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BOHUMÍL VRÁTIL 
July 9, 2012 

 
Q: Dobrý den. 

A: Dobrý den. 

Q: Můžete mi říci vaše celé jméno?  

A: Bohumíl Vrátil.  

Q: Kde jste se narodil? 

A: Narodil jsem se v Třešti.  

Q: Které datum, kdy jste se narodil? 

A: Čtvrtého listopadu devatenáct set dvacet šest.  

Q: Byli jsme tady za vámi před několika týdny a bavili jsme se o vašich válečných 

zkušenostech, o vašich vzpomínkách na válečné období. Teď jsme se sem vrátili s tím, 

abychom vaše vzpomínky zaznamenali. Mám s sebou i určité poznámky z toho 

vašeho minulého rozhovoru, takže možná, že se k nim budu odkazovat v průběhu 

našeho povídání. Chtěl jsem se zeptat, kam jste chodil do školy? 

A: Do základní školy jsem chodil zde v Třešti a v roce třicet osm, třicet devět jsem šel 

studovat do Telče na gymnázium. Ale protože školu zavřeli, vrátil jsem se a dochodil 

jsem školu v Třešti prostě až do devátého ročníku.  

Q: Měli jste ve třídě nebo ve škole nějaké děti židovského původu? 

A: Ano, měli. Měli jsme tam, v mojí třídě byl jeden jako ze židů, a když potom Němci 

zabrali Rakousko, tak z Vídně přišel ještě další kamarád jo, nějakej Vilík Reiss.  

Q: Jak se jmenoval ten první, který s vámi chodil do školy od… 

A: Jedna Meissner.  

Q: A on s vámi chodil přímo do školy, nebo do třídy? 
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A: Přímo do třídy. Přímo do naší třídy.  

Q: Vy jste věděl o tom, že jsou židovského původu? 

A: Ano. Jistě. Jistě.  

Q: Čím se třeba odlišovali nebo jak jste věděl, že jsou židé? 

A: No protože většina nás byli římští katolíci, že, takže oni, když my prostě jsme měli 

tu hodinu toho vyučování, tak oni odešli. Takže oni se s náma jako neúčastnili.  

Q: Oni měli nějaké vlastní hodiny náboženství? Nebo co dělali, když vy jste měli 

náboženství? 

A: No buď odešli domů, nebo to prostě někde tam, ono to bylo tři čtvrtě hodinky, tak 

to prostě někde počkali nebo si doběhli domů, protože ten Jenda bydlel blízko školy. 

To bylo padesát metrů nebo tak nějak od školy.  

Q: A ještě nějak zvlášť se odlišovali? Měli jste třeba nějaké dětské skupiny, které si 

spolu hrály, nebo nehrály?  

A: No to si nepamatuju, já myslím, že jsme se snášeli jako chlapci všichni… Protože 

my jsme měli dívčí školu a chlapeckou školu, takže jak se říká, jako chlapci jsme táhli 

všichni dohromady.  

Q: A vzpomenete si na chvíle, kdy by se třeba někdo některému z těch dětí vysmíval 

kvůli židovskému původu nebo měl někdo nějaké narážky na jejich původ?  

A: Nepamatuju se. Přestože jsem znal ještě další chlapce, nebo tak, nikdy se 

nepamatuju, že by bylo mezi námi nějakýho rozdílu, zvlášť kvůli náboženství, protože 

někteří byli vůbec odepsaní z víry, asi dva chlapci z mé třídy. A nikdy kvůli tomu 

nebyly nějaký dohady nebo výčitky jako ty jseš takovej nebo ty jseš takovej. Oni 

nevyčítali nic nám a my zase jsme je brali jako normální spolužáky.  
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Q: Takhle to bylo u vás ve škole. Kolik zde vlastně židů žilo v Třešti? 

A: Myslím si asi sto. Nevím to přesně, nemůžu to říci, protože já jsem bydlel na 

druhém konci města, takže jsem přišel jenom do školy nebo tak nějak, to je asi 

všechno, co jsem se dostal do středu města. Jinak nevím, že by bylo prostě… I mezi 

staršími tady nepanovala žádná nevraživost nebo něco takovýho.  

Q: Slyšel jste někdy před válkou nějaké řeči proti židům, nebo záviděli lidé třeba 

nějaké větší bohatství nebo něco? Nějakou takovouhle zmínku? 

A: Ne, nepamatuju, protože oni zaměstnávali mnoho lidí, jednak tady měli ty továrny, 

že, a ti lidé byli celkem spokojení, že mají práci, že mají výdělek, že mohou živit 

svoje rodiny. Nikdy nebylo nějakých zvláštních výtek nebo řečí, nepamatuju si, že 

by… Dřív říkám, jeden z těch chlapců, nějakej Petr Minichů, bydlel na tý naší straně, 

takže jsme se skoro přátelili, dá se říci. Byl sice starší, ale říkám, nikdy nevystupovali 

oni proti nám, přestože měli majetky, ale na druhý straně nebylo výčitek, že by byli 

nějací zlí nebo se prostě vyvyšovali. To vůbec. Zaměstnávali lidi a lidi byli spokojení, 

že mají práci a to bylo důležitý.  

Q: A co tady většinou dělali, židé, čím se živili? 

A: Na hlavně byli tady v Třešti a blízkých Hodicích, což je asi kilometr tak nějak, dvě 

továrny na sukno. A ta hodická potom, po první světový válce, protože došlo 

k určitýmu odzbrojení, protože to sukno už nebylo tolik potřeba, co tam vyráběli, tak 

ta hodická továrna toho bratra, toho pana Minicha, se zavřela. On ovšem samozřejmě 

hned našel další spojení, získal si nějaký Italy a nějaký Maďary a udělal z toho 

továrnu na výrobu trvanlivých salámů a ztracování masa. A tady ta továrna třešťská, 

ta zůstala, ta vyráběla dál sukno. A druhá továrna, těch Meissnerů, to byli dva bratři, 
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Walter a Bedřich, ti vyráběli různé typy zařízení a nábytku prostě pro drobnou 

potřebu.  

Q: Takže to se týká továren. Jaké další zaměstnání zde typicky vykonávali židé? 

A: Zapomněl jsem ještě na další továrnu, a to byla výroba cukrářských a řeznických 

strojů. Ta vyráběla řeznické stroje, které se vyvážely až do Hamburku na lodě. Kde 

prostě se zpracovávaly ryby, a tak dále. Takže ta byla pomalu, jak se říká, 

světoznámá. No a další, to nebyla firma, ale prostě takový obchodní zastoupení ve 

výkupu zemědělských produktů, pan Kraus. A pak se tam taky vyráběly lihoviny, 

takže to byl obchod a zároveň sklad nábytku, a na zimu opatřovali uhlí a zásobovali 

místní obyvatele, pokud tedy neměli dostatek dřeva, tak zásobovali uhlím. Tak byla 

firma Kraus. Pak si tady pamatuju pekaře, pana Thugutha, obuvníka pana Strausse a 

řezníka pana Isternitze. To byli asi tak, co vím asi neznámější lidi. Ale to byl jen tak 

malí soukromníci, akorát ten pan Isternitz stačili obsadit sami rodina, akorát ten pan 

Strauss, obuvník, ten tam zaměstnával asi dva lidi. Ale to nebyli židé, normální 

chlapci, kteří se tam vyučili, tak tam pak zůstávali jako dělníci.  

