
 

 

 
 
 
 
 
 
 

United States Holocaust Memorial Museum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozhovor s Jiřím Reynkem 
December 11, 2011 
RG-50.675*0002 

 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

The following transcript is the result of a recorded interview. The recording is the primary source document, not this transcript.  It has 
not been checked for spelling nor verified for accuracy.  This document should not be quoted or used without first checking it against  
the interview. 
 
The interview is part of the United States Holocaust Memorial Museum's collection of oral testimonies.  Information about access and 
usage rights can be found in the catalog record.



 

 

PREFACE 

 The following interview is part of the United States Holocaust Memorial Museum's 
collection of oral testimonies. Rights to the interview are held by the United States Holocaust 
Memorial Museum. 
 The reader should bear in mind that this is a verbatim transcript of spoken, rather than 
written prose. This transcript has been neither checked for spelling nor verified for accuracy, and 
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JIŘÍ REYNEK 
December 11, 2011 

 
Q: Můžete mi říct celé vaše jméno? 

A: Ano. Jmenuji se Jiří Reynek, narodil jsem se pátého července 1929 ve Francii.  

Q: A v kterém místě, ve Francii? 

A: V La Tronche u Grenoblu.  

Q: Byli jsme tady před třemi týdny za vámi a bavili jsme se o vašich vzpomínkách na 

II. Světovou válku, teď jsme tady podruhé, abychom tento příběh zaznamenali, a 

jenom že mám u sebe i poznámky, které možná použiji během toho našeho rozhovoru, 

jsem chtěl říct na začátek. Smím se zeptat, kdy jste se přestěhovali do Petrkova? 

A: Do Petrkova jsme se přestěhovali definitivně z Francie v roce 1936, na jaře.  

Q: A zde jste byli i v době, kdy začala okupace Československa Německem? 

A: Když… V den okupace už jsme byli tady v Petrkově trvale.  

Q: Žili zde před válkou nějací Židé? 

A: Před válkou tady žila jedna rodina židovská, a těsně před válkou, v čase 

Protektorátu, přibyla druhá rodina z Jihlavy.  

Q: Můžete mi říct, jak se jmenovala ta rodina, která tady žila? 

A: Ta původní rodina byli Hofmannovi, a jejich příbuzní, kteří se sem přistěhovali 

z Jihlavy, byli Hermanovi.  

Q: Hofmanovi, ta rodina se skládala z kolika lidí? 

A: Hofmanovi byli jeden, dva, tři – čtyři. Matka, dva synové a potom snacha.  

Q: Můžete vzpomenout na jejich jména, jak se jmenovali? 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

The following transcript is the result of a recorded interview. The recording is the primary source document, not this transcript.  It has 
not been checked for spelling nor verified for accuracy.  This document should not be quoted or used without first checking it against  
the interview. 
 
The interview is part of the United States Holocaust Memorial Museum's collection of oral testimonies.  Information about access and 
usage rights can be found in the catalog record.



Rozhovor s Jiřím Reynkem  4 

 

A: Paní matka byla Olga Hofmanová, synové byli Josef a Ota, a později manželka 

Josefova Anna.  

Q: Co tady dělali ve vesnici, čím se živili? 

A: Měli statek zhruba takovýho rozsahu, jako my, čili takovejch, kolem, do sta 

hektarů, asi.  

Q: Jakým způsobem jste se znali? Byli jste dobří přátelé, nebo jste se vídali jen občas? 

Můžete nějak popsat ten vztah – váš a vaší rodiny a rodiny Hofmanů?  

A: Ten vztah byl takovej sousedskej, myslím, že se tolik nelišil od jejich vztahu 

Hofmanovejch s ostatníma obyvatelema. Bylo to možná ttošku jako bližší, poněvadž 

jaksi sociálně byli jsme na jedný rovině, a mimo to, Hofmanovi byli lidi velmi 

přístupný takovýmto kontaktům.  

Q: Navštěvovali jste se navzájem? 

A: Moc jsme se nenavštěvovali, to bych nemohl říct. Bylo to spíš tak, že třeba o 

Velikonočních svátcích nám Hofmanovi dávali macesy a my jsme jim pak za to dávali 

nějaký drobný naturálie z našeho statku.  

Q: Žili zde v okolí ještě nějací další Židé. Nebo zde ve vesnici, které jste znal? 

A: Ano.  V sousední vesnici žila rodina Krausova, která si potom změnila jméno na 

Lipští, a to byli vlastně nájemci našich pozemků.  

Q: A s těmi jste se rovněž vídali a znali? 

A: S těmi jsme se pochopitelně už z jakési občanské nutnosti museli jako stýkat a ten 

vztah byl taky přátelskej. Dokonce jsme se i trochu navštěvovali.  

Q: Jak se jmenovali ti Krausovi? 
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A: To byl starej pán Juilius Kraus, jeho paní myslím Anna, to nevím přesně. A synové 

Karel, Ludvík a Emma. Tedy dcera Emma.  

Q: Chodil jste třeba do školy s nějakými dětmi židovského původu? 

A: Ne. V tý obecný škole, kam jsem chodil, nebylo ani jedno dítě židovskýho původu.  

Q: A tady v okolí byl někdo židovského původu, s kým byste třeba víc přicházel do 

styku, s kým byste kamarádil?  

A: Byli tady, v tehdejším Německým Brodě byli, byla rodina Korefova, což byli zase 

příbuzní těch Hofmanovejch. Měli syna Jirku, se kterým jsem se o prázdninách 

kamarádil.  

Q: Chci se vás zeptat, jakým způsobem se vlastně proměnil ten jejich život po 

příchodu Němců, po okupaci?  

A: No prostě byli podrobeni všem těm restrikcím, který přicházely postupně a čím dál 

víc. Tak voni se s tím zas tolik, voni se s tím zas tolik, jak to říct, no. Prostě se 

podrobovali, nemohli taky nic jinýho, ale samozřejmě to budilo naše pobouření, který 

jsme si museli nechat pro sebe, žejo.  

