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Kam zmizel Jákob?
Příběh, který vám budu vyprávět, je pravdivý, nebo alespoň zčásti. Už je to dávno 
a paměť mi tak neslouží. Bylo to na konci 19. století, kdy jsem se vydal do Valaš-
ského Meziříčí, abych tam našel svého dávného přítele Jákoba Löwyho. Tehdy byla 
bouřlivá doba. Staré císařství se pomalu začalo přetvářet v moderní stát, objevily 
se nové vynálezy, průmysl, železnice, a také nové svobody, které lidé do té doby ne-
znali. Spolu s tím však přichází také doba národního obrození a pod vlivem nově 
oživeného vlastenectví začínají třenice mezi národy, sousedy, kteří do té doby žili 
často dlouhé roky poklidně vedle sebe. Od mé poslední návštěvy ve Valašském Me-
ziříčí už uplynula řada let, ale občas jsem Jákobovi napsal list a on vždy obratem 
odpověděl. O to divnější bylo, když už třetí dopis zůstal bez odpovědi a ani od jeho 
blízkých jsem nedostal žádnou zprávu. Mohlo se mu snad něco stát? S každým dal-
ším psaním mé pochyby rostly, až jsem se nakonec vydal do Valašského Meziříčí, 
abych zjistil, zda je Jákob v pořádku. 

Jak hrát?
Chcete-li se vydat pátrat se mnou, pak čtěte a sledujte můj příběh. Společně se vy-
dáme do meziříčských ulic na místa, kde dříve žili Židé, kteří by o Jákobovi mohli 
něco vědět. Příběh vás zavede na deset míst a na každém z nich najdete indicie ke 
splnění úkolů pro vyplnění tajenky. Ta se skládá ze 41 písmen a každé písmeno má 
přiřazeno číslo od 1 do 41. Podle těchto čísel pak do tajenky doplníte odpovídající 
písmena. Pokud vše správně vyřešíte, získáte na konci zprávu, která vám prozradí, 
co se stalo s Jákobem. 
čas: 1 h 30 min
délka trasy: 3 km

Informace o soutěži:
Správně vyluštěnou tajenku pošlete do 14.03.2021 na email anlauf@magc.cz 
a můžete se zapojit do slosování o knihu Valašské Meziříčí objektivem času. Ke 
své odpovědi nezapomeňte připsat jméno a kontaktní údaje. 

Informace o soutěži najdete na našich stránkách:
 www.magc.cz



Po dlouhé cestě jsem nakonec dorazil do Valašského Meziříčí a mohl se pustit 
do pátrání. Ale kde začít? Jákobův dům v postranní uličce se zdál být prázdný. 
Krámek v  přízemí měl zamčené dveře a  na oknech byly okenice. Starý Jákob 
byl vdovec a  jeho syn se odstěhoval do ciziny, takže v domě žil poslední roky 
sám. Rozhodl jsem se proto nejdřív trochu porozhlédnout okolo meziříčského 
náměstí. V té době zde žilo mnoho Jákobových souvěrců, ať už ve vlastních do-
mech, nebo v podnájmech. Když jsem se však rozhlédl okolo, nikoho známého 
jsem neviděl. Přešel jsem tedy náměstí a vydal se kolem domu U apoštolů přes 
ulici Křížkovského směrem ke kostelu. 

Z náměstí jsem prošel podloubím a zamířil ke kostelu. Když jsem procházel ulicí, 
uviděl jsem před domem nalevo postávat muže, který mi připadal známý. Jistě, 
tady v domě 114/4 bydlel v podnájmu Mořic Husserl, obchodník s moukou. Po-
zdravil jsem ho a přeptal se na Jákoba. Nebyl moc sdílný a Jákoba už také dlouho 
neviděl, ale poradil mi, abych se zeptal u Karla Schöna, který bydlel na konci 
ulice. Rozloučili jsme se a já jsem pokračoval dál.
Dům, kde bydlel Mořic Husserl, bychom našli snadno i dnes. Tak jen pro jis-
totu, zda stojíte na správném místě, kolik má dům oken obrácených do ulice? 
Sečtěte všechna okna a na výsledné číslo do tajenky napište písmeno H. Pak 
odečtěte okna v přízemí a do tajenky na dané místo napište písmeno T.

