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DANIEL REYNEK 
December 11, 2011 

 
Q: Můžete mi říci celé vaše jméno? 

A: Jo. Daniel Reynek.  

Q: Kdy jste se narodil? 

A: Devátýho června tisíc devět set dvacet osm.  

Q: Kde jste se narodil? 

A: V městě zvaným La Tronche, dneska je to integrovaný už do Grenoblu. V podstatě 

tenkrát to byla periferie vzdálená, dneska je to Grenobl v jihovýchodní Francii.  

Q: Kdy jste se přestěhovali do Petrkova? 

A: To bylo devatenáct set, myslím, třicet šest. Třicet šest nebo třicet pět, tak nějak 

plus minus. Protože padlo rozhodnutí rodičů, abychom tady chodili do školy.  

Q: Já jsem tady byl již přibližně před třemi týdny, a vlastně bavili jsme se ohledně 

vašich vzpomínek na období druhé světové války. Teď jsem tady znovu, abychom 

zaznamenali ty vaše vzpomínky na profesionální kameru a zároveň mám tady 

poznámky z vašeho přechodního rozhovoru, čili je možné, že se třeba budu ptát i na 

nějaké doplňující otázky, které se týkají těchto poznámek. Kde vás zastihl začátek 

války? 

A: Začátek… Tady. Tady jsme bydleli, pamatuju se na příjezd toho Wehrmachtu, 

patnáctýho března třicet devět. Že se sem doploužili sněhem a jinými, jinými pocity 

českými. Nejen ten sníh že je tady zaskočil.  

Q: Bydleli zde ve vesnici v Petrkově nějací Židé? 

A: Jo, jestli tady byli. Jistě. Rodina Hofmanova na protilehlým konci Petrkova a ve 

vedlejší vsi byli rodina Krausova. 
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Q: Kolik členů měla ta rodina Hofmanova a jak se jmenovali vlastně?  

A: Jakže?  

Q: Jestli si vzpomenete na jména těch členů rodiny. 

A: Jo. Josef, ten byl myslím ten otec. Pak měli, paní Hofmanová se jmenovala Olga, 

mám pocit. A měli syna Josefa.  

Q: Jak byl starý ten syn? 

A: Hmm? 

Q: Jak byl starý ten syn v době, kdy začala válka? 

A: Jo.  

Q: Jestli byl vašeho věku, nebo…? 

A: Ne, ne, ne. On byl starší, já myslím tak o šest, osm let. Nevim.  

Q: Přicházeli jste s nimi nějak do užšího kontaktu, znali jste se navzájem? 

A: No jo, byli to obyvatelé stejně malý vesničky, takže jsme se nemohli to, míjet. Ale 

byly to vztahy dobrý. Navštěvovali jste se navzájem? Málo. My jsme se drželi spíš 

tady doma, ale naši se s nima stýkali, ale oni, trošku to byly jiný generační poměry. 

Tak ten jejich Pepík byl možná o těch dest, my jsme byli ještě kór náctiletý málo, a 

tak jsme se neviděli. A oni byli taky, než s nima takhle zatočili, byli intenzivně 

zabraný do toho svýho podnikání.  

Q: Co dělali tedy, říkáte, že podnikali… 

A: Podnikali, zemědělci to byli. Zemědělci a jedním slovem rolníci takovýho už 

vyššího standartu, oni už měli asi sedmdesát hektarů nebo kolik, na rozdíl od těch 

chalupníčků, kteří měli pět, deset, dvanáct, do patnácti hektarů, žejo. Takže to byla 

taková trošku jiná sociální třída.  
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Q: A vzbuzovaly tyto rozdíly nějakou závist nebo nevraživost ze strany těch ostatních 

zemědělců vůči této rodině? 