Q: Co to konkrétně znamenalo třeba pro tu rodinu Hofmanových, kteří bydleli nejblíž 

u vás? Jakým způsobem se jich dotkly ty restriktivní opatření? 

A: Oni byli na opačným konci vsi a jejich příbuzní Hermanovi byli našimi 

bezprostředními sousedy, takže my jsme se hlavně stýkali s Hermanovejma. A tam 

jsme se vídali i s jejich širším příbuzenstvem, to mohli bejt i ty Korefovi.  

Q: A vlastně po té okupaci Československa, jak se jich dotkly ty restrikce? Můžete 

třeba nějak konkrétně popsat, jakým způsobem ty restriktivní opatření byly 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

The following transcript is the result of a recorded interview. The recording is the primary source document, not this transcript.  It has 
not been checked for spelling nor verified for accuracy.  This document should not be quoted or used without first checking it against  
the interview. 
 
The interview is part of the United States Holocaust Memorial Museum's collection of oral testimonies.  Information about access and 
usage rights can be found in the catalog record.



Rozhovor s Jiřím Reynkem  6 

 

uplatňovány, třeba na tý rodině se kterou jste se nejvíc stýkali? V čem byli 

omezováni?  

A: O tom se samozřejmě mluvilo a já si konkrétně jenom pamatuju, že na dveřích 

obchodu se smíšeným zbožím, takovej malej krámek Petrkovskej, byl nápis, že Židi se 

tam směj dostavit jenom v určitou hodinu, jako po, téměř po pracovní době nebo tak 

nějak. Nevím přesně. Musíte mít na paměti, že jsem byl tehdá vlastně desetiletej kluk, 

takže si ty věci pamatuju jen tak víc jako globálně, jo. Těch detailů moc neznám. 

Samozřejmě nápadný bylo když jednou pan doktor Herman přišel s tou žlutou 

hvězdou, to už byl takovej jako hrubej zásah, žejo, do soukromí. Ale těch drobných 

omezení byla celá řada už předtím, hned po začátku. Ale abych je jako konkretizoval, 

to si zas tak dobře nemůžu dovolit.  

Q: Pamatujete si, kdy to bylo, kdy vlastně poprvé přišel ten pan doktor Herman 

s hvězdou na oblečení?  

A: Muselo to bej nějak kolem, asi podle mě, kolem asi jednačtyřicátýho roku. Jestli se 

nemejlim.  

Q: Nějakým způsobem to třeba komentoval, nebo komentovali to vaši rodiče? Ptal jste 

se na to, co to je, proč to má a podobně?  

A: To bylo jasný, proč to je nebo co to je bylo jasný na první pohled. Nápis Jude 

jakoby takovýma hebrejskejma písmenama nenechával nikoho na pochybách. Vím, že 

samozřejmě naši byli hodně pobouření. My jsme to asi neměli dost empatie pro to, 

abychom pochopili, že to je, že to není žádná legrace, že to je, že to je potupa. Ale pan 

doktor Herman to nosil s jakousi hrdostí, že on se prostě nechtěl stydět za to, že je Žid. 

To se nám líbilo na něm. My jsme ho měli velmi rádi, i jeho paní.  
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Q: Takže celá rodina musela nosit tu hvězdu? 

A: No.  

Q: A to i Krausovi a ty Korefovi? Všichni, nebo?  

A: Všichni, jakejkoliv, to se i potkávali na ulici, ještě než začali chodit transporty. 

Potkávali jsme lidi s tou hvězdou, to si nemohl nikdo dovolit to nenosit, poněvadž 

udavači byli taky někdy pohotoví, že.  

Q: Zmínil jste se o tom, že sem přijeli příbuzní těch Hermanových. Kdo to byl, jak se 

jmenovali a kdy sem přijeli?  

A: To jsem mínil tu rodinu Korefovu. Paní Korefová byla vlastně Hofmanová. Tak to 

jsem tam asi prvně zapomněl uvíst ještě tu dceru, Marii. To byla paní Korefová. Oni 

sem jezdívali i na léto, poněvadž tady byl ještě druhej byt. Hofmanovi tam vzali ty svý 

příbuzný, tam mohli kdykoliv uložit. Ubyt… zabit… no tak… dát jim přístřeší.  

Q: A jestli jsme to správně pochopil, tak oni sem v určitý moment po okupaci přišli 

nějak natrvalo bydlet, nebo? 

A: Korefovi? Ne, ne, ti zůstali v Brodě a dokonce myslím, že odjížděli pozdějším 

transportem. Pan doktor Koref možná měl nějakou, nějakou známost u Židovský 

náboženský obce nebo dokonce jestli ne nějakou funkci, to nevim.  

Q: Dobře. Takže zde ve vesnici bydleli pouze ti Hermanovi. 

A: Pouze ti Hermanovi. A Hofmanovi. Jo.  

Q: A obě tyto rodiny zde bydleli i dlouho před válkou nebo?  

A: Ne, ne. Ti Hermanovi sem vlastně byli vypuzení doslova z Jihlavy, ze svýho bytu, 

od těch bojůvek nacistickejch, a prostě, byli tam nemožný, tak se uchýlili sem.  

Q: A u koho bydleli?  
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A: Bydleli v druhým bytě těch Hofmanovejch, kterej byl prázdnej.  

Q: A jakým způsobem se živili vlastně, když oni sem přišli vytrženi z toho jejich 

bývalého bydliště? Čím se živili? 

A: To nevím, opravdu. Myslím, že tady prostě jen čekali. On byl lékař, ale praktikovat 

nesměl, tak asi žili z podstaty nějak.  

Q: Vzpomenete si, v kterém období sem přišli? Kdy to mohlo být? 

A: Brzy, brzy po okupaci. Já myslím, že v dubnu nebo v květnu, tak nějak. Hodně 

brzy.  