Ulice Křížkovského

U Karla Schöna

Došel jsem na konec ulice až ke kostelu. V posledním domě napravo bydlel na 
rohu obchodník Karl Schön. Krásný dům, ale dveře do dvora byly zavřené. Ještě 
než jsem stačil zaklepat, všimnul si mě žebrák v otrhaných hadrech, který seděl 
vedle kamenného kříže naproti, a povídá: „Pokud hledáte starého Schöna, tak 
toho jsem viděl právě před chvílí odházet dolů po ulici. Možná šel do synagogy, 
když si pospíšíte, třeba ho ještě doběhnete.“ Poděkoval jsem mu, do nastaveného 
klobouku hodil krejcar a vydal se ulicí dolů a dál nalevo směrem k řece. 
I když šlo o dům obchodníka Karla Schöna, pamětní deska na něm připomíná 
jiného, významnějšího obyvatele, který zde žil už v 17. století. Podívejte se na 
desku a doplňte si písmena do tajenky.



Osmé písmeno na posledním řádku doplňte na číslo 5.

Z posledního letopočtu vpravo dole vezměte poslední dvojčíslí a na tuto
pozici doplňte Ö.

Z prvního letopočtu vezměte první dvojčíslí a na odpovídající pozici
doplňte E.

Z posledního slova vezměte první písmeno a doplňte jen na číslo 12.

Vezměte třetí písmeno z příjmení na desce a doplňte jej na čísla 20 a 23.

Kříž u Mýtnice
Sešel jsem ulicí dolů a vydal se k řece. Cestou jsem minul dům číslo 102, poslední 
dům napravo, ve kterém bydleli Židé už v 17. století za pánů ze Žerotína. I když 
to bylo proti tehdejším nařízením, dům u městské brány koupil Žid Daniel Izák 
již v roce 1650. Podle záznamů zde měl palírnu a chvíli tu byla i draslovna, kde 
se vyráběla potaš důležitá pro výrobu skla, barev a mýdla. Kromě toho zde měli 
Židé v nájmu mýto, které vybírali hned u městské brány. Židé tehdy stáli u po-
čátků podnikání ve Valašském Meziříčí, a i když občas došlo na neshody s křes-
ťanskými sousedy, páni ze Žerotína nad nimi drželi ochrannou ruku a nejspíš se 
jim zde žilo celkem dobře. Minul jsem starou mýtnici s kamenným křížem a po 
mostě jsem pokračoval dál na druhý břeh do sousedního městečka Krásna, kde 
na nábřeží stála synagoga. 

Stará mýtnice už je dnes také pryč, ale kamenný kříž z těch časů zde zůstal. 
Z nápisu na podstavci vyberte prostřední písmeno z posledního řádku a do-
pište jej na číslo 21.

Na číslo 29 dopište největší písmeno z druhého řádku.

První písmeno ze třetího řádku dopište na číslo 25.
Hned za mostem jsem se vydal doleva po nábřeží. Minul jsem sirkárnu rodiny 
Kohnových a klihárnu Jakuba Altensteina. Již zdálky jsem ucítil zápach klihu, 
vždyť si na něj stěžovali i meziříčští měšťané na protějším břehu! Asi po sto pade-
sáti metrech jsem došel na malé trojúhelníkovité náměstíčko, kde od roku 1867 
stála krásenská synagoga. Na konci 19. století však už byla ve špatném stavu, 
i když postavena byla vlastně teprve nedávno. Jistě jí neprospělo ani to, že si sem 
rodina Kohnova na čas přestěhovala výrobu ohýbaného nábytku! Přímo do sy-
nagogy! 



Synagoga

Se skřípěním jsem otevřel těžké dveře a vstoupil dovnitř. V šeru templu jsem 
spatřil vysokou postavu Karla Schöna, jak tiše rozmlouvá s doktorem Leimdör-
ferem, zdejším rabínem, který byl zároveň rabínem i v nedalekých Hranicích. 
Uctivě jsem oba pozdravil a zeptal se, zda neví něco o Jákobovi. Dozvěděl jsem 
se, že Jákoba už dlouho neviděli, ale že se poslední dobou hodně stýkal s Isido-
rem Deutschem, toufarníkem, který měl krámek nahoře na náměstí. S díky jsem 
se rozloučil a  chystal se vyjít ven. Očima jsem přelétl prázdná sedadla uvnitř 
synagogy. Jákobovo mělo číslo 9 a velmi si ho cenil, několikrát mi o tom psal. 
Přistoupil jsem k jeho sedadlu a všiml si, že ve škvíře mezi deskami je zastrčen 
složený lístek. Nenápadně jsem ho sebral a vyšel ven na světlo, abych si mohl 
přečíst, co je na něm napsáno. Na malém kousku papíru stálo: „PENÍZE JSOU 
VE ZDI, KDE LEŽEL STARÝ KÁMEN.“
Krásenská synagoga přežila druhou světovou válku a zbořena byla až v roce 
1950. Na jejím místě dnes stojí památník obětí holocaustu s vytesanými 
jmény a daty. Vyhledej jméno muže, které je napsáno úplně vlevo dole. 
Z jeho příjmení vezměte první a poslední písmeno. To první doplňte k číslu 
40 a to poslední k číslu 41.

