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Dříve jsem se nikdy blíže nezajímala o Židy. 
Projekt „Zmizelí sousedé“ přišel v době, kdy jsem 
ve škole povinně zhlédla lm Stevena Spielberga 
Schindlerův seznam. Po scéně, kdy padá lidský 
popel na malé městečko, se mě zmocnila hrů-
za i nenávist z lidské krutosti, která zapříčinila 
smrt mnoha lidí. A možná i proto jsem se pustila 
společně s kamarádkou do pátrání po osudech 
šumperských židovských rodin.

Těch pár lidí, kteří zde po válce zůstali, nechtě-
lo o době kolem 2. světové války mluvit. Chápu 
to. Také bych nechtěla vzpomínat na dobu, která 
se nadále bude učit v dějepise jako jedno z nej-
strašnějších období lidské historie. Ale na druhou 
stranu by se měla dnešní generace dozvědět 
o tom, co prožívali lidé, kteří byli odsouzeni 
za odlišné náboženství a jiný vzhled.
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Otázky:

– Který film inspiroval autory projektu?
– Ve kterém roce vlády Rudolfa II. byli Židé ze Šumperka vyhnáni?

– Co může být důvodem neochoty přeživších mluvit o své zkušenosti?
– Jaké důvody vedly k vyhánění Židů ze země nebo z jednotlivých měst?

Když byla vyhlášena soutěž na téma „Zmizelí sou-
sedé“, okamžitě jsme si vzpomněly na pana Gerhar-
da Wanitscheka, rodáka z Vikýřovic u Šumperka, 
který se už patnáct let věnuje pátrání po osudu šum-
perských židovských rodin. Po mnohaletém bádání 
v okresních, zemských a židovských archivech zma-
poval osudy téměř všech šumperských Židů. Většina 
z nich zahynula v koncentračních táborech. Ale ti 
z nich, kteří přežili, protože stačili zavčas odejít 
do Anglie, Ameriky nebo Kanady, stále na své rodné 
město vzpomínají a zajímají se o současné dění 
v něm.

V rámci svého pátrání se pan Wanitschek v roce 1999 setkal v Izraeli se stoletou paní Thalero-
vou, rozenou Bandlerovou, dcerou významného šumperského židovského obchodníka /viz foto/. 
Mezi jeho přátele patří i pan Eric Sonner, potomek významné židovské rodiny Schildů, který 
v roce 1999 nechal v Kanadě zhotovit kamennou pamětní desku se jmény popravených šumper-
ských občanů židovské národnosti. Po cestě přes oceán byla na podzim 1999 osazena v pamětní 
síni židovského hřbitova za přítomnosti velvyslankyně Izraele v ČR, představitelů židovské obce 
Praha a Olomouc a představitelů města.

Mezi židovské památky okresu patří právě židovský hřbitov v Šumperku a také židovské hřbito-
vy v Úsově a Lošticích.
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Osudy členů rodiny Bandlerovy

Na šumperské ulici Generála Svobody 
dodnes stojí veliký dům, ve kterém kdysi 
existoval obchod u Bandlera, kde bylo 
možné koupit vše od nití přes ponožky až 
po oděvy.

Zakladatel rmy Eduard Bandler, nar. 
1859 v Heřmanově Městci u Chrudimi, 
přišel do Šumperka v roce 1886 a oženil 
se s osmnáctiletou Camillou Kernovou. 
Měl s ní celkem devět synů a jednu dceru. 
Zemřel v roce 1913. Přál si být zpopel-
něn, a protože v Rakousku-Uhersku žád-
né krematorium nebylo, jel jeho nejstarší 

syn s rakví do Německa a s urnou s popelem zpět. 
Jeho žena Camilla Bandler převzala obchod a poté, co ho předala synům Hugovi a Leovi, ode-

šla v roce 1938 do Prahy. V červnu 1942 byla deportována do Terezína a v říjnu téhož roku  
do Treblinky. Bylo jí již sedmdesát čtyři let.