Q: A jak dlouho zde zůstali? 

A: Byli tady asi až do, až do toho transportu, kterej byl, já si to pořád dobře 

neujasňuju, buďto 41 nebo 42.  

Q: Když mluvíte o transportu, co to bylo za transport? Nebo jakým způsobem odsud 

vlastně byli odvedeni?  

A: Já si jenom vzpomínám, jak se pan doktor přišel s námi rozloučit. My jsme hnali 

ovečky na pastvu, a on tam čekal, protože to bylo blízko jejich bydliště, přišel se 

s námi velmi rychle rozloučit a říkal, že tam stojí kamion, plnej všelijakejch starejch 

lidí. Jeho paní už byla těžce nemocná rakovinou tenkrát, a tak jí tam museli umístit 

taky, a on nám jenom podal ruce a my jsme se jako velice rychle ale bolestně 

rozloučili. Zřejmě ten kamion to svážel někam na nádraží, kam to nevim.  

Q: Vy jste ten kamion viděl? 

A: Neviděl. Neviděl, to bylo skovaný za barákama.  

Q: A to byl tedy pan doktor Herman. 

A: Herman.  
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Q: A ti Hofmanovi zde byli do kdy?  

A: To už si nepamatuju. Asi zároveň tenkrát, ale to už nevim. To už nevim nějak. Já 

myslím, že to bylo asi při jednom.  

Q: Říkal jste, že před válkou se ti Hermanovi stýkali s vaší rodinou. Pokračovali tyto 

styky i během okupace, za války? S Hermanovými?  

A: Ano. Jo. Posílali jsme jim sem tam balíky. Dokaď nedošlo taky na nás, protože nás 

Němci vystěhovali taky. Ale ne do koncentráku, ale prostě nás vykázali z bytu. Tak 

pak už jsme neměli žádný zdroje, pak už… Ale těch, tu adresu nám zřejmě dali 

Korefovi, do Terezína.  

Q: Čili vy jste posílali nějaké balíky do Terezína, poté co byli odsud… 

A: No.  

Q: Transportováni. 

A: Jo.  

Q: Co jste jim posílali? 

A: Už nevim. No takový ty základní, ty základní potraviny nějaký. Nevím dobře co.  

Q: Ještě předtím, než odsud byli odsunuti transportem, nějakým způsobem jste se 

stýkali s nimi? 

A: Chodili jsme tam docela rádi na návštěvy. A ze začátku no nebylo až tak… prostě 

udělali nám dobrou svačinku a bylo to takový jako uvolněný. Ale vím, že už ty 

poslední návštěvy byly takový jako velice smutný a paní Hermanová už ležela 

v posteli s tou rakovinou, myslím, že už ani do nemocnice nepřišla. To už bylo tísnivý 

takový.  
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Q: To, že nešla do nemocnice, to znamená, že ona nemohla jít si vyhledat péči nebo 

nechtěli? 

A: Já nevím. Asi to bylo tak, že on byl lékař a že se snažil jí ale… Ale myslím si, že 

Židi neměli zákaz do nemocnice, to ne. Jako si myslím, ale nevím.  

Q: Když říkáte tísnivý, to bylo určitě tísnivý z důvodu nemoci paní Hermanové… 

Panovala u nich i nějaká obava o budoucnost nebo jakým způsobem se bavili? 

A: No určitě. Určitě, poněvadž pořád byla ta zlá vidina toho polskýho exilu, to už 

každej tušil, že to jde ke konci, takovýhle… Že prostě ty plynový komory už byly jako 

známý, se o tom vědělo, tak báli se samozřejmě, báli se transportu.  

Vy sám jste slyšel o plynových komorách nebo o polském exilu za války? 

No. Ale myslím, že to bylo jako všeobecně známý, kdo se o to chtěl zajímat, že o tom 

věděl, neznaly se úplně ty podrobnosti, samozřejmě, ta hrůza, než přišel ten konec, to 

si třeba tak nikdo nepřipouštěl, že, ale myslím, že to bylo známý, to se nedalo úplně 

utajit, ale ten rozsah třeba, ten nebyl známej.  

Q: A víte třeba, odkud měli ti Hermanovi informace o tom, kam jezdí transporty, co se 

tam odehrává a tak podobně? 

A: Tohle myslím, že bych nemohl posoudit, jak moc to lidi věděli. Ale slyšel jsem od 

jedný sousedky, árijky, která se se mnou někde bavila, bylo mi asi dvanáct let, tak se 

nějak probírala situace celková a já jsem říkal o tom, o tý persekuci těch židovských 

občanů a ona mi řekla, „No, no něco se tím muselo udělat.“ S těma Židama, jo, což 

mě jako pobouřilo, ale to se člověk obával nějak to říct na plnou hubu.  

Q: Když říkáte Árijky, to byla nějaká Češka nebo Němka? 
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A: Češka. Běžná řadová selka, taková ani chytřejší ani hloupější, ale zřejmě takovýhle 

u některejch těch lidí takovýhle smýšlení bylo.  

Q: Říkával jste, že ty setkávání byly čím dál tím tísnivější s tou rodinou. Byla z vaší 

strany nějaká obava se s nimi stýkat, hrozil vám za to nějaký postih?  

A: Ze začátku jsme si to vůbec nepřipouštěli a chodili jsme tam veřejně, ale postupem 

času mezitím asi proběhla taky Heydrichiáda nebo aspoň ten Heydrichův příchod 

k moci a to už jsme se trochu obávali. On myslím, pokud se pamatuji i sám pan doktor 

Herman nám říkal, abychom se tak nápadně nestýkali, a on byl kuřák a maminka mu 

nechávala, maminka fasovala nějaký cigarety, tak jsme mu je tam někdy na smluvené 

místo nosili, ale k němu už jsme potom poslední dobou nechodili.  

Q: Čili vy sám osobně jste někam nosil cigarety? 

A: No, jo.  