Q: Takže v porovnání třeba s českými obchodníky, nebo jestli tady byli nějací Němci, 

kolik třeba procent těch továren a obchodů tady vlastnili židé? 

A: Obchodů, hostinců tady bylo asi deset nebo patnáct, řeznictví bylo dalších asi deset 

nebo patnáct. Obchodů s potravinama dalších deset nebo patnáct, prostě to všechno 

jako fungovalo dohromady. Chodili k tomu židovi nakupovat naši lidi, nebo k tomu 

obuvníkovi si nechat zpracovat, tedy spravovat, naši lidé. K pekařovi chodili naši 

lidé… Jak říkám, pokud vím, nebylo nějakých rozdílů nebo nedostatků.  

Q: Vy jste třeba s rodiči nebo sám chodil nakupovat do židovských obchodů?  
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A: Ne, protože jsem bydlel na druhé straně v Třešti, tak dole, nejbližší obchod, nějakej 

pan Sova, tak tam jsme za mýho mládí celou dobu nakupovali. Jako, nestřídali jsme 

to. Byl to prostě náš obchodník, kterej za to, že jsme tam chodili trvale, tak na konci 

roku prostě napsal nějakou odměnu, dostali jsme třeba jeden nákup zdarma. Ale 

myslím, že to bylo i jinde. 

Q: A byl třeba někdo zaměstnán z vaší rodiny u nějakých židovských obchodníků 

nebo továrníků?  

A: Maminka, ještě za svobodna, byla zaměstnána u toho pana Minicha, a potom když 

se vdala a měla samozřejmě rodinu, tak nějakej čas byla doma, ale potom, protože 

tady byla další továrna na textil, tak potom přešla naproti k nějakýmu panu 

Bartůňkovi.  

Q: A měli třeba rodiče nějaké přátele v té židovské komunitě?  

A: Myslím si, že ne. Myslím si, že ne. Tatínek napřed dělal u nějakýho pana 

Pokornýho, to byla taky továrna na dřevo, hezky veliká, ale potom se rozstonal a ten 

pan Pokornej ho nevzal zpátky do práce, tak šel tady k tomu panu Meissnerovi, 

s kterým teda jeho synem jsem chodil do školy.  

Q: A vy jste sám kamarádil s nějakými židovskými mladíky nebo dětmi? 

A: No říkám, akorát jako spolužáci jsme se setkávali. Říkám, hráli jsme si, protože 

tady byla, dnes už to neexistuje, říkalo se židovská škola, to bylo proti tomu 

židovskýmu kostelu tady. Taková ulička, tam byly dvě třídy, do první třídy jsem 

chodil do tý hlavní budovy a potom první, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, jsme chodili tady 

do tý židovský školy, jak se říkalo. No a tam jsme byli s těma chlapcema pohromadě, 

takže se tam třeba hrály kuličky nebo třeba – nemůžu říct, že by se tam hrála kopaná, 
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to byl malej prostor, o tý přestávce… Ale normálně prostě, říkám, nebylo rozdílu. Ty 

seš ten a ty seš ten.  

Q: Proč jste chodili do té židovské školy, po několik ročníků? 

A: Protože hlavní škola nestačila prostě pojmout všechno žactvo, takže tam byly ty 

vyšší třídy, na hlavní škole, no a my jsme potom byli různě rozmístěni po Třešti po 

různejch objektech, tak jak to bylo možný.  

Q: A to jste chodili do školy společně s těma židovskejma třídami, nebo jste byli nějak 

oddělený? 

A: Ne, ne, společně. Normálně společně jsme chodili pohromadě, po všechny ty roky.  

Q: A co to vlastně znamenalo, ta židovská škola? 

A: Zpátky, jestli prostě… Protože celá tato ulice, kde teď jsme, tak se říkalo, že je 

židovská. Ještě i tam ty uličky po straně, takže celej tady ten řekl bych gretz byl 

židovskej, takže těch dětí bylo asi dost, takže měli svojí školu. Jo. Oni to měli prostě 

vymezený, že byli tady, od konce tý ulice až řekněme na to rozcestí, odkud jste přijeli. 

No a tam měli svůj kostel a dál, tam ani snad nemohli, nebo měli to nějak 

vymezený… Tam se říkalo, že dneska mezi tou sokolovnou a tou, je takovej průchod, 

jo, kde se říkalo, že je brána, kde končil takovej jejich jako prostor.  

Q: Takže tady bylo určité území, které výsostně obývali… 

A: Tak. Tak. Přesně tak asi bych to řekl.  

Q: A nějak jinak se třeba oblíkali nebo se ještě jinak vydělovali od okolní společnosti? 

A: Ne, ne. Pouze když byla sobota, jejich sváteční den, tak se oblékli a šli do toho 

kostela, prostě, židovskýho, kde se odbývaly prostě ty jejich bohoslužby.  

Q: Vy jste se tam byl třeba sám někdy podívat, v synagoze? 
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A: Za jejich činnosti ne, až potom, když byli prostě vystěhovaní, a bylo to 

zpřístupněný.  

Q: A navštěvoval třeba rabín někdy kostel, nebo místní farář synagogu, o svátcích? Že 

by se třeba navzájem navštěvovali? 

A: No myslím, že tady byl dokonce rabín, ale to nemůžu tvrdit. A ten bydlel přímo 

proti tomu kostelu, to byl takovej hlavní židovskej dům.  

Q: Ještě když jsme za vámi byli před několika týdny, tak jste zmínil lékaře, jistého 

pana Singera.  

A: Ano. 

Q: Můžete nějak pohovořit o jeho osobě? 

A: Tak zase, z těch lékařů byl jedinej asi, kterýho skoro celá část využívala a 

navštěvovala. On byl takovej dá se říct lidovej, takže všichni, jako dělnická třída, řekl 

bych, chodili k panu doktorovi Singerovi. No protože tady další pan doktor Dvořák, 

tak ten měl zastoupení, ten byl lékařem pro železničáře, a tak dál, takže on měl 

takovou třídu určitou nebo oddělení, že tam chodili třeba jenom majetnější lidi nebo 

tak nějak, žejo. Ale tenhle pan doktor Singer, ten byl pro všechny.  