A:  No možná, já nevím, možná takový ty averze na vesnici vzájemný byly všude, ale 

ním proč by Hofmanům nějak tak, protože to byli lidi velice skromný a pracovitý a 

nerozpínavý. Takže jestli tam měli nějaký rozdíly názorový, tak jako všude jinde, 

žejo. Jak se ta jejich situace proměnila po okupaci Československa? Oni se nakonec 

po válce vystěhovali do, to bylo asi čtyřicet sedm, do tehdejší Palestiny.  

Q: No mě by zajímalo, jak se jich vlastně dotkla ta okupace Československa po roce 

třicet devět. Když sem přišli Němci. Jakým způsobem je to zasáhlo v jejich profesním 

i soukromém životě?  

A: No asi špatně, co tušili, že to nebude žádnej, žádnej med. To jsme tušili všichni, ale 

oni dvojnásob.  

Q: Byli nějaký způsobem omezováni v tom, co mohou a nemohou dělat? 

A: No, to bylo plošný, žejo. Jakmile byl Žid, tak nesměl támhle do kina, nesměl do 

lesa, nesměl támhleto… Ta diskriminace určitě nebyla jiná, než jinde.  

Q: Židé nesměli do lesa? 

A: No třeba. To jsem tak plác. Abych dodal absurdity těm jejich zákazům, jo. Víte, 

jakým konkrétním způsobem se to dotklo té rodiny Hofmanových? Já nevím. Takový 

detaily už to…  

Q: Mohli dál hospodařit na tom jejich statku?  

A: Ne, myslím, že jak to tam bylo, myslím, že tam nějakej správce nebo někdo byl 

implantovanej.  

Q: Čili ten pan Hofman už nemohl dál víst ten svůj statek.  
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A: Nevim, nevim. Ve čtrnácti letech se o takovýhle věci dvakrát nezajímáte, žejo.  

Q: Během války, chodili třeba k vám na návštěvu?  

A: Jo, to vídali jsme se, samozřejmě, samozřejmě že, normálně lidsky, žejo. I když, i 

když zřejmě s tím bylo určitý riziko, ze strany okupantů. Viď?  

Q: Jak to měli například s chozením do vesnic a s nakupování potravin? Byli v tomto 

nějakým způsobem omezovaní?   

A: Byli omezovaní. Byli omezovaní co do množství a sortimentu, no byl to, bylo to 

semeniště nespravedlnosti vůči nim.  

Q: Vzpomenete si třeba, jaké produkty si nesměli koupit? Co bylo pro ně 

nedostatkové zboží? 

A: Nevim. Normálně byly pro Árijce ty lístky odběrní, žejo. A ty jim nedávali, nebo 

ty dávky měli omezený.  

Q: Byly třeba nějaké produkty, které se nedostávaly a které třeba si žádali u vaší 

rodiny výměnou za něco jiného? Nebo nějakým způsobem…? 

A: No tak naši pokud mohli, protože jsme na tom taky nebyli zvlášť, tak jim se snažili 

pomáhat. Pomáhat třeba i jen morálně, žejo. A když bylo něco hmotnýho, tak se jim 

snažili poskytnout co šlo.  

Q: Váš bratr nám říkal, že jim vaše rodina tajně dodávala cigarety, že si nesměli 

kupovat cigarety.  

A: Hmm.  

Q: Vzpomenete si na tuto věc třeba? Je možné, že jste jim tyto věci někdy nosil nebo 

byly podobné případy, podobné produkty, které by třeba byste jim dodával?  
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A: No samozřejmě, že na detaily si nemůžu pamatovat, ale jestli jsem tam nesl 

cigarety, nebo kousek másla, nebo kousek něčeho, to už se nepamatuju. Ale obecně 

byla ze strany naší rodiny ta solidarita byla, ale detaily kdepak by se vzalo. A třebo to 

byly ty cigarety, když bratr říká, že si pamatuje konkrétně na cigarety, tak si jo.  

Q: Museli být nějakým speciálním způsobem označeni, museli…? 

A: Jo, nosili tu žlutou hvězdu, žejo… 

Q: To i tady na vesnici museli nosit? 