Roku 1887 se narodil syn Max. Studoval práva ve Vídni a pracoval jako právní praktikant. 
V 1. světové válce byl těžce raněn. V roce 1930 se oženil s Mimi Fischer. V roce 1938 se mu 
podařilo s britským důstojníkem uniknout do Anglie. Jeho žena odešla do Mostu, aby se odtud 
spolu se svým bratrem rovněž dostala do Anglie. To už se nepodařilo, odeši do Prahy a odtud byli 
v roce 1941 deportováni do Terezína a v lednu 1942 do ghetta v Rize. Jejich další osudy nejsou 
známé. Max pracoval v Londýně v redakcích různých časopisů, později odešel do Izraele, kde 
v roce 1975 zemřel ve věku 88 let.

Syn Leo, nar. roku 1899, po studiích pracoval v Union bance v Praze. Po otcově onemocnění 
musel nastoupit do obchodu a po jeho smrti se stal jeho spolumajitelem. Roku 1913 se oženil
s Franczi Schonfeld. Narodily se jim dvě děti – Hardy a Edith. V roce 1938 odešla celá rodina 
do Olomouce. Leo s manželkou byli v roce 1942 deportováni do Baranovice v Bělorusku, Edith 
s manželem do Malého Trostince. Hardymu se podařilo uniknout do Palestiny. V roce 1945 se 
vrátil do Šumperka, přebral rodinný podnik a v roce 1946 se oženil s Felicitas Korefovou. Narodil 
se jim syn Michael. V roce 1949 odešel s rodinou do Londýna a odtud v roce 1952 do Montrealu. 
V roce 1980 zemřel ve věku 67 let. Jeho manželka žije doposud v Torontu.

MUDr. Paul Bandler, nar. 1893, vystudoval obchodní akademii a později medicínu. Nejprve se 
usadil v Novém Jičíně, v roce 1927 odešel do Brna, kde se žení s Trude Riesenfeldovou. V roce 
1938 odešla celá rodina do Palestiny. Paul působil jako lékař v britské armádě. Manželství bylo
v roce 1945 rozvedeno, takže po válce se sám vrátil do Prahy a působil jako primář kardiologie 
v Praze. Zemřel v Praze roku 1970.

Dr. Fritz Bandler, nar. 1895, po studiích lozoe v Praze zůstal na univerzitě jako profesor 
starých jazyků. S manželkou Rosi, rozenou Weilovou, už nemohli zem opustit a v roce 1942 byli 
deportováni do Terezína a o šest týdnů později do Malého Trostince, kde oba zahynuli.

Hugo Bandler, nar. 1896, byl po absolvování obchodního vzdělání zaměstnán u jedné banky 
ve Vídni. Při zakládání pobočky ve Vídni se seznámil se svou pozdější ženou. 
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V roce 1934 na posledním rodinném setkání naléhal na rodinu, aby odešla z Evropy, bohužel 
ho poslechl pouze nejmladší bratr Otto. Sám Hugo se svou paní odešel do Sao Paula. Zde se stal 
nejdříve nančním, později generálním ředitelem u zdejší rmy Singer. V roce 1987 zemřel 
ve věku devadesáti let, krátce po něm zemřela i jeho žena.

Jeho dvojče Dr. Robert Bandler po studiích zubní medicíny a krátkém působení v Praze odešel 
na místo asistenta na klinice v Českých Budějovicích. Zůstal svobodný. Zemřel 18. 12. 1941 
v Mathausenu.