Q: Vy jste k němu také chodili? 

A: My jsme k němu všichni chodili. 

Q: Jak se vlastně tato atmosféra proměnila po okupaci? Nebo nejdřív bych se vás rád 

zeptal vlastně, kde vás vlastně zastihl ten den, kdy přijely německé okupační 

jednotky? 

A: No tak ten rok devatenáct set třicet devět jsem byl právě v Telči na tom gymnáziu, 

a tam prostě, protože tam bylo hřiště nejen od školy, od gymnázia určitej prostor, tak 
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za ním bylo ještě veliký sokolský hřiště, takže tyto jednotky, který prostě nás 

okoupily, najely do těch prostor, a tam se prostě… No zabrali sokolovnu, tam se 

nastěhovali, tam bydleli, a co měli ty dopravní prostředky, motocykly a tanky, tak to 

zajelo prostě do těchhle prostorů.  

Q: A vzpomenete si třeba na ten okamžik, kdy jste poprvé viděl německé vojáky? 

A: No tak samozřejmě. Byli jsme mladí, chtěli jsme se podívat, ale naši páni profesoři 

řekli, zpátky do třídy. V ústavu byla chodba, kterou jsme museli využívat, protože to 

jsme vždycky museli o přestávkách vyjít z lavice a chodit po chodbě, takže nás prostě 

poslali zpět do tříd a takhle jsme se jako postavili proti tý okupaci.  

Q: Jaký to mělo tedy právě dopad, na tu židovskou komunitu v Třešti? 

A: No tak pokud se pamatuju, tak ještě nějakej čas prostě se nic nědělo. Až – nevím – 

jestli v tom roce čtyřicet jedna byli označeni tou žlutou šesticípou hvězdou.  

Q: I vaši spolužáci museli nosit židovské hvězdy? 

A: Všichni. Všichni, i ti spolužáci prostě, museli nosit tady tu hvězdu na levý straně.  

Q: A směli i nadále s vámi chodit do školy? 

A: Ne. Ne. Potom už jako ne.  

Q: Víte, kdy byli z těch škol vyloučeni? 

A: No já myslím, že hned, jak byli takhle označeni, tak skončila jejich docházka. Už 

jako mezi nás nesměli. Sice pohybovali se po městě, protože jsme je viděli, a říkal 

jsem minule, že potom dostali z nějakýho nařízení, protože tím, že sem přišli Němci, 

tak úřad starosty byl zrušenej a byl sem pověřenej prostě nějakej pan komisař. A asi 

z jeho rozkazu nebo popudu, aby je zaměstnal, tak začali uklízet město. A to se 

uklízelo tehdá takovým tradičním způsobem, že jich šlo tenkrát po ulici šest nebo 
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sedm, každej dostal koště, ze střední čáry odmetali doleva, doprava. A po kraji jeli 

další s kotoučema, ti to sbírali, a pak ten zbytek se někam odvážel, na nějaký 

skladiště.  

Q: Vy jste znal ty lidi, kteří byli nuceni takhle pracovat ve městě? 

A: No tak já si pamatuju právě na toho mýho spolužáka, na toho Jendu Meisnera, a na 

toho syna pana doktora Singera. Jo, to byl prostě takovej drobnější plnej chlapec a 

vím, že tam mezi nimi prostě taky byl.  

Q: Někdo na ně dohlížel, když takhle pracovali, měli tam nějaký dozor? 

A: To si nevzpomínám, myslím, že ne, že dostali úkol, a oni byli prostě takoví, že 

prostě když dostali úkol, tak ho asi plnili.  

Q: Ještě dělali nějaké jiné úkoly? 

A: Ne. Nepamatuju se, že by byli někde ještě nasazení, to jako si nevzpomínám.  

Já bych se teďka ještě trošičku vrátil zpět. Když jste říkal, že lidé začali na sobě nosit 

židovské hvězdy, nějakým způsobem se proměnil ten vztah místních k nim? Například 

doporučili vám rodiče se s nimi nebavit nebo nějakým způsobem jste se…   

Q: Zaznamenal nějaký rozdíl v chování? 

A: Ne. Já myslím, že ne. Já myslím, že ne. Že to zůstalo prostě… Oni byli oddělení, 

oni byli uzavření pravděpodobně, protože já říkám, jsem do toho středu města tolik 

nepřišel. Ale takže zůstali asi ve svejch domech, a to bylo všechno. Jak dál žili, 

protože nastala prostě doba omezení potravin, lístky, žejo… Jaký příděly dostávali, 

není mi známo. Ale vím, že byli prostě jako dost omezení, že ty možnosti, který kdysi 

měli, toho volnýho nákupu, to padlo prostě pro všechny, ne jenom pro ně, ale i pro ty 

ostatní.. . Ale že pokud bylo třeba promluvit s tím obuvníkem nebo pekařem, tak že ti 
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lidi neporušili tu tradici, že šli třeba za tím obuvníkem nebo pekařem, že si tam ty 

rohlíky koupili a k tomu panu Straussovi že si ty boty nechali zpravit. Že nebylo 

nějakejch, že nebylo rozdílu. Pokud teda je neodvezli, no.  

Q: Někdo vám vysvětlil, proč musí nosit ty hvězdy, nebo ptal jste se někoho z nich, 

proč to nosí… Někdo vám vysvětlil, třeba rodiče, proč to mají? 

A: No tak o tom jsme nemluvili, prostě věděli jsme, že je musí nosit, že je někdo 

oddělil, žejo. No a samozřejmě byli to Němci, kdo je prostě takhle vyčlenil 

z normálního života. Ale proč, kam to bude spět, to jsme nevěděli.  

Q: Říkal jste, že vaši spolužáci židovského původu byli vyloučeni ze školy. Jak se to 

dotklo jejich rodičů a dalších dospělých zde ve městě? 

A: Na to vám asi těžko odpovím, protože já jsem nebyl s jejich rodičema ve styku, 

takže těžko říct.  

Q: Třeba ti majitelé továren mohli dál provozovat ty jejich továrny?  

A: Ne. Ne. Ne. Tam byli dosazeni komisaři. A vím, že tady v tý továrně toho pana 

Meissnera nebo těch bratrů Meisnerů, byli dosazeni Němci jako komisaři z Jihlavy. A 

u toho pana Milcha nevím, byl tam taky nějakej komisař, ale nevím, kdo to byl nebo 

odkud byl. A další komisař byl v té továrně na stroje, to byli taky židé, to byl další pan 

Meisner, ale to nebyli bratři, jo. Meissner a Grünberger, tam byl taky komisař.  

Q: A víte, kdy byli nuceni opustit tyto továrny, kdy to od nich bylo převzato? 