A: Hmm? 

Q: I tady na vesnici museli nosit hvězdu? 

A: No. Měli to, já nevím, jestli to dodržovali, ale ten princip toho označení, tý vlastně, 

tou nádhernou hvězdou židovskou, oni jim takhle z toho udělali nálepku jako 

méněcennosti. No absurdita hrozná.  

Q: Vy si třeba pamatujete, když jste poprvé viděl někoho z rodiny Hofmanových s tou 

hvězdou a…? 

A: No. To jo, protože to bylo frapantní, žejo. To bylo vizualizovaný opravdu tak, aby 

mezi tou populací árijskou a neárijskou prohlubovali tu propast.  

Q: Vzpomenete si třeba na to, jestli v té době, kdy začali nosit tyto hvězdy, hovořili 

třeba o určitých obavách, nebo tušili jste, co… kam až to může zajít, nebo co s nimi 

bude dál?  

A: Tušili, jistě tušili, ale netušili, kam až to mohlo zajít. Že to bylo, i když oni, 

částečně ta rodina přežila, tak ta frustrace byla, žejo… Ten damoklův meč nad nima 

visel daleko víc, než nad zbytkem populace, žejo. To oni dobře cejtili.  
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Q: A vzpomenete si třeba na to, že by hovořili o nějakých takovýchto obavách, co 

s nimi bude dál?  

A: No jo, jo. Potichu, žejo.  

Q: Žili zde v Petrkově za války ještě nějací další Židé, nějaká další rodina? 

A: Právě příbuzný těchhle Hofmanů byli Hermanovi, který žili v Jihlavě, a tam byli 

nějaký příbuzenský vztahy, a oni Němci je vyhnali z tý Jihlavy, tak oni se přesunuli 

sem, k nim, ještě, že to nějak přečkají u nich, oni neohli tušit, že to bude potom 

plošný. No byli tady a naši se s nimi stýkali, doktor Herman byl nesmírně noblesní 

člověk, no a ten k nám chodil dost, až… A pani jeho, ta se jmenovala Sandra nebo jak, 

a ta byla nemocná, ta byla nemocná rakovinou, to se vědělo. A taky, to se taky potom 

v Terezíně tam zemřela na to.  

Q: Vzpomenete si, kdy sem přišli, kdy to mohlo být?  

A: Já nevím. To mohlo bejt tak kolem čtyřicátýho roku nebo tak nějak.  

Q: A jak dlouho zde byli? 

A: No byli tady asi rok. Nebo plus minus, já nevím. Mám špatnou paměť na data a na 

jména, takže to střílím od boku.  

Q: A oni zde našli nějakou práci, nebo čím se živili ten rok, když tady byli vytrženi 

vlastně z toho jejich původního zaměstnání? 

A: Myslím, že nebyli zaměstnaný, že tak vegetovali u těch Hofmanů, který tady byli 

jaksi trvale, takže nějaký zdroje jim tady sehnali, žejo. Ale oni přišli jako s holejma 

rukama.  

Q: A kromě těch Hermanových, znal jste ještě nějaké Židy v okolí, v Brodě… 
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A: Ve vedlejší vesnici byli Krausovi, to byli taky zemědělci, většího rozsahu. Měli víc 

polí, než naši i Hofmanovi, no. To byla trochu taková jakoby šlechta, ale v dobrým 

smyslu, že oni žili na jiným nivó životním, žejo. Měli auta a jezdili na koních, a tak. 

Ale to se trochu pamatuju, že tam měli takový správce a šafáře a hajný, který si tam u 

nich libovali. Oni byli velkorysí, to nebyli žádní takoví škudlilové, rádi byli vidění 

jako dobře situovaný, ale taky dovedli tomu svýmu okolí dát najevo, že se nad něma 

nenadřazujou, ani kapku to ne.  

Q: Jak dlouho zde Hofmanovi mohli zůstat? 

