno.
ČI. IX. stanov , že židé maj  už vati práv, udělených

jim králem, tak dlouho, dokud tato práva královským
mandátem nebudou zrušena, č mž pom jej  také svo
body zde uvedené.

Nařizuje dále hejtmanům a radě města, židům při
vykonáván  jejich práv ochranu poskytovati. •

Konečně dodává jako zvláštn  milost, že povoluje
k 9 párům židů, jmenovitě uvedených, přič sti ještě
dvě dcery Mojž šovy s jich manžely a dětmi, takže
v Jič ně bylo tehdy 11 párů židovských.

R. 1680 povoluje Vilém hrabě z Valdštejna dekre
tem ze dne 21. června jič nským židům „na gegich po
niženy Wyhledawani P ri Gm. Ce. wsselygaky .handle a
wandle" a také, „aby wssudi swuj Průchod bezpečné
Mieli od Gm. Ce. Kre. se porauczi" (Kniha .patentů
měst. Jič na). D ne 7. května 1681 vypukl v J. požár,
při němž celé městO' vyhořelo. Oheň vznikl u žida
zlatn ka, bl že staré šatlavy (zadn  část domu cukráře
p. Lásky č. 65 v Palackého ulici). Že při hašen  ohně
židé vydatně pomáhali, o tom nen  pochyby, dálo  se
tak všude.
Že stále propukaly spory o placen  dan  a poplatku

za ochranu (Schutzgeld), O' tom svědectv  vydává jed
nán  r. 1699. Tehdy předvolal hejtman z rozkazu
vrchnosti židy do úředn  kanceláře, aby ukončil spory
a hádky ó těchto věcech. Dostavili se čtyři, a to David
Ebstein, Benjamin Soboth, Abraham Goldschmied a
Lazar Kolin. Tento posledn  však vydal za deset jiných,
jak hned uvid me.

Věc byla rozřešena a ujednána takto:
1. Každý žid slož  z vyz skaného zlatého 3 krejcary

do společné pokladny, a to pod trestem 10 násobné
pokuty a vyhnán  z města. Pokladna se um st  u Da
vida Ebsteina a opatř  4 kl či, z nichž jeden bude m ti
Lazar Kolin, druhý pak Jonek. Z peněz takto nashro
mážděných bude se platiti c sařská kontribuce, nikoli
však, jak Lazar Kolin navrhoval i Schutzgeld, kterýžto
poplatek každý zvláš  za sebe do panské pokladny
odváděti mus . '

2. Současně jim byla rozvržena kontribuce a na ne
dodržen  vyměřena pokuta 20 ř šských tolarů pro dů
chod panský.

3. Všichni př tomn  dali vyjádřen , že kdyby jeden
nebo druhý z nich proti tomuto dobrovolnému dohod
nut  nanovo a to nejmenš  mluvil a se nespokojil,
anebo kdyby hádky o to mezi sebou měli, nebo se ně
kdo z některé vyšš  instance odvolával, a  je kdo je,
bude hned uvězněn a ne dř ve propuštěn, dokud ne
slož  50 ř šských tolarů do důchodu milostivé vrch
nosti.

Též se všichni zavázali, že se jedenkaždý bude po
slušně chovati a se svými sousedy snášeti.

N ejúporněji zastával zájmy židů Lazar Kolin, na
kterého si hejtman stěžuje vrchnosti:

„Milostivý pane hrabě! N enadal jsem se, že tvrdo
hlavý Lazar by byl tak zchytralý a potměšilý, jak jsem
viděl, nebo , zloduch, zdál se každé slovo, které někdo
z nás vyřkl, chytati a obraceti; když jsem jeho neprav
divé domněnky seznal a biřice zavolati dal, aby hö do
šatlavy městské odvedl, teprve se vzpamatoval a byl
povolným."

V červnu 1705 vypoč távaj  se v J. tito židé: rodina
Benjamina Sobothy, Abrahama G oldschmieda, vdova
Davidova, poaději Isakova, dále rodiny Josla, Benja
mina Mojsese, Samuela F riedländra, Davida Sladkese
a Joachima Josla. (Dekret vrch. jič. 12. června 1705.)
Že židé jič nšt  obchodu rozuměli a vždy strany moc

ných se přidržovali, o tom svědč  dekrety Salomounu
Joslovi ze dne 23. zář  1704, kterým maj  jemu pro
dány býti ryby na panstv ch v J., Vy«. Vesel , Smi
řic ch a Plesu a on má před jinými přednost m ti, jest
liže hotově zaplat .

R. 1705: za to, že Josl, zvaný „černý", od panstv
vlnu a máslo kupuje, má obdržeti darem 3 strychy žita
a sud piva (dekr. z 3. Června 1705).