A: To taky přesně neřeknu. To jako… 

Q: A ty komisaře tam dosazoval kdo? 
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A: Asi nějakej, tehdá se říkalo Oberlandrat, a to zase byla skupina Němců. A tohleto 

vedení bylo tehdá v Telči, nevím, kdo tam byl, a tak dál. No a pravděpodobně do toho 

měl co mluvit i místní komisař města, pan Elster.  

Q: A jak se to například dotklo pana Singera, vašeho lékaře? I nadále jste k němu 

docházeli, nebo? 

A: No pokud jsme museli a byl tady, tak jsme k němu docházeli. Jo. No a až je 

odsunuli, tak sem přišel nějakej novej pan doktor, kterej prostě ho musel nahradit.  

Q: A i nadále jste chodili do židovských obchodů, nebo mohli ti obchodníci nadále 

provozovat ty jejich obchody ve městě? 

A: Ti drobní obchodníci, nadále, prostě ten pan Kraus a tak dále, to existovalo prostě. 

Ten pan Thuguth, ten pekař, ten obuvník a ten řezník… Ti jako, než je odsunuli, tak 

do poslední chvíle mám dojem, že jako malí obchodníci mohli svojí činnost 

provozovat. Hlavně byli dosazeni komisaři do těchhle třech velkejch továren.  

Q: Vzpomenete si ještě na nějaká nařízení, která se týkala židů, která ještě nějak 

omezovala jejich život nebo pohyb ve městě?  

A: No tak oni potom, co vím, říkám, já jsem přišel do toho středu méně, ale co vím, 

tak nevycházeli prostě, byli uzavřeni doma. A navíc potom nějakým způsobem, o čem 

jsme hovořili posledně, že k tomu panu Walteru Meissnerovi, byli dovozeni další židé 

tady někde z okolí, z Patelova nebo z Polný, jak to bylo… Tam jich bylo prostě 

dohromady kolem čtyřiceti nebo padesáti, v tom domě.  

Q: Můžete mi nějak blíže popsat ten příběh, který mi právě vyprávíte? Čí to byla vila, 

o které hovoříte? 
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A: To byla vila pana Waltera Meissnera, a on byl ženatý a při porodu jeho žena 

zemřela, takže už zůstal sám. Dole v tom domě měli domovníka, jo, nějakýho pana 

Pospíchala s paní. A ten pan Pospíchal byl zaměstnanej tady u těch Meissnerů, a při 

manipulaci a řezání dřeva s kládama, ta jedna kláda ho prostě zabila. Takže ta paní 

tam zůstala sama, a zůstala tam, až tu vilu obsadili potom, no… Hitlerjugend. Jo. 

Když židy odstěhovali, tak tam prostě nastěhovali německou mládež. 

Q: Mě by ještě zajímalo předtím.  Zmínil jste, že ta vila byla nějakým způsobem 

využitá nebo obydlená židy z okolí Třešti. Jako o tom víte, nebo… ? 

A: No stalo se to tak, že jak jsem říkal, příděly potravin a pravděpodobně i paliva byly 

omezeny, tak židům prostě nedali palivo, a ta vila byla vybavená prostě ústředním 

topením, takže to ústřední topení popraskalo, ty tělesa hlavně. A takže pravděpodobně 

pan komisař nařídil, protože už pravděpodobně věděli, co se s nimi bude dít, tak 

nařídil, že to topení musí dát jako do pořádku. A tím, že jsem byl, jak jsem uvedl, 

instalatér a topenář, no tak přes toho pana komisaře, protože jsme byli tehdy jediná 

firma v Třešti, tak nás prostě požádal, nebo mýho šéfa, abysme tu opravu provedli. A 

tím jsem se do toho domu dostal, a viděl jsem tam ten počet, co odhaduji, asi kolem 

třiceti, čtyřiceti… Třicet, čtyřicet lidí, jo. Byli to vesměs muži, kteří se tam prostě 

pohybovali, a tak jak my jsme ty težký tělesa, protože jsem tam byl ještě s kolegou, 

sundavali, a protože se to potřebovalo snášet na jedno místo, tak my jsme je prostě 

odšroubovali a oni nám je snášeli tam, kde jsme je rozdělávali a opravovali. Zase to 

potom nosili prostě zpátky. A v tý době už bylo vidět, že se něco děje, to jsem jako 

nepostřehl, co. Protože jak jsme těmi místnostmi procházeli, tak už bylo vidět, že jsou 
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skříně otevřený a že už se to prádlo a nějaký další vybavení dává do nějakejch těch 

kufříků, do nějakejch těch bedýnek, že se prostě jako budou stěhovat.  

Q: Vy jste s nimi hovořil, s těmito lidmi? 

A: Jenom prostě co se týče práce, oddělejte, přineste, odneste, a tak dále. Ale o jejich 

myšlenkách, nebo co se bude dít, to… Tehdá mi bylo šestnáct let, takže těžko se 

zajímat o politiku, která potom prostě nastala.  

Q: Byli nějak viditelně označeni, tito lidé, co bydleli v domě? 

A: Ne, tam ne. Tam chodili prostě, no v oblečení, kalhoty, košili, a tak dále, takže tam 

ne. To jedině, když asi museli ven, tak museli tu hvězdu mít, ale tam prostě doma, 

samozřejmě… 

Q: Byl tam i ten majitel domu, s nimi? 

A: Ano. Ano. Byl.  

Q: A oni tam přišli dobrovolně, nebo tam byli nějak nuceni se sestěhovat? 

A: Já myslím, že tam byli svezeni. Jo. Nevím, jakým způsobem, prostě ale, najednou 

tolik lidí… Sice ten dům byl velikej, nebo je velikej, jo, takže… Ale kde leželi nebo 

jak spali, to si vůbec nedovedu představit prostě, tolik lidí že tam najednou mohlo být.  

Q: Takže vás třeba to osobně překvapilo, že je ten dům plný lidí? 

A: Jistě, jistě. Bylo to pro mě překvapení, protože ty zdejší jsem znal a vím asi ty 

počty v těch rodinách, nebo tak nějak, že… Nejpočetnější byla asi rodina toho 

druhýho pana Meissnera, kterej měl teda ty tři kluky, žejo. Frantíka, Honzíka a Pavla, 

a to byl bratr toho pana Waltera, ale to bylo překvapení, říkám, proč, nač a zač jsou 

takhle ti lidi nastěhovaný do jednoho domu.  

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 Bohumíl Vrátilem  16 

 

Q: A vy jste říkal, že si nějakým způsobem balili věci, nebo že jste tam měl pocit, že 

tam nějakým způsobem jsou roztříděné nějaké oblečení a připravena nějaká 

zavazadla.  

A: No jistě.  

Q: Ptali jste se, proč si balí, nebo kam jedou?  