A: Já nevím, to bylo tak kolem toho, jako s těma Hofmanovejma asi. No oni ty odsuny 

byli po etapách, a to se to už nepamatuju.  

Q: Když mluvíte o odsunech, jakým způsobem se dozvídali lidé, že se mají dostavit 

někam do odsunu nebo do transportu? 

A: No na to byli Němci velmi to… organizovaný.  Nevím, jak jim to dávali najevo, 

ale byl to ten spár toho nacismu, děsivej.  

Q: Třeba když se to dozvěděl pan doktor Herman, který byl v blízkém kontaktu 

s vaším otcem, přišel vám to sdělit, že… 

A: On to tušil, přišel to sdělit, přišel se podělit o tu tíhu, která na ně dolehla, ale… 

Q: Vzpomenete si na to, když přišel? Vy jste u toho byl? 

A: Ne, nepamatuju. 

Q: A vy víte, kdy byl odsud pan Herman s manželkou transportován?  

A: Byl transportován do Terezína, a ta paní tam brzo umřela, ta paní Hermanová. A on 

potom holt Osvětim nebo Treblinka nebo tam do některýho toho… Tam odsaď se 
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nevrátil. Ale měli a možná, že dokonce eště žije, dceru Zdeňku, ale tu Herman nebo 

Hermanovi stačili, když se stahovaly ty mračna, eště vyexpedovat do Izraele.  

Q: To znamená někdy před válkou ještě? 

A: No muselo to bejt, nevim, někdy nějaký… Nevím, jestli měli zdroje informací, ale 

povedlo se jí to, ale jim už ne. Jim už ne. Třebas to doufali, že se tam za ní ještě 

vypravěj, nebo dostanou, ale to už bylo, to spadla klec.  

Q: Vy jste byl u toho, když odsud Hermanovi byli transportováni? Viděl jste, jak 

odtud odjíždí? 

A: Ne. To jsme byli ve škole a to se tak nějak odbylo.   

Q: Věděli jste, kam nějak jel? 

A: No tušilo se, že do toho Terezína.  

Q: Tušilo, to znamená, že se tu o tom hovořilo, nebo on vám to řekl? 

A: On to asi řekl, no.  

Q: A udržovali jste nějaký kontakt s nimi, poté, co odsud byli transportováni?  

A: Tu kočku pryč. Vrčí vám do mikrofonu.  

No jo. Přede.  

Přede.  

Počkej, ty předýnko.  

Q: Takže poté, co odsud odešli, jste s nimi neměli žádný kontakt? 

A: Hmm.  

Q: A s těmi Hofmanovými? 

A: To bylo podobně. To bylo tak nějak taky. Sofinko.  

Q: Víte, co se stalo s Krausovými?  
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A: S těmi Krausovými to bylo obdobná píseň, a data a ty podmínky byly podobný.  

Q: A ti se vrátili nebo taky zůstali…? 

A: Ti se vrátili. Ti se vrátili, akorát myslím, že jeden nebo někdo z rodiny tam zůstal, 

někdo z příbuzných. Ale on Julius, on se jmenoval Julius, se vrátil, a Olga. A měli 

syna Karla a dceru Emmu, ti se vrátili.  

Q: Co se stalo mezitím s jejich statkem, co odsud byli odtransportováni?  

A: No tam byl ten Auswandernugsfond für regerung die Judenfrage, čili ten fond pro 

řešení židovské otázky, a ti to tam spravovali. Měli tam správce, českýho, kterej se 

jmenoval Karel Fousek, a jinak to bylo režírovaný těma esesákama. 

Q: K čemu byla určena tato instituce? 

A: Co? Jak? 

Q: Co bylo poslání? K čemu vlastně byla tato instituce? 

A: No likvidace Židů.  

Q: A konkrétně na tom statku se dělo co? 