Sečtěte číslice z roku narození tohoto muže. Na číslo odpovídající výsledku 
doplňte písmeno B.

Vyhledejte jméno o jeden řádek výš. Z příjmení vezměte třetí písmeno a na-
pište jej na číslo 13.

Z rabínova příjmení vyberte sedmé písmeno a dopište jej na číslo 22.

Starý kámen

Vydal jsem se přes most zpět do Meziříčí a cestou přemýšlel, co může znamenat 
ten zvláštní vzkaz. Náhle mi to došlo. Starý kámen, to bude jistě náhrobek, který 
se nedávno našel při stavbě nového pivovaru na nábřeží pod kostelem. Jákob mi 
jednou psal, že dělníci při kopání základů vytáhli ze země starý židovský náhro-
bek. Zřejmě ho kdysi meziříčští měšťané použili jako kámen do hradeb, nebylo 
by to ostatně nic neobvyklého. Nápis na něm byl nečitelný, ale musel být hodně 
starý. Mohlo to znamenat, že zde Židé žili už ve středověku? Také ho sem mohli 
přivézt odjinud, kdo ví. Záhadný kámen…



Přešel jsem most a zahnul doprava do uličky lemující nábřeží. Došel jsem až ke 
zdi pivovaru a nehledal jsem dlouho, když jsem objevil uvolněnou cihlu ve zdi 
a za ní malou skrýš. Jenže byla prázdná, peníze byly pryč. Souvisí to snad s Jáko-
bovým zmizením?

Pivovar už dnes na nábřeží nestojí a místo něj zde máme nové kino a knihov-
nu. Velký nápis na zdi nikoho nenechává na pochybách, co se zde nachází. 

Vezměte z něj žluté písmeno a doplňte jej na pozice 1, 7 a 34.

Písmeno nalevo od něj pak zapište na číslo 24.

Prázdná skrýš, podivný vzkaz, jen další záhada. Ponořen do chmurných my-
šlenek jsem se vydal zpátky do města. 

Vystoupal jsem do kopce zpět na náměstí a pokračoval na jeho druhý konec. 
Tam jsem našel toufarníkův krám v domě č. 82. Dříve patřil k náměstí, ale po 
zbourání podloubí je to dnes spíše malý domek v ulici. Toufarník Isidor Deutsch 
byl Jákobův přítel, stejně jako jeho otec, který ve městě vyráběl potaš. Zvláštní 
bylo, že se tehdy jako jeden z mála Židů hlásil k češtině, i když jeho jméno vlast-
ně znamenalo pravý opak. Vstoupil jsem do krámu plného džbánků a všelijaké 
keramiky. 
Isidor Deutsch mi pověděl, že Jákoba už také dlouho neviděl. Poslední dobou 
měl ale ve městě potíže a dostal se do konfliktu s několika měšťany, kteří hlá-
sali české vlastenectví. Ne snad ani proto, že byl Žid, ale spíš proto, že se hlásil 
k němčině, jako ostatně většina Židů. Co však začalo jako celkem bezvýznamná 
hádka postupně přerůstalo v  osobní nepřátelství. Znal jsem Jákoba a  toto mi 
k němu pasovalo. Byl paličatý a nerad někomu ustupoval. Jednou večer pak Já-
kob přinesl staré stříbro a požádal Deutsche, zda by mu jej nemohl vyměnit za 
peníze. Tolik peněz u sebe toufarník neměl, a tak se domluvili, že stříbro prodá 
v Olomouci, peníze vloží do skrýše a Jákobovi pak nechá vzkaz v synagoze. Na 
co ale potřeboval hotovost, to nevěděl. Od té doby už Jákoba také neviděl a dělá 
si o něj starosti. Jedním z měšťanů, se kterými měl Jákob neshody, byl sklářský 
mistr Bláha, který pracoval v Reichově sklárně. Třeba by mohl vědět něco víc. 