Q: A to on sám si nemohl pořídit někde cigarety? 

A: Oni neměli myslím tu takzvanou tabačenku vůbec. A nebo jenom nějaký nepatrný 

množství asi, ale možná, že vůbec, to už nevím.  

Q: Můžete vlastně popsat tento systém poukázek, jakým způsobem to fungovalo, za 

války? A jakým způsobem se to dotklo třeba tý rodiny Hermanů? 

A: No, každá rodina dostala takzvanej kmenovej list, tam byli vypsaní členové rodiny, 

a prostě řada rubrik, který už si nepamatuju, ale pamatuju si na rubriku v jendom rohu, 

kde se mělo zaškrtnout: jsem Němec, Čech, Polák, Cikán, Žid. A podle toho žebříčku 

prostě se taky ty dávky snižovaly, jo. Respektive nebyly, třeba.  

Q: A víte třeba, jaké produkty nebyly určeny pro Židy? 
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A: To nevim. To nevim. Ale zřejmě ty cigarety byly jedny z nich, ale možná i jiný, ale 

hlavně to bylo nižší, snížený.  

Q: Zmínil jste, že nesměli do obchodu, po určité době.  

A: No.  

Q: Nebo že měli určitou vymezenou dobu, kdy mohli navštívit obchody. Byla třeba 

ještě nějaká další místa, kam nesměli?  

A: No zřejmě do hospody, na zábavu, možná i do biografu, toho bylo jako zřejmě 

dost, ale nemůžu to odpovědně jako to, vyčíslit.  

Q: Čili vy sám jste nosil Hermanům cigarety?  

A: Jo.  

Q: Ještě něco dalšího jste jim nosili? 

A: Ne, myslím, že potraviny ne. Oni se možná tady ve vsi trochu obešli, že jim někdo 

nechával nebo tak nějak, no.  

Q: Co vlastně se stalo s jejich statkem po příchodu Němců? Mohli tam dál hospodařit? 

A: Hospodařili tam dál, ale jen jako zaměstnanci a měli tam správce dosazenýho.  

Q: To byl Čech nebo Němec? 

A: Takovej nějakej půl Čech, půl Němec. Myslím, že se jmenoval Vejvoda. Myslim.  

Q: A víte třeba, jaký tam měli vztahy, jestli si na to třeba někdy stěžovali, jakým 

způsobem se k nim ten správce chová nebo jestli to bylo korektní, nevíte? 

A: Myslím, že to bylo tak just korektní, no. On to byl myslím takovej trouba, no asi to 

nebyl zvlášť zlej člověk, ale už ta funkce ho nedoporučovala, žejo.  

Q: Jakým způsobem se vlastně ten pan Herman nebo ta Hermanovic rodina dozvěděla, 

že se mají dostavit k transportu nebo že budou transportováni? 
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A: To dostávali od Židovský náboženský obce, právě proto se vždycky třásli, s tý, 

když dostali poštu od Židovský náboženský obce, že to už může bejt předvolání. To je 

jaksi terorizovalo.  

Q: Ta obec byla kde? 

A: To bylo v Brodě, zřejmě. Ale kdo to tam, dělal, no zřejmě z Židů vybrali nějaký, se 

tam dostali nějaký, který byli schopný a ochotný to dělat a myslím, že to byla jedna 

z takovejch těch nacisitckejch falešností, že oni prostě s nima vůbec nekomunikovali, 

jo. Oni to všechno skazovali přes tu Židovskou náboženskou obec, která poto 

samozřejmě působila na ty spoluvěrce asi dost depresivně, žejo. Oni byli vlastně 

takoví vykonavatelé svýho rozsudku.  

Q: Když říkáte, že se děsili, nebo měli strach z pošty, která jim chodila… Vám osobně 

to třeba Hermanovi říkali, že mají strach z toho, co přijde? 

A: No jistě. Já si ještě pamatuju, jak jsem seděl u jejich stolu a pan doktor o tom 

mluvil.  

Q: Můžete nějak konkrétně si vzpomenout, co říkal nebo…? 

A: To už bych nemohl. To už bych nemohl.  

Q: Čili oni otevřeně s vámi hovořili o té hrozbě? 

A: No jistě. Jistě. No.  

Q: A uvažovali třeba někdy nahlas o tom, co by se jim mohlo stát? Kam by mohli jet?  

A: No, mluvili… Ono… Myslím si, pokud jsme tam třeba přišli na návštěvu 

s rodičema, že se spíš radši odvedl hovor jiným směrem, aby se to příliš neto, 

neventilovalo. Poněvadž to byla skutečná hrozba.  
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Q: Pamatujete si, kdy dostali to předvolání do transportu? Nebo to přišli vám to třeba 

oznámit, že půjdou nebo vzpomenete si, jak to třeba mohlo být dlouho před tím 

samotným transportem?  

A: To si nevzpomenu, už. To už ne. Buďto nám to vzkázali, nebo… to už si nemůžu 

vybavit.  

Q: Podnikli nějaké kroky třebas na záchranu jejich majetku nebo statku předtím, než 

byli trasportováni, aby uchovali někde jejich majetky?  

A: Snažili se nějaký věci… já… teď si vzpomínám, museli ten, ten, ten, ten rozkaz 

dostat už s jakýmsi předstihem, poněvadž vím, že si majetek jednak snažili umístit u 

sousedů a u nás, a potom ještě že, že prostě balili, aby, dávali prostě majetek do 

nějaký prázdný místnosti do beden nebo tak, takže, to se ovšem, co tam nechali se 

zřejmě ztratilo. Ale pokud něco mohli zachránit tak to zůstalo mezi lidma, a přesto se 

snad vrátilo. 

Q: Čili i oni si u vaší rodiny schovali nějaké věci?  

A: Tady, tady jsme měli koberce a nějakej nábytek.  

Q: A to sem stěhovali veřejně přes den, nebo?  

A: Ne, to jsme nosili po večerách, po tmě.  