Marie Bandlerová se narodila 4.10.1898. V roce 1919 se provdala za Maurice Thalera. V roce 
1938 odešla rodina do Brna. Odtud se jim podařilo dostat se s jedním ilegálně organizovaným 
transportem (organizoval je bývalý majitel šumperské pily Alfréd Flesch) ze země. Parníkem Tuln 
se dostali do Černého moře, kde přestoupili na řeckou nákladní loď. U břehů Palestiny však byla 
loď ostřelována britskými námořními silami a byla nucena se vrátit. Utečencům se po několika 
měsících strávených na jednom z řeckých ostrůvků, kde se o ně starala aténská židovská obec, 
podařilo odplout na několika malých lodích do Haify. Paní Marie Bandlerová – Thalerová v roce 
1998 oslavila v Ramat Gan v Izraeli sté narozeniny. Bohužel, sto prvých narozenin se již nedožila.

V manželství se narodil roku 1922 syn Pavel. V Šumperku navštěvoval do roku 1938 průmys-
lovou školu, v Palestině vstoupil v roce 1942 do britské armády. Po válce se vrátil do Českoslo-
venska, vystudoval Vysokou školu strojírenskou v Brně a pracoval jako inženýr v hnědouhelných 
dolech v Mostu. V 50. letech byl jako Žid působící v britské armádě zatčen a odsouzen na práce 
v Leopoldově. Po vpádu sovětských vojsk v roce 1968 se mu podařilo uprchnout do Vídně. 
Později odešel do Kolína nad Rýnem jako vedoucí oddělení patentů. Tam náhle v červnu 1995 
zemřel, krátce poté, co navštívil svou matku v Izraeli.

Nejmladší syn Dr. Otto Bandler, nar. 1902, vystudoval nejdříve ve Vídni Obchodní akademii se 
zaměřením na export a poté medicínu. Působil jako praktický lékař a počátkem 30. let se oženil 
se slečnou Giselou (příjmení neznáme). V roce 1935 na radu bratra Huga vycestoval s manžel-
kou do Jižní Ameriky, kde pracoval jako lékař. Později odešel do New Yorku jako lékař španělské 
kolonie. Zemřel v roce 1969, jeho žena krátce po něm.

Další dvě děti Eduarda a Camilly Bandlerových, Karl a Ernst, zemřely v dětském věku.

Rodina Bandlerova. Vzadu stojí Dr. Otto Bandler (1) s manželkou Giselou. 2. řada: Hardy Bandler (2), Edith Bandlerová (3),
Trude Riesenfeldová-Bandlerová (4), Dr.Paul Bandler (5), Paul Thaler (6), Moritz Thaler (7), Hugo, Therese Bandlerová (8),
Rosi Weilová-Bandlerová (9), Dr. Fritz Bandler (10). Sedící: Leo Bandler (11), Franczi Bandlerová-Schönfeldová (12),
Marie Thalerová-Bandlerová (13), matka Camilla Bandlerová (14), Dr. Robert Bandler (15), Mimi Bandlerová-Fišerová (16) a Max Bandler (17).
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Osudy členů rodiny Mowschensonovy

Rodina zubního lékaře dr. Isidora Mowschensona přišla 
do Šumperka v září 1914. Přestože se jeho žena Josefa 
(rozená Habermannová) i jejich tři děti narodily v Jaroslavi, 
není jisté, zda odsud skutečně přišli. Dokor Mowschenson 
se totiž narodil v Oděse, která na přelomu století měla 
kolem milionu židovských obyvatel a dokonce 70 synagog. 
Studoval v Rusku, Skandinávii i Berlíně. Jisté je, že 
v letech 1914-1938 žili v Šumperku.

Na přelomu října a listopadu 1938 Šumperk opustili 
a odstěhovali se do Prahy. V dubnu museli pod nátlakem 
dům, pozemek i zahradu prodat Říši za 45 000 říšských 
marek. Peníze zůstaly na nedobytném kontě, rodině bylo 
povoleno vybírat měsíčně pouze malý obnos na nezbytné 
výdaje.

Isidor a jeho žena Josefa byli 17. ledna 1941 deportováni 
do Terezína, Josefa v transportu N 868, Isidor N 869. 

Dne 12. června 1942 byli transportem AAK 724 a 725 
převezeni do Trawnik.