A: Tam, oni tam přivezli potom, já nevim kolik deset, patnáct, dvacet mladejch lidí, 

takovejch dvacetiletejch na práci. No a ti tam nádeničili na polích, žejo. Dělali 

manuelní práci, žádný mechanizace jim nedali do ruky, žejo. Pak holt postavili jim 

tam i takovej lágr dřevěnej. No bylo to tam opravdu velmi primitivní a manýry 

gulagovský.  

Q: Vy jste se tam byl podívat, v té době, kdy tam fungoval tábor? 

A: Nebyl jsem tam.  

Q: Proč jste se tam nešel podívat? 
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A: Oni okolí to jako nedoporučovalo, že ani by nás tam asi nepustili, aby nebyly 

nějaký konspirace nebo kontakty, který by byly v těch očích těch okupantů 

nebezpečný pro ně.  

Q: A vám konkrétně někdo řekl, že tam nesmíte, nebo byla nějaký vyhláška, že se 

nesmí do nějakého konkrétního území?  

A: Vyhláška ne, to bylo jen ústní podání, nebo tak asi nějak. Asi rodiče dětem říkali, 

„Nechoďte tam, je to takový a takový“.  

Q: Vy víte, kdy tam poprvé přišli Židé na práci? 

A: Nevim. Nevim. To bylo, jestli tak jako v těch čtyřicátých letech nebo tak nějak.  

Víte, jak se tam vůbec dostali, jakým způsobem tam byli dopravováni? 

No vlakama zřejmě. Eskortovaný. Samozřejmě.  

Q: Viděl jste někdy nějakou eskortu nebo nějaký pochod těchto mladíků v okolí? 

A: Ne, ne. Akorát jsem je viděl jednu chvíli, mezi Petrkovem a Lípou, kde je na kraji 

škola. A tam byly louky a tam oni dělali nějaký meliorace, nějaký zavodňování těch 

luk, to jsem viděl. Asi dva tři dni tam byli, a pak se nám ztratili z dohledu. Jistí lidi 

měli jistě daleko větší možnost je kontaktovat, nebo pokud mohli, nebo.  

Q: Čili oni byli nasazováni na práci tady v okolí?  

A: No, na pozemcích toho Krausova statku. Myslím, že to nepřesahovalo rámec toho 

statku, že aby chodili někam jinam, to ne. Oni, oni si je tam příliš dobře hlídali. Aby 

se jim nerozprchli někde.  

Q: A když si vzpomenete na to vaše setkání s nimi, když jste je viděl. Vy jste je viděl 

odkud? Vy jste říkal, že to bylo někde kousek od školy? 
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A: No, kousek od školy, dvě stě metrů od školy. Tam byly louky, který jsou už možná 

zastavěný, já nevím. Tak tam.  

Q: Jaký to by pro vás pohled? Co to ve vás vzbuzovalo? 

A: No vzbuzovalo, protože jsem to věděl, naši nás jako upozorňovali, že ten osud těch 

mladíků není zrovna nejperspektivnější, žejo.  

Q: Nějak se lišili vzhledem od ostatních civilistů, které jste viděl pracovat někde na 

polích a podobně? 

A: Bylo vidět, že jsou to děti města, že to nejsou vyrostlí na tý hlíně, ale že to byli 

zřejmě z rodin jinak situovaných nebo jinak zaměřenejch, žejo.  

Q: Měli na sobě třeba nějaké viditelné označení?  

A: V tý práci nevím, asi ne, ale jinak oni je nikam nepouštěli, tak jestli museli nosit. 

Oni je nepouštěli myslím do vesnice, aby to tam se někde stýkali se svejma 

vrstevníkama, jo.  

Q: Takže jste si nevšiml nějakého označení, co by měli na sobě? 

A: No pokud byli označeni, tak tou hvězdou, za určitých okolností třeba, jo.  

Q: Hlídal je někdo?  

A: No, hlídali je velmi bedlivě, protože vždycky u nich někdo stál. Šafář nebo ten 

správce. No měli na to pohůnky.  

