
ŽIVOTOPIS 

ASAF AUERBACH – život plný zvratů 

Základní informace… 

 Asaf Auerbach se narodil v květnu roku 1928 v Kibucu Bet Alfa 

v dnešním Izraeli (dříve Palestina). 

Rodiče… 

 Byli sionisté a pocházeli z Československa - Rudolf a Markéta 

(Maminka pocházela z pražské nábožensky založené a česky 

orientované rodiny obchodníka s prádlem, tatínek z německy 

mluvící rodiny obchodníka usazené v Bečově nad Teplou.). 

 Otec levicově orientovaný. 

 Rodiče nebyli nábožensky založení, synové ale ve škole 

navštěvovali hodiny náboženství. 

Stěhování a návrat… 

 Do Izraele se vystěhovali v roce 1922, rodina uvažovala 

o emigraci. 

 V roce 1930 se rozhodli (patrně ze zdravotních důvodů) 

pro návrat do Prahy. 

 Otec pracoval v auditorské firmě. 

 Maminka byla v domácnosti a starala se o Asafa a jeho bratra 

Rubena (prvorozený, narozen na Silvestra 1924). 

 Žili nejdříve na Žižkově, později v Dejvicích a nakonec 

ve Vršovicích. Každý týden maminka s dětmi navštěvovala 

své rodiče na Smíchově, kde měli obchod. 

Životní zvrat… - Anglie 

 V březnu 1939 se rodiče dozvěděli o možnosti vyslat oba syny 

do Anglie. 



 V Anglii žila již rodinná známá (z Kibucu) Hana Strasserová 

(Pocházela z Teplic a Auerbachovi se s ní poznali v kibucu. 

S rodinou emigrovala do Anglie již začátkem roku 1939 a během 

krátké doby se jí zde podařilo zřídit výbor, který byl ochoten 

přijmout skupinu osmi dětí z Československa. Výbor se zaručil, že 

se o ně během války postará.)  

 Asaf s bratrem odjeli z ČSR 18. 7. 1939 jedním z vlaků, jejichž 

odjezd organizoval Nicholas Winton. 

 V Anglii žili ve městě Stoke on Trent v domě spravovaném 

výborem. 

 S rodiči si mohli zpočátku dopisovat přímo, později přes USA 

a prostřednictvím Červeného kříže. Koncem roku 1942 však 

korespondence s rodiči ustala. 

 Asaf navštěvoval nejdříve anglickou školu, poté v letech 1943–

1945 internátní školu zřízenou československou exilovou vládou 

v Abernant Lake Hotel ve Walesu. Starší bratr Ruben v roce 1943 

narukoval a sloužil u motorizované jednotky československé 

armády v Anglii. Ani jeden z bratrů netušil, že rodiče 

deportovali do terezínského ghetta. 

 

Návrat do Prahy… 

 V létě 1945 se vrátil do Prahy, kde se setkal už jen s babičkou a 

maminčinými sestrami. 

 Rodiče byli zavražděni ve vyhlazovacím táboře Osvětim. 

 

Po válce… 

 Po válce Asaf vystudoval statistiku a založil rodinu. 

Dnes… 

 Nyní žije v Praze a rád navštěvuje neteř na Floridě. 

 Rád vaří, denně chodí na procházky. 

  

Životní heslo: Nebrat sám sebe příliš vážně 


