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JAROSLAV SAMEK 
July 10, 2012 

 

Q: Dobrý den, můžete mi říci vaše celé jméno. 

A: No jmenuji se Jaroslav Samek.  

Q: Kdy jste se narodil? 

A: Narodil jsem se třináctého května tisíc devět set třicet dva.  

Q: A kde? 

A: V Telči, na náměstí.  

Q: Byli jsme tady před několika týdny a bavili jsme se s vámi o vašich vzpomínkách 

na období druhé světové války, bavili jsme se o židovské komunitě zde v Telči a 

vlastně o osudu této židovské komunity. Dnes jsme přijeli zpět za vámi, abychom vaše 

vzpomínky zaznamenali na kameru, můžu se vás tedy zeptat na pár otázek? 

A: Samozřejmě.  

Q: Mám s sebou i poznámky z toho našeho prvního rozhovoru, čili možná se budu 

občas odkazovat na některé věci, které již zazněly během té naší první návštěvy.  

Q: Můžu se zeptat, kam jste chodil do školy? 

A: Chodil jsem do školy v Telči. Tady do… Tenkrát se to říkalo obecná škola, že. A 

potom jsem ještě tady chodil do reálného gymnázia.  

Q: Kdy jste začal chodit do gymnázia? 

A: Do gymnázia jsem začal chodit asi roku třicet. Třicet dva, nevím přesně už.  

Q: Měl jste v obecné škole nějaké židovské spolužáky?

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 Jaroslavem Samkem  4 

 

A: Měli jsme tam židovský spolužáky. Já jsem je neměl přímo… My jsme byli 

paralelky, dvě třídy, byli jsme velmi silnej ročník, tak v té druhé třídě jsme měli 

židovské spolužáky.  

Q: Vzpomenete si třeba na jejich jména? 

A: No byla to Soňa Picková, Soňa Pick. A ten druhý, ten ale nechodil do mojí třídy, 

takže to byl z Hodic, on byl z Hodic, syn továrníka, Petr… a teď si nevzpomenu na 

jeho jméno.  

Q: Vy jste věděl, že jsou židovského původu? 

A: Jistě.  

Q: Jak se to mohlo poznat, tenkrát? Jak jste věděl, že jsou židé? 

A: To se vědělo o každém občanovi, v Telči. Kdo je žid, kdo se hlásí… I když někteří 

židé se projevovali tím, že byli prostě pobožní, chodili do synagogy… A jináč prostě 

nikdo nezastíral, že je nebo není žid.  

Q: Setkal jste se ve škole třeba někdy s nějakými výroky protižidovskými? 

A: Tady v Telči nikdy. Tady nebyla nikdy protižidovská nálada, v Telči. Samozřejmě, 

ještě bych to doplnil, někteří lidé, protože židé většinou byli schopní, takže byli 

finančně aj jako dobře zajištění, takže nějací lidé, kteří na tom byli jako existenčně 

špatně, tak samozřejmě těm bohatejm lidem záviděli. Ale to záviděli aj nežidům, takže 

to se nedá považovat za nějakou rasovou nebo národnostní nenávist. Nebo 

náboženskou.  

Q: A na gymnáziu jste měl nějaké židovské spolužáky? 

A: No to byla ta Soňa Picková. Ta byla náš ročník, ale nechodila do mojí paralelky. Já 

jsem byl na technické třídě a ona byla na humanistickej. Ale my jsme se s ní 
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navštěvovali, já jsem měl v Hodicích, kde ona bydlela, já jsem měl strýce, a když jsem 

tam byl na návštěvě, tak vždycky ti Pickovi, ta Soňa, mně pozvala, aj s tím Petrem, na 

návštěvu. Tak jsme se tam prostě bavili, no. Taky jsme někdy uspořádali výlet do 

okolí a v zimě jsme lyžovali.  

Q: Jak vlastně byla velká židovská komunita v Telči? 

A: Myslím, že to bylo něco okolo sto lidí, asi.  

Q: Když jste zmínil, že byli schopní a mnohdy bohatší, než zbytek obyvatelstva, 

můžete nám popsat, co dělali, čím se živili? 

A: Tak v Telči bylo hodně židů v profesích takovejch jako řekl bych výjimečnejch, to 

jsou lékaři, advokáti a obchodníci. Spousta obchodů na Telčském náměstí byla 

v majetku židů. Ať už to byly textilní obchody, taky tady byly, taky tady byl třeba 

výkup kravskejch koží, ten byl velmi bohatej, ten pán. A taky byli ovšem židé 

zaměstnaní, ale většinou zas v těch židovskejch rodinách.  