A: Ne. Ne, ne, ne, ne. Ani… Ten kolega byl o dva roky starší a ani ten prostě se 

nezmínil, neměl prostě dotaz, ani já jako… Jen vím, že prostě, jak jsme do těch 

místností prošli, nevím, nahoře pak asi bylo pět místností, a dole kromě kuchyně asi 

čtyři místnosti, takže byly prostě otevřený skříně s prádlem, a tak dál… No a ti zbylí, 

kteří se tam nepohybovali, nám prostě pomáhali, bylo vidět, že prostě něco přendavají 

někam, ale jestli to byl kufříček, nevím… Nevím, jak byli vybaveni, nebo co si mohli 

s sebou přivízt sem, jestli sem přišli jenom v jedněch šatech, to jako mi není známo.  

Q: Byli nějakým způsobem hlídáni, byla tam nějaká ostraha, stráž? 

A: Ne, ne. Nikde prostě nevím, že by tito lidé v těch soukromých domech byli dál 

hlídáni. Komisaři byli jen na těch podnikách, jak jsem řekl, ti tam byli dosazeni, kde 

bydleli, taky nevím. Jo ale ty tři továrny židovský byly obsazený komisařema. Oni se 

pohybovali, pokud chtěli, tak se mohli pohybovat volně, protože občané Třeště jim 

jako nebránili v tom průchodu, nebo když si potřebovali něco nakoupit, to nevím. To 

jako nemůžu říct, kam chodili, kde nakupovali, nebo to… protože místních Němců 

tady bylo velmi málo, takže jestli čtyři rodiny, to bylo všechno.  

Q: Když mluvíte o těch Němcích, nějak se projevovali třeba jinak vůči nim, než ta 

česká menšina vůči židům? 
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A: No zatím ne, ale potom, později prostě, ale to už byly ti židé odstěhováni, tak 

někteří z těch mladejch se prostě vyvyšovali, ale to už byli židé pryč. Ale nad našimi 

mladými chlapci nebo tak nějak prostě… Dávali najevo, že jsou prostě něco víc. Ale 

to bylo myslím jedna nebo dvě rodiny. 

Q: Jakým způsobem se to projevovalo, toto povyšování se nad ostatními? 

A: No tak protože okno bylo trošičku výš nad chodníkem, takže plivali a pokřikovali. 

Vy víte, co se stalo s těmi třiceti, čtyřiceti lidmi, které jste vídal v té vile, kde jste 

opravoval topení, co se s nimi stalo? 

Q: Nevím, nevím, kdo to byl, tam jsem znal akorát toho majitele, toho pana 

Meissnera, a ty ostatní nevím vůbec, kdo to byl. Nevím, odkud přišli. V Batelově byli 

židé, v Polný byli židé, no byli různě, v Brtnici, nevím, kteří to byli. A kam přišli, 

nevím.  

A byla ještě podobná místa v Třešti, kde by se nějakým podobným způsobem 

shromažďovali židé, nebo byli svezeni? 

A: No já si myslím, že u toho druhýho pana Meissnera, protože to byl taky velikej 

dům, ale tam jsem neměl co do činění, takže tam nevím. Protože ten počet, co se 

uvádí, který byl odsud odvezen, tak ten prostě přesahuje ten počet Třeštských židů.  

Mluvíte o tom, že z Třešti byli židé v určitý moment odvezeni, nebo transportováni. 

Q: Vy sám jste se dozvěděl, předtím, než byli transportováni, že se něco takového 

chystá?  

A: Ne.  

Q: Nebo bavili se třeba lidé mezi sebou? Rodiče? Nebo ve škole? O tom, že židé 

budou odsud odsunuti nebo že se s nimi cokoliv může stát? 
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A: Ne. Přestože otec, ten dělal u toho pana Meissnera, tak maminka, ta dělala kdysi u 

toho pana Minicha, a pak přešla k tomu panu Batůňkovi, ale to byly dvě továrny proti 

sobě, a ti lidi se stýkali dál, kteří tam byli zaměstnaní, ale od nikoho jsem nikdy 

neslyšel prostě, co se bude dít, kam půjdou nebo to jako nevím… 

Q: A vůbec zaregistrovali jste ten den, kdy byli odsud transportováni? 

A: Já ne. Ne, ne. Ten den nevím.  

Q: Nebo… Kdy jste vůbec zaregistroval, že ta židovská čtvrť, jestli to tak můžeme 

nazvat, je vlastně prázdná, že odsud židé zmizeli… Kdy jste se dozvěděl tu informaci? 

A: Zase, těžko říct. Jedině prostě… To, že sem do tý vily přišla mládež Hitlerova, no. 

Že to bylo prázdný, nějakej čas, to vůbec… Říkám, protože jsem bydlel na druhým 

konci, tak tady do toho středu města jsem nepřišel, takže nemůžu uvést den ani měsíc, 

kdy, jak… To jako nevím.  

Q: Takže ta vila, kde jste opravoval topení, byla potom užívána Hitlerjugend, jestli 

jsem to správně pochopil? 

A: Ano, ano.  

Q: Jak… K čemu, k čemu jí používali? 

A: Tam prostě byla ta mládež, byli to chlapci zase, samozřejmě, ale zas že by se tady 

někde nějak projevovali, prostě že by někde pochodovali nebo prostě že by 

vystupovali nějak… Byli to mladí chlapci… Proti nám nebo prostě takový nějaký 

akce, to vůbec jako… Byli tam, jestli se tam prostě školili, jak se dneska říká, nebo co 

tam měli za činnost, není známo. On tam byl prostě kolem dokola pěkněj prostor, 

takže říkám, pokud se tam bavili, to by musel někdo z kolegů, kteří na té druhé straně 

bydleli, je vidět prostě, co tam dělali, ale… Jinak… 
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Q: Měl jste s nimi jako mladík nebo nějací vaši přátelé nějaké problémy, 

s Hitlerjugend? 

A: Ne. Ani já ani nikdo… To jsme se dřív vyhýbali, než abychom s nimi museli přijít 

do styku. Že jsem dělal v některejch německejch rodinách, to je pravda, jo, protože 

říkám, bylo tady asi čtyři nebo pět těch německejch rodin. Někteří byli slušní, někteří 

dávali najevo, že jsou něco trochu víc, ale byli vesměs ty rodiny smíšený a ty Němci, 

ty třešští, co tady bydleli, třeba nebyli tak zlí, že nedávali najevo prostě…  

Q: A jak se vůbec dotkla té české populace, okupace? Docházelo zde k nějaké 

perzekuci českého obyvatelstva, během války? 

A: Jistě. Hned z počátku byli zatýkáni, jak je známo, členové komunistické strany, no 

a ne i to, ale i někteří páni učitelé, i ti, kteří mě učili. Můžu říct, že hned dva, co si 

pamatuju. Kněží. Spousta lidí, nevědělo se nikdy proč, nač, prostě bylo na ně ukázáno 

prstem a museli prostě jít.  