Q: Takže vy sám jste jim pomáhal?  

A: No.  

Q: A věděli jste o těch dalších lidech, ke kterým nosí ty další věci, nebo pomáhali jste 

třeba při tom přenášení těch statků někam jinam?  
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A: Ne, to se zřejmě dycky jako diskrétně, mezi rodinama, jako mezi známejma. Vím, 

že pan doktor říkal, že nějakou literaturu lékařskou umístil u zdejšího doktora 

Výbornýho, to byl takovej okrskojvej lékař myslím v Humpolci.  

Q: Chci se zeptat, to jsme se teď bavili o té rodině Hermanových, jakým způsobem se 

vlastně dotkla ta okupace té rodiny v sousední vesnici, v Lípě?  

A: Krausovi… 

Q: Těch Krausů… 

A: To jsem blíž nemohl to, posoudit, o tom jsme nevěděli. No zřejmě to bylo, muselo 

bejt analogický, žejo.  

Q: Takže s nimi jste nebyli v takovém kontaktu jako s tou rodinou… 

A: Ne, potom už ne. Poněvadž už to nebyli naši nájemci a k Hermanovejm jsme měli 

blíž.  

Q: Potom jste mluvil o té rodině Korefových v Brodě.  

A: No.  

Q: A zmínil jste také, že tam byl jeden hoch, který byl zhruba vašeho věku, s kterým 

jste se vídal.  

A: Jo.  

Q: O prázdninách. Vídal jste se s ním po prázdninách i po okupaci Československa?  

A: Po okupaci? Ne, potom už jsme se… No, mohli jsme se potkávat nebo tak, ale už 

nás cesty vedly jinam.  

Q: Zmínil jste se o tom, že jste posílali balíčky do Terezína, kdo vám dal adresu, kam 

posílat ty věci?  
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A: Já mám pocit, že nám to dali Korefovi, poněvadž pan doktor Koref zůstal mnohem 

dýl ještě tady, na místě, ten byl transportovanej až potom, možná, já nevim, možná 

rok, až rok po nich nebo tak, jako trochu už delší dobu.  

Q: Tady, to znamená v Brodě nebo? 

A: V Brodě. Jo.  

Q: Takže vy jste s ním přicházeli do styku, on vás třeba navštěvoval, nebo jste se 

někde potkávali?  

A: Totiž my jsme potom ke konci války byli sami ve stresu, poněvadž na nás tlačili ta 

správa Auswanderungsfondu, abychom se vystěhovali odsaď, tak už jsme měli jako 

starosti svý.  Co budem, kam se uchýlíme a tak podobně.  

Q: Zmínil jste se o té rodině Krausových, co se vlastně stalo s jejich statkem?  

A: Jejich statek obsadil právě ten zmíněný Auswanderungsfond a ty už 

pravděpodobně už byli vystěhovaný taky, nevím přesně, kdy, ale poněvadž to tam 

řídila správa SS, tak ti by určitě nebyli tam židovskou rodinu tam trpěli. Tak ti už 

museli bejt taky pryč.  

Q: Můžete popsat, co to vlastně bylo, tato instituce, co jste zmínil? Ta SS? 

A: To bylo, Aus… Kdybyste se támhle podíval, tam je takovej dokument s hlavičkou 

toho… Neni tam? Takovej vojnej list, jeden. Já jsem to tam… 

Q: To není důležité přesně. Mě by vlastně zajímalo, co se stalo s tím statkem 

Krausů… 

A: Ano.  

Q: Poté, co byli odtransportováni, co vlastně na tom místě bylo zřízeno? 
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A: No vzal to ten, Organisation für die Regelung der Judenfrage, čili Organizace pro 

řešení Židovské otázky, a podtitul byl Auswanderungsfond, vystěhovalecký fond. Byli 

to dva, byli tam dva… postavili takový baráky, ubikace, kde umístili mladý židovský 

nezaměstnaný lidi, který nemohli dostudovat a podobně, tak aby, byl to takzvanej 

převýchovnej tábor. Vládli tomu dva mužové SS. A správec, bejvalej správec rodiny 

Krausovi, kterej tam zůstal, poněvadž byl napůl Němec, a ti to tam, a právě my jsme 

tomu, těmdlectěm, tomu fondu překáželi, poněvadž jsme byli vklínění mezi statek 

Hermanů, ehm Hofmanů a Krausů, a oni potřebovali mít větší rozlohu, asi i proto, aby 

nemuseli náhodou na frontu, a tak nám to tady z důvodů veřejného blaha, to byla ta, to 

bylo oficielní vysvětlení, že proč to konfiskujou, statek zkonfiskovali a po několika 

měsících nás vykázali z bytu.  

Q: Ještě kdy byl zřízen ten tábor v Lípě?  

A: No bylo, když jsem chodil do školy, tak už to tam stálo. To muselo dost rychle 

vzniknout. Já myslím tak 40 – 41, nebo tak nějak.  

Q: Vy jste se tam sám byl někdy podívat, viděl jste ten tábor?  

A: Ne, ne. Tam já jsem se obával chodit. Ono to ani nebylo nějak to, tam nebyl 

povolenej přístup, zřejmě. Samozřejmě pro zaměstnance český jo, ale aby tam nějakej 

kluk se tam někde vochomejtal, to, to ne.  

Q: To že to nebylo povoleno, byl někde vyhlášen nějaký zákaz vstupu do určité 

oblasti nebo to bylo nějaké obecné tabu, že se tam není radno chodit?  

A: Buďto to bylo tak, nebo nám to třeba i řekli, ale to už se nepamatuju. Jako nikoho 

nějak moc nenapadlo nějak riskovat.  

Q: A můžete tedy popsat, kdo tam byl ubytován, kdo tam pracoval?  
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A: No vesměs mladý lidi, tak kolem dvaceti, pětadvacet nebo tak nějak. Ale zřejmě se 

to tam… přivezli je vagonama nebo vlakem, já nevím. A byl to už prostě taky takovej 

transport, ale bylo to všecko pod dohledem, takže nějaký podrobnosti neznám.  

