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Funkcionáři ŽFS

BRAUN Bruno (*5. 8. 1888 Brno – †1944 Osvětim)
Poslední předseda ŽFS, který sídlil v závěrečných dvou letech činnosti svazu v Brně, řídil činnost svazu v těchto 

pohnutých dobách, před jeho definitivním zrušením. V prosinci roku 1941 byl deportován do Terezína, v říjnu 1944 
do Osvětimi, kde ještě v tomtéž roce zahynul.

FISCHL Rudolf (*21. 1. 1881 Praha – † Lodž)
Zakládající člen ŽFS, jednatel. Po skončení střední školy 

pracoval jako obchodní zástupce. V listopadu 1941 odjel 
s transportem do polské Lodže a odtud se již nevrátil.

 

FRIEDMAN František (*23 6. 1897 Sedlec – †28. 5. 1945 Praha)
Dlouholetý člen výboru ŽFS, funkcionář ŽSK Hagibor Praha, předseda svazu Makabi v ČSR 

(1938 – 1940). Vystudoval gymnázium v Benešově, na německé univerzitě v Praze potom práva. 
Začínal profesně jako koncipient v jedné právnické kanceláři, kde se stal později společníkem. 
Mimo výše uvedené působení se také aktivně zúčastňoval společenského a politického života. 
Stal se stoupencem sionistického hnutí a zároveň i jedním z jeho čelných politiků a publicistů, byl 
redaktorem Židovského kalendáře a Židovských zpráv. Působil kromě židovských sportovních 
organizací i v dalších, stal se členem pražského zastupitelstva. Po znemožnění právnické praxe 
v roce 1939 redigoval i Věstník Židovské obce náboženské v Praze, kde se stal později i členem 
nejužšího vedení. Velmi se angažoval i v oblasti pomoci sociálně slabým a podpoře vystěhovalectví českých Židů, jednal 
o emigraci se zahraničními organizacemi, zajišťoval kapacity na lodích a tyto aktivity koordinoval i s dalšími státy. 
V roce 1943 se stal předsedou Židovské obce pražské, a tato činnost mu a jeho rodině přinesla po květnové revoluci 
řadu komplikací a nepřátelských útoků. 

JUDr JUSTIC Eugen (*30. 3. 1902 Praha – †???) 
Narodil se jako jediný syn rodičům: Juliovi 

a Otýlii (roz. Poprová) Justicovým, kteří vlastnili 
a provozovali v Praze obchod s cukrovinkami. Několik 
let zastával aktivně funkci místopředsedy a později 
i předsedy ŽFS, dlouholetý aktivista i v jiných 
odvětvích židovského sportu v ŽSK Hagibor Praha. 
Se svou manželkou Bellou, roz. Wittmanovou (nar. 
1905 Wien) se 5. 6. 1939 vystěhovali do Palestiny.

Justic v běhu času na fotografiích z cestovních dokumentů
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