Q: Vy jste třeba sám viděl, jak někoho zatýkají, ve městě? 

A: Ne, ne, ne? 

Q: A co se s nimi stalo, s těmi, co byli zatčeni? 

A: No někteří si pobyli v nějakejch těch koncentrákách, někteří byli propuštěni třeba 

pro onemocnění, no a nejdřív se vrátili myslím páni učitelé a ti kněží.  

Q: Vlastně, poté, co byli do těch továren dosazeni ti komisaři, co se měli starat o ten 

chod těch továren, nějakým způsobem se proměnila ta výroba v těch továrnách nebo 

bylo vše při staru? 

A: No tak v textilu to zůstalo jako postaru, protože armáda potřebovala uniformy, to 

znamená, že v tom textilu se pracovalo dál. A v té továrně na řeznický a cukrářský 
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stroje se, dá se říct, taky nic nezměnilo.  Ale v tý továrně těch pánů Meissnerů se to 

změnilo, a sice dělaly se tam místo nábytku bedny pro granáty a takový různý 

vybavení pro armádu, prostě co potřebovala armáda.  

Q: A co se stalo s tím dalším majetkem, například s těmi obchody, s židovskými 

obchody, poté, co byli odsud židé odsunuti? 

A: Tak vím akorát o tom, že po tom panu Straussovi to převzal ten jeden z jeho 

dělníků. Ale ten pekař to asi zůstalo prázdný a potom řeznictví toho pana Isternitze 

zůstalo taky asi prázdný.  

Q: A s těmi jejich příbytky, domy a byty, víte, co se stalo, kdo je využíval? 

A: No zas u toho pana Strausse to pak vedl ten právník potom, s těmi zbylými 

dělníky, že tam prostě se nastěhovali na určitej čas, potom odešli do pohraničí, po 

pětačtyřicátým roce. A ten dům byl prázdnej, a ty ostatní domy zůstaly prázdný.  

Q: A s tím nábytkem a s veškerým majetkem? 

A: To tam zůstalo asi, až se to rozpadlo. To nebylo takový vybavení, jako je dneska, 

žejo. To byly normálně postele, a když se nějakej ten červotoč do toho nedal, tak se to 

potom vyházelo, spálilo, a tak dál, takže… To vím, že jako to nikdo nerozebíral nebo 

neodvážel, to jako rozhodně ne.  

Q: Byly ty domy po těch židovských rodinách využívány k nějakým účelům, zde 

v Třešti? 

A: Ten dům toho pana Bedřicha Meissnera, ne toho Waltera, ale tady toho Bedřicha 

Meissnera, tak tam se nastěhovaly asi dvě rodiny těch smíšenejch Němců. 
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Q: Rovněž když jsem tu byl před několika týdny, tak jste zmínil, že některý z těch 

židovských domů byl využíván jako veřejný dům s prostitutkami, je to tak, pochopil 

jsem to správně? 

A: Ano, ano, je to tak. A sice, po určitým čase do domu pana komisaře Elstera, 

protože to byl dům velikej, tak přišly prostě nějaký takovýhle dívky, který potom za 

zásluhy vojáků na frontě sloužily těm vojákům k nějakýmu takovýmu poveselení.  

Q: Takže v Třešti zde byla nějaká vojenská posádka? 

A: Ne, ne, ne. To byli prostě vojáci z fronty, úplně ne Třešťáci nebo někdo tady 

z blízka, ale prostě dostal tam vyznamenání za nějakej čin, no tak ho poslali sem a 

tady prostě byly tři nebo čtyři takový ženy, myslím, že tři takový ženy. V části toho 

domu toho pana Elstera, tam se tihleti muži veselili.  

Q: A to byly místní ženy?  

A: Ne.  

Q: A Češky, nebo Němky? 

A: Ne. Němky. Takový vyvinutý specielně.  

Q: Takže vy jste je sám potkával ve městě, nebo… 

A: Jistě. Zase, od svého povolání, od svého řemesla, protože se tam něco stalo s vodou 

nebo tak nějak, tak jsem tam přišel, takže jsem je viděl, ovšem nemluvil jsem s nimi. 

To znamená, i když tady byla německá posádka potom, nahoře, tam kde byla 

učňovská škola, to bylo v původním domě toho pana hodickýho Minicha, tak tam 

potom byla německá posádka, no a když potřebovali, tak my jsme museli jít, na příkaz 

toho pana Elstera, zavolal tomu mýmu panu šéfovi, je tam problém s vodou, nebo 

nějakej problém prostě, no tak my jsme tam prostě mezi ty vojáky museli jít, takže 
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tímhletím pádem já jsem se mezi ty Němce vlastně dostal pomalu víc, jak mezi ty 

židy.  

Q: Mě by ještě zajímala jedna věc, zmínil jste několik dětí, vašich vrstevníků, jako 

Františka Singera, potom toho Williho Reise, se kterými jste chodil do školy. Vy 

jste… Řekl vám někdo, že byli odsud odsunuti, nebo kdy jste se dozvěděl, že… 

A: Ne.  

Q: Že tady nejsou.  

A: To jsme se nedozvěděli, až najednou prostě byli pryč.  

Q: A vedly se třeba mezi místními lidmi řeči, co se s nimi mohlo stát, kam jeli?  

A: No to všechno až, až potom. Až pozdě prostě, že jedou do Terezína nebo do 

Osvětimi, a tak dále, ale to zpočátku se vůbec nevědělo, co, proč, nač, co se s nimi 

bude dít.  

Q: Když říkáte později, tím myslíte jaké období? 

A: No, byla to víc taková šuškanda. Jo prostě, protože oficielně nic žádnej se 

nedozvěděl, co se vlastně děje. A co s nimi bude, a že budou likvidováni.  

Q: Takže třeba ty debaty o tom, kam jedou, to se vedlo již před koncem války? 

Byla ta šuškanda nějaká, co se s nimi může stát? Nebo to bylo ještě… ? Před koncem 

války jste se tedy o tom bavili? 

A: No jistě, to už se potom vědělo, že jsou v Terezíně, a tak dále, žejo. A v nějakejch 

těch koncentračních táborech, protože říkám, byli tam někde i naši lidi, kteří byli 

zavření, no tak už potom tohleto se proslýchalo… Jednat taky kdo měl rádio, tak si 

poslechl prostě Svobodnou Evropu, tam přece jenom něco sem tam zaznělo. A odsud 
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potom prostě tak nějak, jak říkám, jeden druhýmu do ouška, hele, tohle nesmíš a tohle 

můžeš, tak se dozvědělo prostě, co se s nimi děje.  

Q: Vy si vzpomenete třeba na někoho, kdo by se vrátil právě z těchto táborů a byl 

původcem nějaké této zprávy o tom, že jsou tam vězněni i židé? 

