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Bestii navzdory

V"RO#Í

$idovské muzeum v%Praze 
slaví 115 let své existence



Kdy! na konci léta 29. srpna 1906 schválilo zemské místodr!itelství stanovy Spolku k!zalo"ení a!vydr"ování 
#idovského muzea v!Praze, nikoho ze zakládajících "len# ani ve snu nenapadlo, jak zásadní dopad bude mít jejich 
aktivita pro uchování pam$ti a%kultury !idovské komunity nejen u%nás, ale i%ve sv$t$. Z%malého sdru!ení, které se na 
po"átku své existence sna!ilo p&edev'ím zachránit liturgické p&edm$ty ze zbo&en(ch synagog a%modliteben p&i asa-
naci pra!ského )idovského M$sta, vyrostla v%pr#b$hu století v(znamná kulturní instituce, její! sbírky jsou naprosto 
ojedin$lé i%v%globálním m$&ítku – dnes je v%jeho depozitá&ích na 40 tisíc unikátních sbírkov(ch p&edm$t# a%130 tisíc 

vzácn(ch svazk#, co! z%n$j "iní jedno z%nejv(znamn$j'ích !idovsk(ch muzeí na sv$t$. Nezapome*me ale, !e v%p&íb$hu 
muzea se také skr(vá drama boje s%bestií, která tak "asto usilovala o%vym(cení !idovské kultury a%komunity z%historie 

Prahy a%"esk(ch zemích.
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Asanace "idovského ghetta 
aneb Bestia triumphans
V! roce 1896 se pra"#tí radní rozhodli 
skoncovat se starobyl$m charakterem his-
torického centra Prahy, které cht%li p&e-
budovat na moderní velkom%sto po vzoru 
Pa&í"e. Nástrojem k!tomu m%la b$t asana-
ce – radikální p&estavba centrálních 'tvrtí, 
co" se t$kalo zejména Josefova, b$valého 
"idovského ghetta –, která pohltila více 
ne" 600 obytn$ch dom(, ve&ejn$ch budov 
a! celou &adu památek v'etn% Nové, Vel-
kodvorské a!Cikánovy synagogy.

Asanace sv$m rozsahem a! intenzitou 
pat&ila k! nejrozsáhlej#ím v! Evrop% na 
p&elomu 19. a! 20. století. Systematická 
likvidace &ady historick$ch staveb v#ak 
vyvolala i! odpor nemalé 'ásti kulturní 
ve&ejnosti, pobou&ené radikálním posto-
jem pra"ského magistrátu. S! metaforou 
bestie, která slep% ni'í v#e kolem sebe, se 
tehdy k!ve&ejnosti obrátil spisovatel Vi-

lém Mr#tík ve slavném manifestu BESTIA 

TRIUMPHANS.
„V! na#em smyslu tedy bestia trium-

phans není ne" rubem humanity a!huma-
nismu se v#ím v#udy, co pod slovem hu-
manismus a!humanita rozumíme – bestia 
triumphans je jejím opakem. Ozna'uje 
ur'it$ stav 'lov%ka nebo celé spole'nosti 
a!u"ívá se ho kv(li stru'nosti. Je p&irozeno, 
"e bestie tato p&ibírá na sebe nejr(zn%j-
#í podoby a!masky. Potkáte ji na ka"dém 
kroku...,“ pí#e ve svém manifestu Mr#tík.

Liturgické p&edm%ty ze zbo&en$ch sy-
nagog a!modliteben kon'ily v!soukrom$ch 
rukou a!postupn% mizely, p&i'em" v!n%kte-
r$ch p&ípadech kon'ily na trhu se staro-
"itnostmi, 'asto i!v!zahrani'í. V!té dob% se 
vrací ze studií v!N%mecku Salomon Hugo 
Lieben, kter$ se nedokázal smí&it s!marno-
tratn$m zacházením s!poklady minulosti.

„P&em$#lel o!tom, jak$ bude osud p&ed-
m%t( ze zru#en$ch synagog, a!zva"oval za-

lo"ení muzejního spolku jako"to zachrán-
ce, kter$ je ze spár( bestie vyrve. Jednání 
s! p&edstaviteli synagogálních spolk( jed-
noduché nebylo, ale nakonec bylo koruno-
váno úsp%chem,“ uvádí histori'ka Magda 
Veselská ve své publikaci BESTII NAVZDORY, 
která se v%nuje po'átk(m muzea.