Dcera Izabella navštěvovala gymnázium a studovala 
v Praze. Po roce 1930 se provdala za právníka Roberta 
Fiallu a bydlela nadále v Praze v Krátké ulici 1145. Doktor 
Robert Fialla byl deportován v transportu B 312 do Lodže, 
kde 24. 7. 1942 zemřel.

Izabella zůstala ještě v Praze, naposledy bydlela v Kociánově ulici č. 3. Dne 13. 7. 1942 byla 
v transportu AAqu 762 deportována do Terezína a odtud transportem AAy do Baranovice.

Dcera Helena, narozená roku 1909, zemřela 
v Trawnikách v roce 1942, dcera Ernestine narozená 
v roce 1925 zahynula v Osvětimi.

Jediný syn Heinz (doktor Henry) navštěvoval Státní 
reálné gymnázium v Šumperku. Po složení maturitní 
zkoušky v roce 1932 studoval na německé univerzitě 
v Praze medicínu a studia ukončil v roce 1938 jako 
promovaný lékař. Byl povolán do vojenské služby 
na důstojnickou školu do Prahy. 

Po obsazení Československa mohl na dunajském 
parníku opustit zemi spolu se svou nevěstou Ham-
mou, pocházející z Výprt, a její matkou. Dostali se až 
do Palestiny. V roce 1942 se Heinz přihlásil do britské 
armády, byl přijat do Royal Army Medical Corps 
a sloužil u ní až do roku 1948.

Dr. Henry jako britský důstojník krátce po válce

Helena a Heinz Mowschensonovi
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Poté vstoupil do Colonial Medical Service a sloužil 
v dnešní Malawi. Když Malawi získala nezávislost, zůstal 
tam jako lékař a poradce ve zdravotnictví. Byl lékařským 
znalcem u britského Vysokého komisariátu, kanadský Vyso-
ký komisariát v Nairobi ho ustanovil lékařem pro Malawi, 
první velvyslanec SRN ho jmenoval privátním lékařem 
německého velvyslanectví.

V roce 1963 ho vláda Malawi požádala, aby se vrátil 
do jejích služeb. Deset let tam působil na ministerstvu zdra-
votnictví. 

V roce 1981 byl zvolen členem lékařské fakulty Royal 
College of Physicians v Londýně. Královna Alžběta ho deko-
rovala nejvyššími řády. V roce 1968 Rytířem Řádu britského 
impéria, v roce 1972 Rytířem Řádu sv. Jana, později také 
válečným křížem tohoto řádu. 

V roce 1989 se vrátil se svou ženou Hammou do Londý-
na. Ač jeho rodiče a tři sestry byli deportováni do vyhla-
zovacích táborů, Henry (Heinz) Mowschenson tvrdil, že 
tato vražda nebyla dílem Němců, ale pokřiveného systému 
tehdejší doby. Jeho činnost po válce toho byla důkazem. Mnohokrát se pokoušel získat zpět sídlo 
svých rodičů v Šumperku, které bylo  v roce 1938 zabaveno německým úřadem a po roce 1945 
konskováno na základě Benešových dekretů jako německý majetek. Nešlo mu o materiální hod-
notu, chtěl po zhroucení komunistického systému od nového československého státu zadostiuči-
nění, že pomáhal porazit hitlerovský systém. Bohužel se mu tohoto zadostiučinění nedostalo. 
Na jeho dopis prezidentu Havlovi napsaný rukou Gerharda Wanitscheka odpověděla prezident-
ská kancelář v únoru 1992 s politováním, že to již není možné.

V roce 1992 zemřela po těžké nemoci manželka Henryho Mowschensona Hamma. Tato ztráta 
ho těžce zasáhla. Zemřel 23. června 1994, měsíc před svými osmdesátými narozeninami.

Dr. Henry asi dva roky předtím, než zemřel. 
Nad ním portrét jeho ženy Hammy.