R. 1706 dekretem ze dne 6. srpna má týž, „jenž při
všelijakých potřebách vrchnosti k užitku jest a také
při rozličných prodejech panských věc  potřebovati
se dá", obdržeti 10 zl. na peněz ch, 2 strychy pšenice,
2 stryehy chlebn ho žita a 2 sudy piva.
' R. 1707 obdržel Josl opět dekretem ze dne 9. listop.
10 zl., sud piva a tele za to, že „stoj  panstv  k ruce",
Že i jin  židé za různé úsluhy byli vrchnost  odmě

ňováni, vid me z toho, že dekretem ze dne 12. června
1705 bylo nař zeno, aby Samueli F riedländrovi na kaž
dém odkoupeném centnýři vlny bylo půl zl. sleveno,
pouěvadž mu prý souken ci nedali nic vydělati.

P ři této blahovůli vrchnosti k židům jič nským jest
ovšem podivné, že vrchnost nedovolovala rozmnožen
počtu židů a nař dila v dubnu 1710, aby přespočetn
židé byli z města vybyti a aby se neprodleně na ciz
grunty vystěhovali.

Rovněž dekret vrchnosti ze dne 16. listop. 1719 vy
slovuje se takto: „N estrp m, aby počet židů se roz
množil, t m méně, aby ciz  židé se v J. usazovali." •—

Povšimněme si, kolik židé jič nšt  platili v té době
vrchnosti za ochranu (Schutzgeld) půlletně: LSbl Josl
14 zl., Jakub Josl 17 zl. 15 kr., Israel Josl 18 zl. 15 kr.,
Abraham Josl 14 zl. 15 kr., Mojž š Josl 6 zl., Baruch
Saudek 21 zl. 30 kr., Alexander Goldschmied 13 zl.
15 kr., Samuel F riedländer 7 zl. 30 kr., David Sladkes
7 zl. 30 kr., Jakub a Joachim Loblové 12 zl. 15 kr..
Kromě toho platil Baruch Saudek z krámu, najatého
v masných krámech (nynějš  radnice) 15 zl.

V r. 1738 poč tá se v J. již 14 usedlých rodin židov
ských.

Jak dalece dotklo se vypovězen  židů z Čech za
Marie Terezie i židů jič nských, nen  mi známo, zdá
se však, že židé v městě zůstali.

Za c saře Josefa I I . byly učiněny prvn  kroky
k emancipaci židů. Dovoleno i ciz m židům v městě
se usazovati, ba židé směli i do> vojska a potupný před
pis o žlutém kolečku na obleku židů byl odstraněn.

Od zaveden  katastru Josef nského byly židovské
domy v J. označeny č slicemi ř mskými I—XI . Teprve
při zakládán  knih pozemkových r. 1881 bylo toto č s
lován  zrušeno a domy židovské vřaděny mezi ostatn
domy městské" a oč slovány arabsky.

Za Leopolda I I . dostali židé právo studovati na vys.
školách a nabývati gradňv akademických v právech a
v lékařstv . F rantišek I . povolil židům plnou volnost
bohoslužby, dovolil stavěti synagogy a židé směli býti
připuštěni do všech obchodů a řemesel. O tom, kdy
byla synagoga jič nská vystavěna, jsem nenašel do

„ Madů.

Ve stolet  XVIII . a XIX. vystř dali se v J. a v okol
židé následuj c ch jmen: Sobotka, Marcus, Petschotsek,
Joriek, Pfau, Miohelstätter, Löwy, Engländer, Turnov
ský, Kantor, Wehle, G oliath, Winternitz, Baruch, Jam
kin^ Sommer, Fa'ltin, Löwenstein, F ried, Pik, Herz
man, Lury, Beck, G oldman, Büngel, Tobias, Mautner,
Fuchs, Estreich, Pštros, Boindi, G utmann, Wiesner,
Maier, Eisenschimmel, Hammerschlag, Kohn, Grün
berger, Lustig, Pollak, F riedländer, F eder, Pošel,
G rass, Epstein, Elbogen, Bürge, Se'ligman, H auser,
Bruner, Fuchs, Slatky, Schack, Bayer.

Co do řeči už vali židé ve starš ch dobách vedle ja
zyka německého i češtiny. Později výhradně němčiny
a také úředn  matriky vedli v J. německy. B lou vra
nou je jediný český zápis ve „Sterberegistru" z 19.
května 1832, kdy zemřela v Samšině na Jič nsku
„Franzyska Faltinowa, wdowa ze Samssiny" ve stář
88 let, „na pichanj a sesslost wieku dle rychtařowa
wyswědčenj".