Muzejní spolek m%l p&i svém zalo"ení 
v!roce 1906 pouh$ch 31 'len(. O!'ty&i roky 
pozd%ji v!roce 1910 se jeho aktivit ú'ast-
nily u" stovky lidí. Jeho nejaktivn%j#ím 
'lenem byl od po'átku Lieben, kter$ p&i 
tom spolupracoval s! p&edstavitelem 'es-
ko"idovského hnutí Augustem Steinem. 
Muzeum se sv$mi aktivitami brzy za&adilo 
mezi první v$znamná specializovaná "i-
dovská muzea v!Evrop%. Od po'átku m%lo 
ucelen$ jednozna'n$ program a!v!pr(b%hu 
dal#ích desetiletí se rozrostlo do instituce, 
která díky geografické celistvosti svého za-
m%&ení a!sbírek nemá obdoby. 

Úkolem spolku bylo podle stanov sbírat, 
uchovávat a!vystavovat liturgické p&edm%-
ty ze synagog a!p&edm%ty z!domácností 
a!jejich vyobrazení, zejména um%lecky pro-
vedené, dále archiválie, rukopisy a!tisky, t$-
kající se "idovsk$ch d%jin a!literatury, a!vy-
obrazení "idovsk$ch památek, p&edm%t( 
a!osobností. Judaismus u" nebyl pova"ován 
za v$hradn% nábo"enskou zále"itost, ale 
stal se p&edm%tem odborného zájmu.

„A'koliv se )idé v! Rakousku-Uher-
sku t%#ili pln$m ob'ansk$m práv(m u" 
od Prosincové ústavy roku 1867, zbo&ení 
nejv$znamn%j#ího ghetta na na#em území 
sv$m zp(sobem symbolicky zavr#ovalo je-
jich staletí trvající cestu k!zrovnoprávn%ní. 
Na druhé stran% zánik starého "idovského 
sv%ta byl provázen zájmem um%lc(. Ne ná-
hodou asanaci zachycuje celá &ada fotogra-
fií a!v$tvarn$ch d%l, co" dodnes umo"*uje 
podobu n%kdej#ího ghetta rekonstruovat,“ 
uvádí sou'asn$ &editel muzea Leo Pavlát.

Legenda o!muzeu 
vyhynulé rasy
Usilovnou 'innost muzea za 1. republi-
ky ukon'ila n%mecká okupace a!perzeku-
ce "idovského obyvatelstva. Bestie znovu 
ude&ila a!její úder m%l p&ímo apokalyptic-
ké rozm%ry. V!dob%, kdy nacisté ozna'ili 
118 tisíc obyvatel protektorátu za )idy, se 
v!muzeu nacházelo zhruba 1000 artefakt(. 
Na konci války bylo v!muzeu u" 40 tisíc 
sbírkov$ch p&edm%t(, p&i'em" na 80 tisíc 
'esk$ch a!moravsk$ch )id( ji" ne"ilo.

„Ta nep&ímá úm%ra je v$mluvná. Nej-
d&íve dostaly 'ísla p&edm%ty, pak byli 
o'íslováni lidé, kter$m p&edm%ty pat&i-
ly. V%ci z(staly, ale lidé byli vyvra"d%ni. 
Za tragick$ch okolností, na pozadí na-
cistick$ch konfiskací "idovského majet-
ku a!zavra"d%ní jejich majitel(, se sbírka 

 Cikánova synagoga b$hem asanace
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p&edvále'ného muzea dopu#t%ním kru-
tého osudu rozrostla natolik, "e je od té 
doby nejrozsáhlej#í v! Evrop% a! jednou 
z!nejv%t#ích na sv%t%,“ &ekl &editel Pavlát.

Muzeum byl uzav&eno na ja&e v! roce 
1940, kdy Úst&edna pro "idovské vyst%ho-
valectví na základ% p&íkazu &í#ského pro-
tektora Konstantina von Neuratha proved-
la likvidaci "idovsk$ch spolk( – )idovské 

muzeum v!Praze m%lo po&adové 'íslo 13. 
Muzeum jako takové p&estalo existovat 
a! nacistická správa z! n%ho ud%lala správu 
skladi#+, tzv. odd%lení K. V!pozd%j#ích do-
bách se roz#í&ila legenda, "e zám%rem na-
cist( bylo vytvo&it muzeum vyhynulé rasy, 
ale fakta nic takového nepotvrzují.