Q: Vy sám jste někdy viděl nějaký transport nebo přesun těch lidí, kteří tam byli 

internováni?  

A: Přesun ne, jenom jsme potkávali, když jsme chodili do školy, tak na silnici jsme 

potkávali kolony těhlectěch mladíků, jak je esesák vede na pracoviště. A tak to, to jo. 

Ale přímo ten transport ne, ten jsem neviděl.  

Q: Na jakou práci vlastně byli nasazováni?  

A: Tam u toho… kam je asi ten šafář nebo správec potřeboval. Mimo to jsem je viděl 

dělat terénní práce, takový jakoby drenáže nebo něco takovýho, já vím, že tam 

v takovým tom blátě se tam někdy hrabali. Samozřejmě nepříjemný práce, ale jako to 

ještě nebylo nic proti tomu dalšímu.  

Q: A kde všude po okolí byli nasazováni na práci?  

A: Pokud vím, tak jenom na těch třech statkách. Na tom našem, na tom Hofmanovym 

a na tom Krausovym. Myslím si, že je neposílali někam mezi menší zemědělce nebo 

tak, to, že by někde pracovali u někoho, to si nedovedu představit.  

Q: Čili oni pracovali i na vašem statku?  

A: Jo.  

Q: Kdy sem poprvé přišli?  

A: No já se… Až po tý konfiskaci, to znamená po roce čtyřicet, na podzim čtyřicet tři 

až.  

Q: Takže vám byl na podzim roku 43 zkonfiskován statek?  
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A: No.  

Q: A vy jste zde ještě nějaký čas žili?  

A: No do… půl roku asi.  

Q: A po celou dobu zde pracovali ti židovští pracovníci?  

A: Ne, ne pořád, poněvadž tady byli dělníci a mezitím přišla zima v listopadu, práce 

moc nebylo, tak já nevím, jak je zaměstnávali, spíš… Sem přišli, se pamatuju, když 

nám, Němci nám sebrali kus zahrady, že tam budou dělat ohradu pro dobytek, tak ti 

Židi stěhovali plot. Zmenšovali jako tu…  Anebo někdy tady do skladu nějaký pytle 

nosili nebo tak, ale nebylo to denně. To bylo jen na takový nárazový práce.  

Q: Již jste zmínil, že když se přesouvali z jedné práce na druhou nebo ze statku na 

práci, že je doprovázela nějaká hlídka. 

A: Jo, to jsem viděl, když chodili na to pracoviště, tak tam bylo, s nima jasně chodili.  

Q: A to byla hlídka německá, česká?  

A: To byli ti esesáci.  

Q: Byli ozbrojeni?  

A: Asi jo, ale já jsem si toho nevšiml. 

Q: Měli třeba nějaký obušek, nebo čím by…?  

A: Neřekl bych. Neřekl bych, že měli obušek. Ale nemůžu to vyloučit. Ale to bych si 

asi byl všiml.  

Q: Jak se chovali ti, co hlídali tyto mladíky, vůči nim?  

A: No, vím, že jeden z nich byl mnohem mírnější, a druhej byl takovej, takovej 

vztekloun. Zřejmě to nebylo to, co se dělo v koncentráku, že to nebylo bití, ale nikdo 
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je nemohl bránit, kdyby byli chtěli někomu nafackovat, tak měli, nikdo by se 

nedovolal, prostě, no.  

Q: Takže vy sám, byl jste někdy svědkem nějakého násilí vůči nim?  

A: Nebyl. Nebyl jsem svědkem toho.  

Q: Jak vlastně vypadali ti mladíci, vypadali nějak zbědovaně nebo… Něco vás 

překvapilo na jejich zevnějšku? 

A: No měli přece jenom takovej zevnějšek jakoby vězňů, jo. Špatný oblečení a 

takovou, no skleslou náladu, to tam bylo znát. Ale jako nějak opravdu zbědovaný, to 

se nedá říct.  

Q: Museli nosit nějaké zvláštní označení?  

A: Všichni měli tu hvězdu na sobě. Kdyžtak třeba jenom přišpendlenou nějak, ani ne 

přišitou, ale museli jí mít.  

Q: Říkal jste, že se přicházeli na různé práce, s různými úkoly. Vy sám jste třeba 

někdy měl šanci si s nimi promluvit, třeba jen pár slov, nebo zastavit se na chvíli?  

A: Ne, já jsem byl dycky trochu ostýchavej, tak ať to byli oni nebo někdo jinej, já 

bych se nebyl nikdy k někomu nějak přitočil, abych navazoval rozhovor. Nebyl jsem 

hovornej.  

Q: A vaši rodiče třeba, nebo bratr, přicházeli s nimi do nějakého užšího kontaktu?  

A: Já myslím, že ne. Bratra se optejte, rodiče ti, otec ten vůbec se netlačil do 

společnosti, takže on do vsi nechodil téměř nikdy, a akorát si teda pamatuju, to jsem 

vám myslím už posledně vykládal, jak tatínek slyšel nějakýho toho, dva Židy, jak 

rozmlouvali, a jeden říkal, že by mu chutnala cigaretka, a ten druhej řekl, „Radši 

hovno do huby, než cigaretu.“ Že prostě toho se báli, kouřit, aby nebyly sankce. Ale 
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přitom jsem zase slyšel od někoho z Lípy, že jim některý ty Češi nosili cigarety, za 

úplatu asi. Tak nevím, jak to bylo s tím, že ten jeden se toho tak bál a ti druhý to 

sháněli po sousedech, no. Tak nemůžu přesně říct. Asi to bylo jak kdy. Podle 

okolností, podle toho, kdo je hlídal, a tak dále.  