Pro další část tajenky se postavte před toufarníkův krám a sečtěte číslice na 
fasádě. K nim přičtěte počet velkých oken do ulice a na pozici odpovídající 

Toufarníkův krám



Reichovy sklárny

výsledku napište písmeno M.

Na číslo 27 dopište začáteční písmeno toufarníkova příjmení.

Vezměte první číslici z dvojčíslí na fasádě a přičtěte k ní počet sklepních oken. 
Na pozici odpovídající výsledku napište A. 

Na číslo 15 dopište druhé písmeno z toufarníkova jména.

Vydal jsem se tedy k Reichovým sklárnám, tenkrát největšímu podniku ve měs-
tě. Tehdy vlastně ještě v sousedním Krásně, protože sklárny stály za městem na 
protějším břehu. Sešel jsem po náměstí dolů, ulicí k  mostu a  znova překročil 
řeku. Za mostem jsem se vydal doprava, přes tržnici a  dál cestou podél řeky. 
U kaple sv. Rocha jsem zahnul doleva a došel na hlavní ulici. Odbočil jsem vpra-
vo a pokračoval ke sklárně, která v dálce dýmala z vysokého komína. Pokračoval 
jsem dál, až jsem došel k domu, kde bydleli Reichovi zaměstnanci. O mnoho 
let později jej pak přestavěli na penzion a pojmenovali ho Reichovým jménem. 
Před domem jsem potkal statného muže, ve kterém jsem podle popisu poznal 
sklářského mistra Bláhu. Kolem něj postávala skupina vyzáblých dělníků a o ně-
čem živě diskutovali.
Přistoupil jsem blíž, pozdravil mistra Bláhu, ale sotva jsem se zeptal na Jákoba, 
popadla ho zlost a začal nadávat. Z jeho slov jsem však pochopil, že spor mezi 
ním a Jákobem nebyl možná jen vlastenecký, ale že si také od Jákoba půjčil dost 
peněz a zřejmě neměl v plánu je vracet. A jestli prý ten starý Žid zmizel, je to jen 
dobře. Náš rozhovor zaujal ostatní a najednou se kolem začali scházet další muži. 
Uvědomil jsem si, že bych zde mohl snadno přijít k úrazu, a tak jsem se rychle 
rozloučil a zamířil zpátky do města. 

Na tabuli před budovou je kromě letopočtu uveden krátký text. Vyberte po-
slední písmeno z druhého slova a dopište jej na číslo 36.

Ze slova na prvním řádku vyberte páté písmeno a doplňte jej na číslo 26.

Na číslo 28 doplňte předposlední písmeno z prvního slova.

Z továrníkova příjmení vyberte třetí písmeno a dopište jej na číslo 30.



Cestou zpět jsem přemýšlel, co jsem vlastně zjistil. Na chvíli jsem se zastavil 
u kapličky sv. Rocha na dolním předměstí, abych si uspořádal myšlenky. Jákob 
měl ve městě potíže, ale spíš než o náboženství nebo vlastenectví šlo o věci úplně 
prosté. Bohužel jsem se však nedozvěděl nic, co by mi napovědělo, kde pátrat dál. 

Podívejte se na nápis na kapličce. Druhé písmeno z něj dopište na čísla 8 a 35.

Pokud sečtete všechna písmena z nápisu, zjistíte, kam do tajenky napsat pís-
meno K (CH počítejte jako jedno písmeno).

Šesté písmeno zprava napište na číslo 11 a 37.