Q: Vy nebo vaše rodina, chodili jste nakupovat do židovských obchodů? 

A: Jistě.  

Q: Vzpomenete si na jména vlastníků obchodů?  

A: No tak my jsme měli třeba… Lauer, Lauer byl… Oni měli většinou německá 

jména. Holzbauer. Stein. Asi tak, co si vzpomenu, no. 

Q: A co prodávali, vzpomenete si na to, co provozovali, ti jednotliví lidé? Za obchod? 

A: No říkám vám, to měli většinou textilní obchody, s galanterií nebo se suknem, 

potom to byly obchody s potravinami nebo taky myslím někteří prodávali klobouky, 

kloboučníci a tak. 

Q: Jak nábožensky založená byla ta komunita, byla tady hodně ortodoxní? 
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A: My jsme měli jako sousedy z obou stran na náměstí židovské sousedy, už jsme o 

tom mluvili, že jsem měl na jedné straně dokonce rabína, a na druhé straně byl lékař, 

žid, který byl nás rodinný lékař. Takže my jsme … a ještě musím připomenout, že 

v našem sousedství byla židovský synagoga, kam jsem měl jako chlapec přístup, oni 

měl tolerovali, i když tam měli ty židovské obřady v hebrejštině, které jsem vůbec 

nerozuměl. A musíte si uvědomit, že ta tělčská židovská komunita nebyla jen přímo 

z Telče, že to byli židé aj z dost širokého okolí, protože ta synagoga prostě jako 

sloužila k náboženským účelům pro celej distrikt tady, pro celej dost velkej obvod, 

obvod do parametru takovejch patnáct, dvacet kilometrů. Sem jezdili do té synagogy 

židé na náboženské obřady z okolí. A v Telči tady některé rodiny tady byly, řekl bych 

značně religiózní a navštěvovali tu synagogu pravidelně, a některé, tak jako to bývá, 

byli jako nábožensky vlažnější, ti lidi, takže možná někteří ani nechodili do synagogy, 

a ani se nestýkali s těmi židy, kteří byli, jak bych je nazval, pravověrní, nebo 

nábožensky silně založení. Taky tady bylo dost rodin, kde bylo smíšené manželství, 

třeba otec byl žid a manželka byla katolička. Zajímavý, že ty rodiny celkem dobře 

fungovaly, nebyly tam nějaký třenice nebo nějaký… Nevyskytovaly se, nepamatuju 

si.  

Q: A kde třeba měly svatby, takovéto smíšené manželství? Bydlel jste kousek od 

synagogy, je možné, že tam… 

A: Víte, že ani tenkrát mně takovýhle věci ani moc nezajímaly, nemohu vám říct. Jak 

třeba židovskej spolužák můj jeden, kterej měl za manželku katoličku, jakým 

způsobem byli oddáni. Asi jenom úředně na radnici. Prostě.  
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Q: Nějak jinak se třeba židé oblékali, než zbytek obyvatelstva Telče, bylo to na první 

pohled patrné, že jsou židé, nebo ne? 

A: Neřekl bych. Jako ty typický židovský… Ta typická židovská oblečení, typicky 

židovská, to se v Telči vůbec nevyskytovaly, takový osobnosti. Některý dámy z těch 

bohatejch rodin, ty se oblíkaly samozřejmě módně, byly jako v trendu, módním, ale 

jináč bych neřekl, že se odlišovali. Nějak, prostě.  

Q: Jakou řečí zde převážně mluvili? 

A: Tak většina těch židovskejch rodin mluvila výborně česky, ale z těch lepších rodin, 

to bylo třeba z těch advokátských a tak, mluvili mezi sebou doma německy a na ulici 

taky německy, ale s českými lidmi se domlouvali česky. Česky uměli, všichni židé 

v Telči uměli dobře česky.  

Q: Je možné, že to, že mluvili německy nebo že se ty bohaté židovky oblékaly podle 

módy, že to tady vzbuzovalo nějakou závist, u lidí? Nebo jste se s tím nesetkal? 

A: Já myslím, že to způsobovalo nelibost. A hlavně taky podiv u lidí, že tyhle dámy 

židovské, které se na ulici bavily dost, neřekl bych provokativně, ale výrazně 

německy, dávaly najevo, že tedy mluví německy raději, než česky, tak bych řekl, že… 

Teď mi unikla niť. 