Q: Když si vzpomenete na tyto vězněné mladíky, co se vám vybaví, když vzpomenete 

na toto období. Vybaví se vám ještě nějaká výraznější vzpomínka na ně? 

A: Mě se vybaví hlavně taková ta, ta tristní kolona, co, kterou jsem míjel cestou do 

školy. To nepůsobilo nijak povzbudivě. Mám jednu takovou úplně hloupoučkou 

vzpomínku, jak tam prokopávali nějakou tu drenáž nebo něco takovýho, šlapali v tom 

blátě až po kotníky a jeden na druhýho volal, „Heršele!“ já jsem prostě tohle jméno 

nikdy v životě neslyšel, tak mě to, se mi to jako v hlavě zaseklo, a tak jsem si xkrát na 

to Heršela vzpomněl, kterej asi to zřejmě taky nepřežil.  

Q: A říkáte, že to byl tristní pohled na ně, je to, bylo to téma, o kterém se zde 

hovořilo, v okolí, protože to muselo zasáhnout zásadním způsobem do života nejen 

tedy vaší rodiny a samozřejmě rodin těch, kterým patřily ty statky, ale i celého okolí, 

hovořilo se zde o tom otevřeně, co to je za lidi, jaký je jejich osud?  

A: No mluvilo se o tom, jo, ale nevím, jestli to u každýho budilo ten soucit, kterej by 

se předpokládal. 

Q: Takže vy sám jste třeba zaregistroval podobné názory, jako ta jedna Árijka vám 

říkala, že s těma Židama se muselo něco udělat, setkával jste se i s těmito názory? 

A: Často ne. Ale asi to nebyl jedinej případ, tahle to řekla jaksi na plnou hubu, což 

bylo takový jako to, skličující.  

Q: Například ve škole jste se o tom bavil se spolužáky?  
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A: Ne, se spolužákama sme o tom… nevzpomínám si. Ale vím, že nám někdy, že nám 

učitelé jako domlouvali, ať se s nima neto, nebavíme a podobně. A taky ať zdravíme 

ty esesáky. Že si stěžovali, že nejsou zdravený.  

Q: Takže ti esesáci si stěžovali… 

A: U školy. 

Q: …u pana ředitele nebo… 

A: No, no, no.  

Q: A nějakým bližším způsobem vám třeba popisovali, o koho jde, že se s nimi 

nemáte bavit, nebo…? 

A: No vždycky každej o nich mluvil velmi opatrně, jo. Takže jistě neřekli esesáci, ale 

mužové SS nebo tak nějak, já nevim, no.  

Q: Takže vy jste je zdravil, při potkání? 

A: Esesáky? Ne, ne. Já myslím, že ne. Ale to nebylo zas tak častý, a nějak jsem se 

tomu asi vyhnul. Nepamatuju se, že bych ho byl někdy pozdravil.  

Q: A třeba vás jako malého kluka někdy pozdravili nebo oslovili tito židovští muži?  

A: Ne. Ne. Oni možná měli, jestli neměli zákaz, oslovovat někoho. A pak žili přece 

jenom pod terorem, nechtěli, nechtěli budit podezření, že něco vymejšlej a tak, bylo to 

takový, když se ten, ten průvod potkal, tak to bylo takový mlčenlivý, ani se moc mezi 

sebou nebavili.  

Q: Když přicházeli k vám na statek, pamatoval jste si třeba některé tváře, nebo to byl 

pokaždý někdo jiný? 

A: Ne, tváře jsem si nepamatoval, ony tam byly přece desítky, možná tak stovka lidí, 

něco takovýho. Nepamatu… Nezapamatoval jsem si nikoho.  
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Q: Říkal jste, že sem přicházeli v transportech. Mluvilo se tu třeba o tom, že přišel 

další transport Židů do tábora? 

A: Ne. 

Q: Byla to novinka, která se tady nesla od úst k ústům? 

A: Já myslím, že ne. Že to… Čistě… Možná v Lípě, přece jenom tam to bylo 

bezprostřednějc, byli tam svědci u toho. A dokonce jsem viděl i fotky, jak přicházej, 

no. My jsme taky trochu žili od vesnice oddělený, jo. My jsme se málo stýkali s lidmi 

z vesnice. Tatínek byl takovej uzavřenej a tak jestli se o něčem, nemůžu vyloučit, že 

se o tom mluvilo, ale spíš myslím, že se jich dotýkaly takový mnohem konkrétnější 

věci, které se týkaly jich osobně.  

Q: To, že sem přicházeli, byl známý fakt, a vy jste věděl o tom, že část z těchto lidí 

v průběhu války byla odsud průběžně někam odesílána, to byl rovněž známý fakt, 

nebo se to k vám nedoneslo?  

A: Já myslím, že to bylo známý. Že to bylo jasný, co zamýšlejí.  

Q: A co jste si tenkrát, co jste tenkrát věděl o tom, že se s nimi děje? Kam můžou jít?  

A: My jsme o tom věděli dost, protože můj učitel kreslení s náma hodně kamarádil. 

To byl teda, to nebyl Žid. A on měl bratra, kterej byl myslím v Oranienburgu. To byl 

s těch studentů, který tenkrát demonstrovali toho 17. listopadu, a část těchhle 

koncentráčníků se na Háchovu přímluvu vrátila. Vrátil se i ten jeho bratr a vypravoval 

svý zážitky z toho. A ten pan učitel nás jednou navštívil úplně zdeptanej a vykládal 

nám všechny tyhlecty podrobnosti. My jsme byli konsternovaný, protože jsme tušili, 

že to není žádná legrace, ale tohlecto, to jsme třeba nečekali. A mohli jsme se dovtípit, 

že to může bejt taky náš osud.  
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Q: Vzpomenete si, co vám vykládal?  

A: Pamatuju si hlavně na to, jak štvou psi na vězně, jo. To se mnou otřáslo. A pak 

takový ty běžný surovosti, který tam byly na denním pořádku.  