Iniciativní tvá&í v! tvá& konfiskaci ju-
daik byli naopak v!Praze "idov#tí p&ed-
stavitelé. Vedoucí správy mimopra"sk$ch 
"idovsk$ch obcí Karel Stein (1906-1961) 
v!dob% zmaru usilovn% hledal, jak zachrá-
nit ohro"ené "idovské památky z!opu#-
t%n$ch synagog, a!na ja&e 1942 inicioval 
vznik tzv. )idovského úst&edního mu-
zea, kam m%ly b$t soust&ed%ny historické 
a!um%lecké památky ze!"idovsk$ch mu-
zeí v!Mikulov% a!Mladé Boleslavi, z!pra"-
sk$ch synagog i!v#echny ostatní památky 
ze zru#en$ch p&edvále'n$ch "idovsk$ch 
obcí na území protektorátu.

„Ani" by to bylo koordinováno s!Berlí-
nem, n%mecká Úst&edna pro "idovské vy-
st%hovalectví vyslovila se zám%rem souhlas. 
Mohlo jít o! v$raz n%mecké záliby v! po-
&ádku a! p&esn$ch 'íslech, snad svou roli 
mohly hrát i!d(vody osobní, snaha vyu"ít 
nashromá"d%ného bohatství.  Cílem "i-
dovsk$ch pracovník( muzea naopak bylo, 
aby v#echny artefakty z(staly co mo"ná 
pod jejich kontrolou a!dostalo se jim nále-
"ité pé'e. Tehdej#í muzejní t$m odvedl ob-
rovské kvantum práce, z!dne#ního pohledu 
je neuv%&itelné, co v#e se za tak stra#n$ch 
okolností stihlo inventarizovat a! popsat. 
Bez p&ehán%ní z!tehdej#í práce 'erpá na#e 
muzeum dodnes,“ zd(raznil &editel Pavlát.

)idovské úst&ední muzeum se tak stalo 
bezpe'n$m úlo"i#t%m pro liturgické p&ed-
m%ty, knihy a! archiválie protektorátních 
"idovsk$ch obcí i! pro vybrané p&edm%ty 
z!majetku )id( deportovan$ch do koncen-
tra'ních a! vyhlazovacích tábor(. A'koliv 
z(stávalo pro ve&ejnost uzav&eno, uskute'-

nily se v!pr(b%hu okupace z!na&ízení nacis-
t( t&i v$stavy pro n%mecké d(stojníky. Na 
v$stavu o! "idovsk$ch svátcích a! tradicích 
zavítal i!Hans Günther, kter$ jako vedou-
cí Úst&edny odpovídal za deportace )id( 
z!protektorátu do vyhlazovacích tábor(.

„Proti serióznímu pojetí v$stavy p&e-
kvapiv% nic nenamítal, pouze vznesl n%-
kolik po"adavk( odrá"ejících typická an-

tisemitská kli#é. Nejzásadn%j#í byl p&íkaz 
doplnit instalaci o! nelogick$ p&ídavek 
v%novan$ tématu ko#erování, s!ním" byl 
samoz&ejm% spojen motiv krve,“ uvádí 
histori'ka Magda Veselská v publikaci 
ARCHA PAM!TI, která shrnuje cel$ p&íb%h 
muzea od jeho po'átk(.

Muzeum potají p&e"ívalo, ale bestie se 
nenechala uchlácholit. Do transport( do 
Terezína byla v!roce 1943 za&azena velká 
'ást odborn$ch pracovník( muzea. Ná-
sledující rok byl za podporu odboje za-
t'en gestapem hlavní kurátor Josef Po-
lák. K!definitivnímu rozpadu t$mu pak 
do#lo na sklonku války, kdy byla do Te-
rezína deportována i! poslední odborná 
muzejní síla Hana Volavková, a!'innost 
ustala úpln%. V!muzeu zavládlo mrtvol-
né ticho. Zdálo se, "e bestie definitivn% 
zvít%zila.