A: To už dneska nikdo z nich nežije. Z těch, jak jsem říkal, že byli za němců zavíráni 

naši lidé, tak nikdo z nich už dneska nežije.  

Q: Vzpomenete si na někoho, kdo vám třeba vyprávěl, co se s těmi židy děje? 

A: No my jsme rádio v tý době neměli, ale asi přes tři domy, nějakejch Bumbálků, 

jo… Tak tam sem tam něco poslouchali, takže od toho pana Bumbálka jsme se sem 

tam něco dozvěděli.  

Q: Ještě jsem se chtěl právě vrátit k tomu jednomu z vašich vrstevníků, ten Willi 

Reiss, jestli říkám správně to jeho jméno… 

A: Ano.  

Q: Vy jste zmínil, že on přišel, respektive on, k vám do školy až po záboru Rakouska? 

A: Ano.  

Q: Víte, proč tam odtud odešli? 

A: No tam asi věděli, co se bude s židama dít.  

Q: On třeba vám sám říkal, proč odešli, co zažili? 

A: Ne. Ne… Ne. Ne. Ne. On sem přišel a ten pan Meissner, ten Bedřich, to vlastně 

nemusím říkat, protože byli oba majitelé, tak ten hned zaměstnal toho tatíka, tohole 

Vilíka, zaměstnal ho jako vrátnýho a tak se tam střídali s paní, jo. Jednou sloužil on, 

jednou sloužila paní, takže dostali tam byt, v té továrně, a to bylo všechno prostě… 
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Přišel, přišel… Přišel z Vídně, no tak… To se sem vrátilo víc lidí, a ne židů teda, ale 

prostě… 

Q: Takže ta rodina měla nějaké kořeny, zde v Třešti?  

A: To nevím, jestli jako někdo z nich byl Třešťák nebo jestli šli prostě tak jako 

nanejisto, ale zde po tom zabrání toho Rakouska se objevil. A to bylo ještě na základní 

škole, myslím, někdy v osma, sedmatřicátým roce. Prostě tak nějak.  

Q: A on uměl česky? 

A: Ano. Uměl česky.  

Q: Takže to byla jako rodina českých židů? 

A: No asi tak nějak prostě.  

Q: Ještě máte něco, co byste chtěl rád doplnit, k tomuto rozhovoru? Nějakou 

vzpomínku? Osobní vzpomínku na někoho z těch vrstevníků, o kterých jsme se bavili, 

nebo někoho z té židovské komunity? V průběhu války? 

A: No nevím, já jsem se díval tady na ten seznam, a tam mi schází některý jména, a to 

vůbec nevím prostě, jakým způsobem prostě se z té židovské komunity vytratili. Jo, 

nějaká Soňa Picková, její tatínek byl v Hodicích, jako prostě ekonom, nebo tedy 

účetní, dneska ekonom. A to byla taky taková slečinka pěkná, a protože jak říkám, 

bydlel jsem na tý straně od Hodic, tak chodili kolem našich, takže jsem ty hodičáky 

znal. No a vím, že ona byla židovka a ten Petr Minichů taky, a ti se ztratili, měli štěstí, 

nevím, jestli se dozvěděli, co se bude dít nebo byli nějak informovaní… Tak ti tam 

napsaní nejsou, a přestože to byli židé, tak prostě nevím, co se s nimi stalo. A jeden 

z těch židů tady, toho pana Isternitze, řezníka, ten se prostě přes, nevím jestli Polsko, 
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vrchem nebo spodem, dostal do západní armády. A při osvobození v pětačtyřicátým 

roku se vrátil, ale nezůstal tady, šel hned do Izraele.  

Q: Ještě někdo další z té komunity židovské se vrátil zpět do Třešti?  

A: Ne. Ne, ne. To ne. Pak jsem ještě se posledně zmínil, že tady byla smíšená 

židovská rodina, a to se podařilo prostě je nějak, prostě, přikrýt, takže ti tady zůstali.  

Mě by ještě zajímalo, jak jste zmiňoval ten jeden pár, který prostě nějakým způsobem 

unikl, že není na seznamu…  

Q: Vy jste zmiňoval ten seznam… To byl seznam zahynuvších židů za války, že jste 

je tam neobjevil?  

A: Ne, teď jak je seznam prostě v synagoze, jo, tak ty třešťský prostě znám, a tyhlety 

dva jsem tam prostě neobjevil. Takže nevím, jak se dostali pryč prostě, že nejsou mezi 

nima, a ani další zmínka, že by byli prostě někde v Americe… Nemám zdání, kam se 

tihle dva ztratili.  

Q: Takže nevíte, jestli byli transportování, nebo jestli nějakým způsobem unikli tomu 

transportu? 

A: Já myslím, že nebyli transportováni, že prostě nějakým způsobem prostě unikli.  

Q: A to smíšené manželství, jak se jmenovala, ta rodina? 

A: To si nevzpomenu. To si nevzpomenu. Vím jenom, že bydleli v nájmu u nějakýho 

pana Hoška, to je na třžišti, ten patrovej dům, a měli jedno dítě. Jo, takovou hezkou 

holčičku. Ta se narodila těsně nějak před tou okupací, a říkám, nevím jak, ale podařilo 

se prostě tady v Třešti přežít.  

Q: Kdo z nich byl židovského původu? Ta maminka nebo… ? 

A: Asi ta maminka.  
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Q: Ona musela třeba nosit nějaké viditelné označení na sobě? 

A: Ne. Ne. Tam se to podařilo prostě nějakým způsobem překrýt, že… Ti to tady 

přežili.  

Q: Takže zde byli po celou válku? 

A: Po celou válku.  

Q: Říkáte, že se vrátil pouze jeden člověk z celé té komunity židů zde v Třešti. Co se 

stalo s tím jejich majetkem, po válce?  

A: Tak hlavně majetek. No tam byly znovu dosazeny nějaký, řekl bych, skupiny 

komisařů, nebo takový nějaký nový vedení, jak do tý továrny, tady to tý textilní, toho 

pana Minicha, tak do tý dřevařský těch Meissnerů… To samý i do toho nahoru, to 

byly takový skupiny novejch lidí, kdo je jmenoval, nevím, jo, protože hned potom se 

tvořily do převratu, do roku čtyřicet osm takový skupiny prostě, víc dělníků, kteří se 

snažili prostě na tato místa dostat, takže tam byli tři, čtyři lidi, kteří prostě do tý doby, 

než se to znárodnilo, tak dělali takový vedoucí toho podniku. V každý tý továrně, ať to 

byla tady u těch Minichů, tak u těch Meissnerů, pak nahoře, nevím, jestli byli taky dva 

nebo tři… Prostě, kdo se na to snažil dostat, někdo z našich lidí, prostě, tam byl 

dosazenej.  