Q: Mluvil obecně o všech vězních, nebo se zmiňoval specificky o zacházení s Židy? 

A: Ne, obecně. Já myslím, že tam ani Židi nebyli. Že ty vozili asi jinam, nevim. 

Možná, že něco říkal o Židech, ale v tom návalu těch zlejch informací jsem si to, bych 

si to možná jenom domejšlel.  

Q: Vy jste říkal, že půl roku poté, co vám byl konfiskován statek, jste museli odejít. 

Kam jste šli? 

A: Když nás vykázali, to bylo v lednu. Tak nabídli tatínkovi asi dva prázdný byty 

někde tady v širším okolí. Ale ten zřejmě ten správce, kterej byl půl Čech, půl Němec, 

jak jsem se o něm zmínil, Karel Fousek, myslím, že to se snažil jako ten odjezd, to 

vystěhování, zdržovat, aby… No prostě pracoval trochu pro nás, v tomhlectom 

případě. Jako myslím pracoval i pro ty Krausovi. On byl tak na obě strany. Takže my 

jsme se nakonec, místo v lednu, byli jsme vykázání k 30. lednu a nakonec jsme jeli až 

osmýho června. A jeli jsme k přátelům do Starý Říše u Telče.  

Q: Čím se tam živil váš otec nebo čím se živila vaše rodina? 

A: Ničím. Dostávali jsme od tý správy asi, já navím, takzvanej apanáž, to byly asi 

čtyři stovky nebo co, myslím, něco takovýho. To jsme dali tý rodině a žili jsme u nich 

na jejich úkor.  

Q: Byli ve Staré Říši nějací Židé? 
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A: Já jsem tam nevěděl o žádnejch. Já myslím, že nebyli. Byla tam truhlárna, kde se 

vyráběli pantofle do koncentráku. Takže taková stopa toho teroru tam vlastně tak… 

ale že by tam byla židovská rodina, nevim. Myslím, že ne.  

Q: Do jakého koncentráku se tam vyráběly boty? 

A: To nevím. To nevím. Možná, že i do různejch. Ale jako bylo to obecně známý, že 

to jde do koncentráků.  

Q: To se tak vyprávělo po vesnici? 

A: Jo.  

Q: To byla taky nějaká zkonfiskovaná dílna, nebo to dostali jako zakázku? 

A: To dostali jako zakázku, zřejmě.  

Q: Kdy jste se vrátil zpátky do Petrkova? 

A: Tatínek s bratrem se vrátili hned po převratě a já jsem s maminkou čekal, až se to 

tady trochu stabilizuje, aby se tady dalo bydlet.  

Q: Takže jste se vrátil kdy? 

A: V červnu.  

Q: Vrátili se Hermanovi zpátky do Petrkova? 

A: Nevrátili. Jenom Hofmanovi. A eště bez jednoho syna. Ten Ota zahynul. 

Hermanovi zemřeli oba. Korefovi se vrátili všichni. Krausovi se vrátili možná taky 

skoro všichni. Ale akorát nevím, jestli paní Krausová tam nezahynula.  

Q: A ti Hermanovi, můžete nám říci něco blíž k jejich osudu? Poté, co byli 

odtransportováni z Petrkova? Dozvěděl jste se o tom, co se s nimi stalo. 

A: Ne. To už, to se… psát se… napsat nic nesměli, pokud mohli psát, tak asi jenom 

rodině. A nebo, prostě neexistoval žádnej, jenom jsme se právě od Korefů časem 
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dozvěděli, že paní doktorová Hermanová v Terezíně zemřela, podlehla tý, tý rakovině. 

To nám dali nějak vědít po někom, nebo… To už šlo tak jenom tichou poštou.  

Q: A pan Herman? 

A: Pan Herman zahynul.  

Q: Víte kde? 

A: V Osvětimi.  

Q: A říkal jste, že Fofmanovi přežili, část z nich? 

A: Hofmanovi přežili. Matka, vdova teda, jeden syn a ta dcera Marie, která byla 

Korefová.  

Q: Vy víte, jakými tábory prošli nebo jaký byl jejich osud za války?  

A: Ne. Ne, to nevím. To, jestli to někam nějaký hlášení vůbec šlo, to nevím. Možná, 

že ani ne, že to nevěděl nikdo pořádně.  

Q: Co se stalo s těmi věcmi a s těmi koberci, které jste dostali do opatrování? 

A: To si potom vzali, to si potom vzali k sobě Hofmanovi.  

Q: Měli nějaký problém s tím návratem zpět do vesnice? 

A: Říkali, že ne, ale v jednom případě prej jo. Že jim to upřel někdo. Ale nevím, co to 

bylo.  

Q:  Čili někdo, komu oni svěřili jejich majetek… 

A: A on pak tvrdil, že to nemá, to prej se stalo. To říkala myslím paní Hofmanová.  

Q: Pokud si dobře vzpomínám, při té minulé návštěvě, kdy jsme spolu hovořili, jste 

zmínil vaší služku, nebo nějakou paní, co tady mluvila, můžete nám říci, jakým 

způsobem komentovala tu pschovu těch věcí u vás v domě? 
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A: Nějak… naše služka to byla, ta říkala, že, právě mluvila o tom, že půjdou 

Hermanovi pryč, že by si mohli něco u lidí schovat, takhle jako od lesa to říkala, a 

jestli jim něco neschováme, což jsem samozřejmě popřel, ale ona řekla, „No, když se 

vrátěj, tak se jim to rádo zase dá, a když se nevrátí, tak Židi maj pěkný věci.“  

Q: Takže tam z její strany byl určitý předpoklad… 

A: Jo, že se to stane, ale nijak jí to neotřáslo, žejo, no. Byla to prostě danost taková, 

zkrátka, se kterou se ona… Ona nebylo moc chytrá, no.  

Q: Dobře, já vám děkuji, teď si dáme krátkou pauzu.  

A: Jo.  

Conclusion of Interview 
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