Q: Jak mohla ta skupina být velká, kolik to mohlo být lidí? 

A: Já myslím takovejch mezi dvaceti, padesáti lidma.  

Q: Myslíte ty, co pracovali na těch melioračních pracích, nebo ty, co bydleli na tom 

statku?  
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A: Oni byli na tom statku a oni je pak dislokovali na to jednotlivý pole, na ty 

jednotlivý práce. A hlídali je tam.  

Q: Viděl jste třeba, jak se k nim chovají, ti co je hlídali, bylo tam třeba nějaké násilí 

z jejich strany? 

A: Ne. To ne. Jestli na ně někdy řvali… Ale to by se vědělo, oni zase Němci byli 

opatrní, aby nevzbuzovali pozornost, že je tady jakási diskriminace. Lidi to věděli, ale 

oni si zase hlídali tu svou tvář. Na tohle oni byli rafinovaný, ale to neznamená, že 

když chtěli udeřit, tak udeřili bezohledně, žejo.  

Q: Co se stalo s vaším statkem, během války? 

A: Protože zapadal mezi ty dvě, jak jsme mluvili o těch Krausovejch i o těch 

Hofmanovejch, takže ty pole zapadaly. A oni chtěli vytvořit jeden areál velkej, z těch 

tří statků, aby jim to usnadňovalo sklizeň a ty polní práce. A tak… No aby to mohli 

realizovat, tak nás prostě vystěhovali, žejo. To jsme odjížděli odsaď, to si pamatuju, 

devátýho června čtyřicet čtyři. Rok jsme byli pryč, no.  

Q: A ten statek vám byl konfiskován kdy? 

A: Předtím, asi rok, nebo tak nějak. No a pak, pak… Jim vadilo, že mezi jejich, to už 

bylo takzvaně jejich, ty židovský majetky, že mezi nima je vklíněnej árijskej, a 

nemohli nás s nima vystěhovat, no tak teda odsunout nebo… Tak nás alespoň 

vystěhovali v rámci země, žejo.  

Q: Čili oni využívali i ten statek po rodině Hofmanových? 

A: Hofmanovi, no.  

Q: A tam také pracovali ti židovští mladíci? 
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A: Ti byli jen v Lípě, myslím. Oni je, oni je drželi tam zřejmě pod dohledem, ze 

strachu, aby se jim někde některej nezatoulal.  

Q: A třeba sem k vám někdy přišli? 

A: Ne,  

Q: Kdy jste se vrátili zpátky na váš statek? 

A: Sedmýho nebo osmýho května. Do statku jaksi v dost neblahým stavu, pokud tady 

byly stroje, tak to bylo odtahaný. Zvířata tažný tady nebyly, bylo to… Nebejt toho, že 

obyvatelé vesnice s těma lopatama a krumpáčema, hráběma a kosama sem chodili, tak 

by se ani ta úroda, která eště po nich zbývala, co bylo zasetý od podzima, tak by se to 

ani nesklidilo. Peníze nebyly, tatínek si musel půjčovat v Živnostenský bance. No a 

organizátor nebyl zdatnej, protože ty předpoklady podnikatelský v něm nebyly, tak to 

bylo takový tristní.  

Q: A víte, co se tady dělo, na tom statku, za tu dobu, co jste tady nebyli? 

A: No to tam… V Lípě, to bylo režírovaný z Lípy, od toho Auswandernugsfondu, od 

těch esesáků. Tam, tady i u těch Hofmanů, jo. Takže to bylo. To tady bylo. Tady to 

zůstalo prázdný.  Potom se přesouvali nějaký utečenci, odněkud někam, německý. A 

oni jim tady zajistili, takže v týhle místnosti byly patrový postele takhle, já nevím, asi 

deset postelí. Nebo dvanáct. A tady spali. Ale nic nepoškodili.  

Q: To bylo za války ještě nebo po válce? 