U Svatého Rocha

Židovská obec

Došel jsem zpět na meziříčské náměstí. Židé měli ve městě různé spolky, třeba 
bych se mohl poptat tam. Původní Židovský náboženský spolek nahradila Ži-
dovská náboženská obec, která měla kancelář na náměstí v domě obchodníka 
s kůžemi Samuela Bergera. Pak tady byl samozřejmě pohřební spolek Chevra ka-
diša a Ženský dobročinný spolek. Židovský lidový spolek Sion vznikl až později 
v době první republiky. Zkusím tedy nejprve židovskou obec.
Židovská obec měla kancelář vedle radnice v domě číslo 6, kde se nacházela i ži-
dovská škola. Vstoupil jsem dovnitř a po chvíli čekání mě v kanceláři přijal sám 
Samuel Berger. Tento muž pocházel z  vážené rodiny a  k  jeho předkům patřil 
i  rabi Jaffe, významný evropský talmudista, znalec kabaly, filozof a  astronom, 
který krom jiného působil v Praze a v Benátkách. Z počátku ke mně byl trochu 
nedůvěřivý, ale když jsem mu vypověděl celý příběh, prozradil mi, že Jákob se 
začal obávat o svůj život, když se dostal do sporu se svými dlužníky. Jelikož byl 
už starý, rozhodl se raději, že prodá část majetku a odejde pokud možno nepo-
zorován z města. O prodej jeho domu se pak má postarat zdejší advokát JUDr. 
Salomon Heller. U něj také nechal Jákob vzkaz, kde ho bude možné najít, kdyby 
ho hledal někdo z jeho přátel. 
Jákobovy obavy jsem chápal. I když se v poslední době mnohé zlepšilo a i když 
k násilí na Židech nebo jejich majetku docházelo jen výjimečně, tresty za něj 
byly jen mírné, pokud vůbec nějaké. Na konci 19. století měli Židé u úřadů jen 
malé zastání a o skutečné rovnosti před zákonem ještě nemohla být řeč.



Jákobův dopis

Z nápisu na fasádě domu Samuela Bergera vezměte první písmeno z druhého 
slova a dopište jej na číslo 3.

Prostřední písmeno z prvního slova dopište na čísla 10 a 38.

Předposlední písmeno z nápisu doplňte na číslo 19.

Na číslo 2 doplňte čtvrté písmeno od konce z názvu židovského pohřebního 
spolku.

Srdečně jsem Bergerovi poděkoval a vyběhl na náměstí. Dům číslo 106, ve kterém 
bydlel advokát Heller, stál ve spodní části náměstí, třetí zprava od ulice Mostní. 
Doktora Hellera jsem zastihl právě u večeře. Pověděl jsem mu celý příběh a on 
vše potvrdil. Na Jákobův dům už našel kupce a peníze mu pošle. Jákob zde také 
nechal dopis, ve kterém vše vysvětlil a připsal do něj adresu, pokud by se ho ně-
kdo z jeho starých přátel rozhodl vyhledat. 

Jákob tedy žije a zdá se, že je v pořádku a v bezpečí. Do tajenky si doplňte po-
slední část, a pokud jste luštili správně, určitě už víte, kde se Jákob nachází.

Na číslo 33 doplňte třetí písmeno z advokátova příjmení.

Obchod, sídlící ve vedlejším domě nalevo, má nad vchodem velký nápis, kte-
rý nikoho nenechá na pochybách, co se zde dnes nachází. Ze jména majitele 
vezměte čtvrté písmeno a dopište jej na číslo 31.

Prostor v podkroví advokátova domu má malá okénka a okolo nich jsou na 
fasádě kruhové ornamenty. Počet okének vynásobte počtem ornamentů a na 
pozici odpovídající výsledku dopište písmeno U.



Doslov
Příběh, který jsem vám vyprávěl, se ve skutečnosti nestal, ale osoby a místa, kte-
ré jste navštívili, jsou skutečné. Snad mi odpustíte, když jsem si tu a tam něco 
upravil nebo vymyslel. Smyslem vyprávění však bylo představit historii Židů 
ve Valašském Meziříčí, kde tvořili v minulosti nepříliš početnou, ale přesto vý-
znamnou komunitu. S postupným uvolňováním zákonů v 19. století, namíře-
ným proti lidem jiné víry než křesťanské, začali rozvíjet obchod a průmysl ve 
městě, a díky tomu se pak často dostávali i do významných funkcí. Soužití Židů 
a ostatních obyvatel města nebylo vždy jednoduché, ale až na výjimky se obešlo 
bez vážnějších potíží. Po uvolněném období první republiky přichází konec ži-
dovské komunity v době druhé světové války. Otázka „Kam zmizel Jákob?“ tak 
není jen hledáním Jákoba Löwyho, ale i vzpomínkou na minulost města a jeho 
obyvatele, kteří také zmizeli a už se nikdy nemohou vrátit. 
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