Muzeum pod komunistickou 
kuratelou
Po válce )idovské muzeum svoji 'innost 
obnovilo a! jeho vedením byla pov%&ena 
práv% Hana Volavková, která jako jediná 
z!odborn$ch pracovník( muzea deporta-
ce p&e"ila. V!muzeu byly z&ízeny depozi-
tá&e synagogálního textilu, st&íbra a!obra-
z(, v!b$valé "idovské #kole v!Jáchymov% 
ulici byly soust&ed%ny nejv$znamn%j#í 
kni"ní a! archivní fondy. Stálé expozice 
v!Klausové synagoze a!Muzeu pra"ského 

 Vrchní zemsk( rabín +lomo Jehuda Rappaport (1790–1867)

V%dob$, kdy nacisté ozna"ili 118 tisíc obyvatel 
protektorátu za )idy, se v%muzeu nacházelo zhruba 

1000 artefakt#. Na konci války bylo v%muzeu u! 
40 tisíc sbírkov(ch p&edm$t#, p&i"em! na 80 tisíc 

"esk(ch a%moravsk(ch )id# ji! ne!ilo.
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ghetta v! letech 1946 a" 1949 nav#tívilo 
na 200 tisíc náv#t%vník(.

Zdálo se, "e po katastrof% holokaustu 
nastávají klidn%j#í 'asy, ale nikdo netu#il, 
"e dal#í bestie u" 'íhá za rohem. Komu-
nistick$ p&evrat zamíchal kartami a!zno-
vu se za'alo hrát o! budoucnost muzea, 
které bylo trnem v!oku nastupujícího re-
"imu, jen" postupem doby získával tako-
vé antisemitské rysy, "e by se za n% nemu-
seli styd%t ani nacisté.

„Hana Volavková odvedla po válce ú"as-
nou práci. Poda&ilo se jí zachovat celistvost 
muzea, by+ to se v!dubnu 1950 nevyhnulo 
postátn%ní.  Byla to v#ak men#í újma, ne" 
kdyby bylo rozkradeno. V! té dob% u" za-
'ínal hon na takzvané sionisty, tak"e Hana 
Volavková musela hledat cestu, jak muze-
um ochránit, a!zárove* vyhov%t ideologické 
poptávce. Pot&ebnost muzea tehdy #ikovn% 
spojovala s!uchováním památky ob%tí na-
cismu, a!i!kdy" za takov$ konstrukt muze-
um platilo svou cenu, p&ece jen mohlo dál 
existovat jako instituce kulturních d%jin 
'esk$ch )id(,“ prohlásil &editel Pavlát.

V! roce 1956 do#lo po odhalení zlo'i-
n( stalinismu k!mírnému uvoln%ní rigid-
ního komunistického re"imu, tak"e se 
poda&ilo prosadit památník v!Pinkasov% 
synagoze, kter$ je v%nován ob%tem #oa 
z!&ad )id( z!'esk$ch zemí, jejich" jména 
p&ipomínají ru'n% vepsané nápisy pokr$-
vající zdi synagogy, a!postupn% se za'ala 
v!omezené mí&e rozvíjet odborná a!popu-
lariza'ní 'innost muzea. Kone'n% se za-
'alo bl$skat na lep#í 'asy.

V! #edesát$ch letech se uskute'nila 
&ada zahrani'ních v$stav d%tsk$ch kreseb 
z!Terezína, byly otev&eny nové stálé ex-
pozice ST"ÍBRO #ESK$CH SYNAGOG v!Maise-
lov% synagoze, HEBREJSKÁ V!DA ST"EDOV!KU 

A%RENESANCE ve Vysoké synagoze a!expo-
zice synagogálního textilu ve ,pan%lské 
synagoze. Muzeum za'alo vydávat od-
born$ 'asopis JUDAICA BOHEMIAE. Celé toto 
období vyvrcholilo a! zárove* skon'ilo 
v! roce 1968 oslavami MILENIUM JUDAICUM 

BOHEMICUM. Bestie znovu zaúto'ila a!b%-
hem normalizace po sov%tské okupaci 
bylo v!zemi zni'eno více "idovsk$ch pa-
mátek ne" za té nacistické.