Je zaj mavo, že všecky židovské matriky od r. 1788
až do r. 1849 jsou revidovány jič nským děkanem J.
H rdinou a biskupským notářem J. Stránským. :

Rok 1848 učinil židy úplně rovnoprávnými s křes a
ny. Od té doby nic významnějš ho se mezi židy v J.
neudalo. Za poznamenán  snad stoj  protižidovské
bouře po zrušen  ; jazykových nař zen  Badeniho.
Vznikly v Praze jako odveta za chován  Němců a obrá
tily se brzy proti židům, tehdy sloupům němectv , a
odtud přenesly se na venkov. V J. nabyly tak hrozivé
povahy, že muselo býti povoláno vojsko do ulic. Židům
strhány německé firmy, vytlučena okna krámů a ně
mecké školy židovské, která byla um stěna : v domě
náboženské obce židovské v Židovské ulici č. 100 od
r. 1875 (předt m byla v domě č. 80). Škola tato byla
po bouř ch přeměněna na českou a později zanikla
vůbec (r. 1897). Za poznámku stoj , že do tétO' školy
chodili i žáci křes anšt  i z předn ch rodin jič nských
(Kukula, Miřička) a že se zde vyučovalo i náboženstv
katolickému. Vzorný ředitel školy té, Marek Polák,
zemřel r. 1897 a vděčn  židé postavili mu i na žid. hřbi
tově jič nském pomn k: s reliéfem, od sochaře Štursy.
Tyto nepokoje očistily J.: od posledn ch zbytků ně
mectv . ••  '• • ' • • :'• ] . \ ; ' i ' . . ' .

Za války světové byli židé orientováni rakousky [a.
teprve státn  převrat změnil jejich orientaci. ••"•' ;• .•
Židé nyn  v J. usazen  věnuj  se většinou obchodu

a maj  svou vlastn  náboženskou správu. K náboženské
obci jič nské patř  i židé v Lázn ch Bělohradu, Nové
Páce, Staré Páce, Borovnici a Vidochově. Jenže tito
židé, většinou majitelé továren, bydl  většinou ve
V dni, kde maj  i své centráln  účtárny. Židé v L báni
byli přiděleni k Ml. Boleslavi, židé z Roždalovic
k N ymburku.

Synago ga jič nské n. o. ž. v' J. byla pěkně opravena
r. 1932 dobrovolnou sb rkou nábož. obce a řady př

znivců, rodáků jič nských. H řbitov udržuje pohřebn
bratrstvo „Chevra Kadiša" z milodarů.

Starosty náb. obce židovské v J. byli:
od r. 1864—1883 MUDr. K l e i n , býv. nemoc, lékař,
„ „ 1884—1888 a 1903—1906 Bedř. K a n t o r ,
„ „ 1906—1914 M. P o p p e r ,
„ „ 1915—1918 Bohumil F i š l ,
„ „ 1919—1920 JU D r. R. Ab l ,
„ „ 1920—1921 Arnošt S t e i n e r ,
„ „ 1922—1924 Karel F i š l ,
„ „ 1925—1929 JU D r. H ö n i g s f e 1 d,
„ „ 1930—1933 Karel F i š l . (Jako předseda

správn  komise israel. nábož. obce ustanoven okresn
správou.)

Rab ni v novějš  době byli v J. t ito:
v letech 1850—1870 Abraham G r ü n f e 1 d,

1882—1908 D r. Maxmilián R e i s s ,
1908—1933 Bohum r P o 1 e s ý.

Rb. dr. Maximilian Reiss Rb. Bohum r Polesý

Z vynikaj c ch židů jič nských uvád m kromě zm
něného již finančn ka Valdštejnova, Jakuba B a š e v i ,
ještě:

MUDr. Rieh. P o 11 a k a, bakteřiologa, býv. vojen,
lékaře v Brně, Oskara P o 11 a k a, centr, ředitele tex
tiln ch závodů Kosmonosy Josefodo'1, Jul. P o l l a k a ,
vrch. želez, radu v H r. Králové, JUDr^ Art. K a n
t o r a , m stopředs. Komenského škol ve V dni, Kar.
K r a u s e , spisovatele a publicistu ve V dni, Jos.
K r a u s e , komerč. radu a chefa firmy Jakuba K r a u
se ve V dni, Maxe K a n t o r a , řed. úvěr. ústavu a
eskomptn  banky v Praze, F e d e r e r a , gen. řed. že
lezářských závodů ve V tkovic ch, Arne L a u r i n á,
spisovatele, znamenitého politického publicistu á chef
redaktora „Prager P resse" v Praze, MUDr. Arnošta
L u s t i g a, spisovatele a propagátora turistiky na Ji
č nsku, inž. Jindř. F l e i s c h n e r a, chemika a so
ciál, spisovatele.
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