KAMENY ZMIZELÝCH V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Rodina Flusserova
MUDr. Emil Flusser
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

narozen 4.5. 1988 v Křivoklátě
zemřel 1942 v koncentračním táboře Zamošč (Polsko)
dětský lékař a spisovatel židovského původu
oženil se v roce 1920 s Emmou Glaserovou
měl 3 syny – Petra a dvojčata Františka a Jana
mezi dvěma světovými válkami působil v ČB jako dětský lékař
pořádal odborné přednášky, ve kterých se zabýval zdravotní osvětou a sexuologií
věnoval se politické a spolkové činnosti
jeho životním úkolem byl boj za mír
v němčině vydal 2 knihy s filozofickým zaměřením:
- Kříčící kojenec – kniha se zabývá dětskou psychikou a reakcemi dítěte na nemoc
- Válka jako nemoc – protiválečná kniha, objasňuje hlavní patologické projevy skupinové
psychologie, které vedou k podpoře války, válku je třeba léčit jako nemoc již od počátku,
předmluvu ke knize napsal jeho přítel Albert Einstein
dne 1.9. 1939 byl zatčen a několik měsíců vězněn
poté z rasových důvodů nesměl vykonávat lékařskou práci, ale dál pomáhal nemocným
dětem
dne 18.4. 1942 byl s celou rodinou transportován do Terezína a poté do koncentračního
tábora v Zanošče (Polsko), kde všichni zahynuli

Kameny jsou uloženy v ulici U Tří lvů 257/2
naproti Českému rozhlasu
48°58′14.94″ s. š.,
14°28′40.09″ v. d.

Rodina Stadlerova
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

rodina zubních techniků
otec Jiří Stadler
- narozen 24.9. 1887
matka Alžběta Stadlerová
- narozena 19.1. 1893
syn Rudolf Stadler
- říkali mu „Bagr“
- narozen 18.9. 1924
- v 16 letech založil humoristický časopis Klepy z židovského koupaliště
dne 18.4. 1942 byli transportováni do Terezína, kde otec 12.4. 1943 zemřel
matka se synem zemřeli v koncentračním táboře v Osvětimi (Polsko)
dcera Irena Stadlerová – narozena 29.1. 1923 – přežila

Kameny jsou uloženy v ulici Krajinská 266/28
48°58′36.1″ s. š.,
14°28′26.09″ v. d.

Rodina Herzova
Dr. Leo Herz
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

narozen 2.1. 1893 v ČB
zemřel 25.6. 1976 v ČB
manželka Anna zemřela 9.3. 1939
- dva synové: Heini – narozen 16.8. 1922, zemřel 1922
Jiří – narozen 23.3. 1927, zemřel 1987
doktor filozofie
po první světový válce na německém gymnáziu učil češtinu, němčinu, angličtinu a
francouzštinu
se synem Jiřím přežil transport do Terezína, Osvětimi i pobyt v Buchenwaldu, který
osvobodila Rudá armáda
po válce obnovoval ČB židovskou náboženskou obec
v letech 1952-53 byl správcem Jirsíkova gymnázia

Kameny jsou uloženy v ulici Krajinská v podloubí
48°58′37.3″ s. š.,
14°28′25.75″ v. d.

PhDr. Rudolf Ferda
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▪
▪
▪
▪

narozen 5.10. 1889
zemřel v roce 1944 v Osvětimi (Polsko)
poslední budějovický rabín
vzdělaný a sečtělý člověk
hovořil plynně několika jazyky
během první světové války složil jako první rabín rakousko-uherské armády

▪
▪
▪

funkci českobudějovického rabína převzal v březnu 1939
celé období jeho rabínství byl šikanován nacisty a protektorátních úřadů
18.4. 1942 byl deportován do Terezína a dále
do koncentračního tábora Osvětim (Polsko)

Kamen je uložený v ulici Mánesova 427/56 kousek od
přechodu pro chodce
48°58′9.37″ s. š.,
14°28′55.39″ v. d.

Harry Kende
▪
▪
▪
▪
▪

narozen 24.3. 1927 v ČB
zemřel 8.3. 1945 (ve věku 17 let)
český student Státního reálného gymnasia
v Českých Budějovicích židovského původu
v patnácti letech byl zatčen
18.4.1942 byl deportován do Terezína, poté
v roce 1944 následoval transport do
koncentračního tábora Osvětim (Polsko) a
nakonec do koncentračního tábora Flossenburg
(Německo), kde 8.3.1945 v nedožitých 18 letech
zahynul.

Kamen je uložený v ulici Česká 142/64 před budovou školy
48°58′28.93″ s. š.,
14°28′19.1″ v. d.

8. října 2020, byly kameny zmizelých položeny i v Boršově
nad Vltavou u zámečku Poříčí

Rodina Pollaková
▪ rodina velkostatkářů, která vlastnila
zámeček mezi lety 1925 až 1939, než jim byl
sebrán
▪ kameny připomínají Maxe, Hedviku a
Elišky Pollakových
▪ v roce 1942 byli deportování do Terezína
a poté do koncentračního tábora Lublinu
(Polsko), kde všichni zahynuli