 „S!v$jimkou Pra"ského jara bylo mu-
zeum pod ideologickou kuratelou nej-
tvrd#ího typu. Za normalizace museli 
n%kte&í odborní pracovníci odejít, ostatní 
byli ve sv$ch 'innostech omezeni.  Mu-
zeum se ocitlo v!hluboké izolaci, vztahy 
s!cizinou byly zcela p&eru#eny, památník 
v!Pinkasov% synagoze a!&ada expozic byly 
dlouhodob% uzav&eny. Pro ilustraci po-
m%r( – na v#echny dozírající poslední &e-
ditel muzea p&ed pádem komunismu byl 
b$val$ politruk,“ uvedl &editel Pavlát. Záti'í se st&íbrn(mi liturgick(mi p&edm$ty 
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Návrat do budoucnosti
Byla to p&edev#ím zásluha v(d'í osobnos-
ti protikomunistického exilu, spisovatele 
a!politika Pavla Tigrida, "e se pra"ské )i-
dovské muzeum dostalo v!&íjnu 1994 z!ru-
kou státu zp%t do správy 'eské "idovské 
komunity. Tigrid byl v! letech 1994–1996 
ministrem kultury.!„Vybavuji si jednání na 
ministerstvu, b%hem n%ho" Pavel Tigrid 
po"ádal své spolupracovníky, aby navrhli, 
jak )idovské muzeum vyjmout ze státní 
správy a! p&edat je "idovské obci. Bylo to 
odvá"né rozhodnutí, proto"e ve stejné dob% 
existoval velk$ tlak, aby co nejv%t#í 'ást sbí-
rek p&e#la do Izraele. Ned(v%ra, "e se 'e#tí 
)idé doká"í o!muzeum postarat, byla pa-
trná i! mezi n%kter$mi 'esk$mi politiky,“ 
vzpomíná &editel Pavlát. 

„P&i onom jednání jeden z!vysoce postave-
n$ch ú&edník( ministerstva vznesl proti zá-
m%ru Pavla Tigrida námitky. Pavel Tigrid je 
vyslechl a!&ekl: My jsme se ale nese#li proto, 
abychom &e#ili, pro' )idovské muzeum vrá-
tit nelze. My jsme tady proto, abychom ho 
co nejrychleji navrátili t%m, kte&í ho zalo"ili, 
jim" pat&ilo a!pat&it op%t musí.“

P&i pohledu na "ivot a!dílo Pavla Tigri-
da se mo"ná odstátn%ní )idovského muzea 
v!Praze m("e jevit jako ned(le"itá epizoda. 
Pro 'eské )idy v#ak tento 'in m%l – a!dod-

nes má – nesmírn$ v$znam. Kv(li své his-
torii poznamenané nacistickou i!komunis-
tickou zv(lí a!jedine'n$m sbírkám je pro n% 
)idovské! muzeum symbolem i! klenotem 
zárove*. Sou'asn% také p&edstavuje ekono-
micky nesmírn% v$znamnou instituci pro 
zachování "idovského spole'enství nejen 
v!Praze, ale v!celé -eské republice. 

V!roce 1994 byl &editelem jmenován Leo 
Pavlát. Hlavním úkolem následujícího ob-
dobí se stala obnova zanedban$ch objek-
t( a!stál$ch expozic. Byly zrekonstruovány 
v#echny historické synagogy ve správ% mu-
zea a! v! nich zp&ístupn%ny nové expozice 
v%nované d%jinám )id( v!'esk$ch zemích 
a!"idovsk$m tradicím a!zvyk(m. Posledním 
velk$m projektem muzea byla rozsáhlá re-
konstrukce ,pan%lské synagogy a!p&íprava 
nové, modern% koncipované expozice s!ná-
zvem &IDÉ V%#ESK$CH ZEMÍCH V%19. A%20. STOLETÍ, 
která byla otev&ena na konci lo*ského roku.

Práv% za tento projekt získalo )idovské 
muzeum v!Praze zvlá#tní ocen%ní v!leto#-
ním ro'níku Národní sout%"e muzeí Glo-
ria musaealis. „Je to pro nás velké zadosti-
u'in%ní, proto"e ve#keré 'innosti na tomto 
projektu probíhaly z!velké 'ásti ji" v!dob% 
pandemie, která muzeu zp(sobila hroziv$ 
propad p&íjm(. P&esto"e jsme nestátní in-
stitucí, která musí z!vlastních prost&edk( 

pln% zabezpe'it sv(j provoz, povedlo se 
nám i! v! dob% finan'ních ztrát nákladn$ 
projekt dokon'it podle p(vodního zám%-
ru a!nyní se z!n%ho mohou t%#it na#i ná-
v#t%vníci,“ &ekl &editel muzea Leo Pavlát.

Ji$í Fiedler – archivá$ na kole
Novodob$ p&íb%h )idovského muzea by 
v#ak nebyl úpln$, kdybychom nep&ipomn%-
li "ivot a! monumentální dílo v$znamné-
ho historika Ji&ího Fiedlera (1935–2014). 
P&esto"e p(vodn% pracoval jako p&ekladatel 
a!redaktor v!nakladatelství pro d%ti a!mlá-
de" Albatros, jeho koní'kem bylo sbírat 
staré pohlednice a!mapy, fotografovat za-
niklé synagogy a!h&bitovy a!dokumentovat 
vyhynulé "idovské obce. 