A: Na sklonku války, v tom roce čtyřicet pět, tak nějak jestli, přesně jaký datum. Ale 

když my jsme se vrátili, už byli zase všecko pryč, i ty postele a to. Ale to byla krátká 

epizoda.  

Q: Vy víte, jakým způsobem ten tábor skončil? 
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A: Ten tam stál dlouho, ten v Lípě. Oni z toho pak udělali dílny, nějakou truhlářskou. 

A když se vrátili Krausovi, tak dokud to nespadlo… Ale po válce to dlouho sloužilo 

jako hospodářský sklady a dílny a tak.  

Q: Vracel se sem někdo z těch lidí, co tady byli internováni za války? Přišel třeba 

někdo k vašim rodičům? Nebo za vámi se podívat? Kde strávil část svého mládí a 

věznění? 

A: No tak to jo. Potom tam dávali, pamatuju se, to je takovejch deset, patnáct let, 

pamětní desku na ten tábor. Tak to vím, že tady byl člen opery Národního divadla 

Karel Begrman, to vám jistě taky někdo tady říkal. A takže ty se vrátili po stopách 

jejich. Ti, kteří se vrátili tam odsaď, tak tady vzpomínali na těžký období, který bylo 

tam a ještě horší v těch lágrech, no.  

Q: A konkrétně sem se přišel někdo z nich podívat? 

A: Ne. Dobře, tak já vám děkuji, já bych teď udělal chviličku pauzu.  

Q: Chtěl jsem se vás zeptat, při naší poslední návštěvě jste zmínil to, že si pamatujete 

jistou atmosféru rasismu, která panovala… 

A: Na vesnici.  

Q: Na vesnici. Můžete nám to nějak popsat, nějak si vzpomenout, co jste tím myslel? 

A: To byly, to bylo vlastně odvěkej to, už Jirásek o tom píše, a jiný historici. Taková 

averze, hloupá v podstatě, protože oni instinktivně cejtili, že ti Židi mají přece jenom 

jiný mentální, kapacity intelektuální, jo. A že uměli ve všem dobře, no… No byla to 

asi taková podprahová závist, že nemaj ty předpoklady k úspěchu nebo tak. Tak se to 

realizovalo na tom, že ti lidi opíjej a že z nich dřou peníze. Ale přitom oni to chtěli 

sami na nich, vinili je z toho, že je opíjej, a tak dále. No stupidní námitky, no. Ale ten, 
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ten sociální, ta sociální rovina tam byla právě v tý, v tý, v tom rozdílu jaksi 

intelektuálních možností.  

Q: Vy sám jste se setkal s nějakým smýšlením u někoho? 

A: Jo, lidi měli takový knížky různý, ty antisemitský, a ty brnkali právě na tu strunu 

hlouposti mezi tím lidem.  

Q: A vám třeba někdo nabízel takovou tu knihu? 

A: Ne. Naši by to netolerovali. 

Q: A u koho jste se třeba setkal s takovouhle literaturou? Nebo kdo vám…? 

A: Po chalupách to bylo a půjčovali si to. V každý vesnici byla jedna, dvě, tři a to 

kolovalo. Ale ono to nikdy ve zdejších poměrech nikdy ne, aby to zacházelo do 

nějakejch pogromů jako jinde, nebo nějakejch ubližování a vypalování nebo 

zapalování domů a to, to ne. To bylo v takový trochu švejkovský rovině.  

Q: A to tady hovoříte o období ještě před okupací, nebo až po okupaci? 

A: Před. Potom, to když se ten národ dozvěděl, jaký  zvěrstva se konaly, tak se to, tak 

to zaniklo, alespoň já si myslím. A doufám.  

Q: Tak já vám děkuji mnohokrát za váš čas a za rozhovor.  

A: Není zač. A dobrý. Umíte se hezky ptát. Chytrý otázky, dobrý… 

Q: Ale to zas… 

A: Ale kdyby byla ta paměť to… lepší.  

Conclusion of Interview 
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