Q: Pokud se nemýlím, tak jste zmínil, že v současné době jsme vlastně na místě té 

židovské čtvrti… 

A: Ano.  

Q: Ten dům, ve kterém jsme teď, ten váš dům, ten také původně patřil židovským 

majitelům, nebo ne? 

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 Bohumíl Vrátilem  27 

 

A: To jsem se myslím posledně už zmínil, že i generace přede mnou, pokud vím, 

nebyla židovská. Určitě to bylo židovský, protože se říká, židovská ulice, asi dům od 

domu, ale určitě to bylo asi obsazený židy, co já vím. Takže… Já myslím, že ta stovka 

lidí tady tehdy byla. Jak byly početný, ty rodiny, to taky nemůžu říct, ale vím, že 

nejvíc těch dětí měl ten pan Bedřich Meissner. A to byli tak moji rostenci, asi.  

Q: Tak já vám prozatím moc děkuju, já se ještě zeptám kolegů, jestli nemají nějaké 

dotazy.  

A: Jistě.  

Q: Tak ještě jsem se vás chtěl zeptat na pár doplňujících otázek. Jedna z nich je – jak 

jste, když jste začal pracovat v té Meissnerově vile, kde byla řada lidí, třicet, čtyřicet 

lidí… Říkal jste, že nebyli nějak viditelně označeni. Jak jste věděl o tom, že jsou 

židovského původu?  

A: To je pouze můj odhad, jo, protože když jsme tam byli jako posláni na tu práci, 

nevím teda, proč by se to mělo spravovat pro někoho jiného, než prostě pro uvedení 

do provozu, a říkám, tím, že jsem věděl, že jsou ty skříně otevřený a že je tam prostě 

spousta toho šatstva a prádla, a tak dále… Takže ti, co nám jako pomáhají, tak ti 

ostatní tam prostě jako balili, už. Ale určitě můj dohad je, že by tam nebyl prostě 

nikdo jinej, než židé.  

Q: Vy jste třeba někoho slyšel, jak třeba někomu říká jménem, nebo… Byly tam 

nějaké indicie, že jste věděl, o koho jde.  

A: Ne. Ne. Ne. Ne, to vůbec ne. Protože říkám, jsme akorát měli takovej ten svůj 

požadavek, odneste nám to, přineste nám to, jo. A dá se to tam, nebo tam, žejo. A je to 

hotový, zase to dejte zpátky, a tak dále… Přišroubujem, přimontujem a zprovozníme. 
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Takže oni nám pomáhali, to byly prostě jenom ty naše požadavky, a oni celkem 

mlčeli, aniž bych prostě… Oni sice mezi sebou židé mluvili dost německy, ale ani 

náznak, že by před náma jako mluvili.  

Q: A vypadali třeba nějak zbědovaně, nebo vystrašeně, unaveně, omšele? 

A: Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Normálně, prostě v klasickým oblečení, žejo. Tehdá se nějaký 

pracovní obleky nenosily, akorát žejo my řemesníci, ale oni byli prostě normálně 

oblečení, kalhoty, košili… A pomáhali nám a ti ostatní se tam prostě pohybovali, a 

protože říkám, to byla vila pana Meissnera, žida, tudíž jsem předpokládal, že by tam 

s ním prostě nikdo jiný nebyl, než prostě jeho kolegové.  

Q: Ještě další doplňující otázku bych měl, by se týkala té továrny pana Muncha, 

myslím, že se jmenoval Munch, jste se zmínil o tom, že stejně jako ty další továrny, i 

tam byl dosazen nějaký komisař. Vy si pamatujete třeba jméno toho komisaře? Nebo 

jména dalších komisařů?  

A: Ti dva, kteří byli dosazeni do tý továrny na dřevo, to vím. Byl to pan Millhansel a 

pan Engelmann.  

Q: A ta patřila komu, ta továrna na dřevo? 

A: Ta patřila právě těm Meissnerům. Jo, těm bratrům Meissnerovým, jo. Tak tam byl 

pan Millhansel a Engelmann, jako komisaři.  

Q: A třeba u toho Muncha víte? 

A: Ne, tam si nevzpomenu, a nahoře v tý kovovýrobě taky ne. Až ti naši Češi, kteří to 

potom po válce začali řídit, tak tam některý jména vím, ale to je zbytečný.  
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Q: A ještě další otázka, a vlastně poslední, se týká té židovské rodiny, nebo té smíšené 

rodiny, kterou jste zmínil před chvílí. Vy jste věděl o tom… Vy jste tu rodinu znal, za 

války?  

A: Ne. Ne, ne. Neznal, ale protože to byl zase dům, kam jsem chodil opravovat, tam 

jsem se dozvěděl, že to takto je. Ale jméno si nevzpomenu, teď. Od posledně jsem, že 

přijdete ještě jednou, jsem zkoušel o tom přemýšlet, ale ani není nikdo, kdo by mi 

potvrdil prostě, jak se jmenovali.  

Q: A vy jste se to dozvěděl již za války, nebo až po válce, že jsou… ? 

A: Ještě za války. Říkám, protože jsme normálně do toho domu chodili na opravy, a 

tak dál, tak jsem viděl, že tam žijí, jo, a tam prostě od sousedů, kteří bydleli dole, pod 

tím domem, jo a taky se stýkali, protože jindá ty sousedi se navštěvovali, tak tam o 

nich jsem věděl, že je to prostě smíšený manželství.  

Q: Proč vám to kdo řekl, že je to smíšený… ? 

A: Nevím. Říkám, bylo to proto, že tam měli takovou malou blonďatou holčičku 

pěknou, a ta se líbila, když s ní jeli po tom městě, v tom kočárku, bylo to opravdu 

takový nádherný děťátko… Říkám, mně bylo šestnáct, to bylo dítě v kočárku, takže 

tam jsem se to nějak dozvěděl, při nějaký řeči, prostě že je to smíšený manželství.  

Q: Takž oni se nějakým způsobem neskrývali? Lidé zde věděli, že… ? 

A: Nevím, jak širokej okruh lidí to věděl, ale říkám, já jsem to věděl, ale nemůžu vám 

to dneska dokázat, protože ti lidi už nežijí, abych řekl, pane Fous, prosím vás, jak jste 

to věděl vy, jak jste to zjistil… Ti lidi už prostě nežijou, ale… A můj kolega z práce, 

ten zemřel taky, před pár lety, ten by to mohl potvrdit, nějakej pan Šifta, pokud by šlo 
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o to, o koho se jedná… Takže… Nemůžu říct prostě, ale myslím si, že paní byla 

židovka, ale kdo to dokázal prostě tak zařídit, že tady zůstali, to nevím.  

Q: Tak já vám děkuju.  

A: Pokud to stačí.  

Conclusion of Interview 
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