Od 70. let minulého století je v!-echách 
a! na Morav% objí"d%l nejednou na kole. 
Shromá"dil tak tisíce fotografií synagog, 
h&bitov(, rabínsk$ch dom( a! n%kdej#ích 
"idovsk$ch #kol, památek, z!nich" mnohé 
byly v!dal#ích letech zni'eny. K!obrazové-
mu materiálu sou'asn% získával i! faktic-
ké informace pe'liv% excerpované z! ne-
spo'etn$ch archivních zdroj(, literatury, 
vzpomínek, kronik. 

„Ji&í Fiedler v!dob% zmaru d%lal to, 'emu 
by se za normálních pom%r( v%novaly 
odborné instituce, a! sklízel za to nevoli 
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Státní bezpe'nosti i! podezíravost okolí. 
V! dob% naprostého pohrdání "idovsk$m 
kulturním d%dictvím v!-echách a!na Mo-
rav% vykonal práci, z! ní" mohou 'erpat 
generace dal#ích badatel( v!oblasti "idov-
ského místopisu,“ &ekl &editel )idovského 
muzea v!Praze Leo Pavlát.

Po pádu komunistické diktatury Ji&í 
Fiedler vydal 'esky a! anglicky knihu &I'

DOVSKÉ PAMÁTKY V% #ECHÁCH A% NA MORAV!, 
dodnes základní zdroj informací o!"idov-
sk$ch sídlech. V!roce 1996 se pak stal od-
born$m pracovníkem )idovského muzea 
v!Praze. Zde v$sledky svého mnohaletého 

soukromého bádání dále rozvíjel, za'al je 
vkládat do elektronické, stále dopl*ované 
a! up&es*ované ENCYKLOPEDIE &IDOVSK$CH 

OBCÍ V%#ECHÁCH A%NA MORAV!. Má dnes na 
1670 hesel. Bez nich, bez informací, které 
Ji&í Fiedler shromá"dil a!v!encyklopedii 
nezi#tn% uspo&ádal, by se n%které projek-
ty muzea nikdy neuskute'nily. 

Ji&í Fiedler pracoval v!)idovském mu-
zeu v! Praze a" do konce roku 2012 
a!i!poté s!ním extern% spolupracoval. Ne-
vystupoval na ve&ejnosti, z(stával skrom-
n% skryt za sv$m velk$m dílem. Jeho "i-
votní dráha se bohu"el tragicky uzav&ela 

v!roce 2014, kdy byl i!se svou man"elkou 
brutáln% ubodán ve svém byt% mu"em, 
kter$ ho nav#tívil pod záminkou odborné 
konzultace. Vrah byl dopaden poté, co se 
v!zastavárn% pokou#el prodat #perky, kni-
hy a!dal#í ukradené p&edm%ty, v#e zhruba 
v!hodnot% 5 tisíc korun.  O!úmrtí Ji&ího 
Fiedlera informovala i!zahrani'ní média, 
nekrolog mu v%noval nap&íklad deník THE 

NEW YORK TIMES. Jeho náhlá smrt byla pro 
"idovskou historii v!-echách a!na Mo-
rav% i!pro v#echny jeho spolupracovníky 
v!)idovském muzeu v!Praze ranou, kte-
rou nelze zacelit. 

 Kalendá& pro po"ítání omeru, sedmit(denního období mezi svátky Pesach a +avuot

Spole!n"
vracíme vodu
p#írod"

Na!e mok"ady stále ub#vají, 
p"esto$e jsou p"irozenou 
zásobárnou vody v krajin%, 
úto&i!t%m mnoha ohro$en#ch 
druh' a pat"í mezi prost"edí 
s nejv%t!í p"írodní rozmanitostí. 
Proto podporujeme aktivity 
(eského svazu ochránc' p"írody 
na záchranu mok"ad'. Nákupem 
dárk' p"isp%jete do ve"ejné sbírky 
na v#kup, údr$bu a pé&i o mok"ady. 
Od zahájení projektu jsme na tyto 
ú&ely v%novali tém%" 2,3 mil. korun.

Zakoupením dárk' z na!eho 
nada&ního e-shopu p"isp%jete i vy. 

) eshop.nfveolia.cz
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