Q: Jestli tohle způsobovalo… 

A: Že, že lidé se divili, jak je možný, že když už jsme věděli, že v Německu začíná 

Hitler kampaň, protižidovskou a že židé začínají být diskriminováni a pronásledovaní, 

že tedy proč mluví německy, když umí česky, proč se k té němčině hlásí. To jako lidi 

trochu udivovalo a trochu pobuřovalo, jako.  
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Q: Vy jste sám slyšel takovýto nějaký komentář, že by to někdo na ulici komentoval, 

nebo pamatujete si na něco takového? 

A: Ani bych neřekl. Ne.  

Q: Vy si vzpomenete na první okamžiky okupace Československa? 

A: Samozřejmě.  

Q: Kde vás zastihl příjezd německých vojsk? 

A: Byl jsem doma, my jsme měli dům na náměstí, okna s přehledem na celé náměstí, 

a toho patnáctého března tenkrát sněžilo, a ty německý pancéřový vozy projely do 

Telče, prostě branami na náměstí. A seřadily se na náměstí prostě do vojenskýho 

pořádnýho útvaru a vojáci se vrhli, němečtí, okamžitě do našich obchodů. A to byste 

nevěřili, že během několika dnů zmizelo z těch obchodů prakticky zboží, ti vojáci 

skupovali všechno. V cukrárnách, tam doslova zmizely zákusky, zmizela čokoláda, 

samozřejmě. V textilních obchodech zmizely podprsenky dámský, punčochy, svetry, 

prostě v textilních obchodech prostě vykoupili látky, prostě… Prostě během týdne 

bych řekl, že jsme byli úplně vyrabovaný. Obchody byly prázdný. To bylo jako pro 

český obyvatele ohromnej šok, potom, protože byli zvyklí, že v obchodech všechno 

bylo, a naráz nebylo téměř nic.  

Q: Ještě bych se vrátil na chviličku zpět, před to období té okupace, vy jste zmínil, že 

vaše rodina žila mezi domem pana rabína a mezi doktorem. Jak se jmenoval ten rabín? 

A: Freud.  

Q: Bydleli jste vedle sebe. Byli jste třeba někdy na návštěvě, jako rodina, u pana 

rabína? 
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A: To bych neřekl. Ale ta rabínova rodina, zvláště ta paní, ta se zajímala celkem o náš 

rodinej život, třeba když jsem já dělal zkoušku na gymnázium, tak běhala se zeptat 

matky, jestli jsem prošel a prostě… Měli jsme velmi dobrý sousedský vztahy. S tím 

doktorem, ten samozřejmě byl nás rodinnej lékař, takže kdykoliv jsme ho potřebovali, 

třeba ve dvě hodiny měl otec nějakej žlučníkovej záchvat, tak on doktor přiběhl, 

během pár minut prostě, když jsme zazvonili. On vyhlídl z okna, když jsme zazvonili, 

jako že je nějakej problém, tak on okamžitě přišel. S tím jsme měli, jako bych řekl, 

velmi dobré přátelské vztahy. Zajímavý, že on nebyl jako religiózně příliš horlivý, on 

do synagogy nechodil, a řekl bych spíše, že byl ateista, než že by byl věřící žid.  

Q: Měl nějaké děti, ten doktor Neumann? 

A: Měl syna, který vystudoval taky medicínu, a potom, když ten otec zemřel, tak 

převzal po něm praxi. Takže jsme měli jako pořád za souseda svého rodinného 

doktora, žida. No ten syn, bohužel ho za války Němci popravili. Zahynul v Brně. Měl 

za manželku, zajímavá věc, měl za manželku katoličku. Nevěstu měl prostě 

nežidovskou, ten syn.  

Q: A jak to bylo o svátcích, slavila třeba ta rodina pana Neumanna Velikonoce, nebo 

slavili Vánoce? 

A: Ty Neumannovi, ta rodina toho doktora, ne. Rabín samozřejmě ten židovské svátky 

slavil, že. Taky jsem se na něj díval vždycky z okna, jak dělá pro ty spoluobčany 

židovský svoje košer. Jak prostě zabíjel nebo usmrcoval drůbež a prostě zvířata 

nějaký, který prostě si u něj to usmrcení objednávaly.  

Q: A to prováděl kde? 
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A: Na dvoře, na dvoře, tam měli pěknej dvorek a měli tam nějakej stůl a lavici, tak to 

prováděl tam.  

Q: Přímo teda on sám košeroval? 

A: On sám. On sám. Ano. On samozřejmě netušil, že my jsme tam měli okna do toho 

dvora, takže já jsem ho mohl pozorovat. Jináč to dělal čistě soukromně, jako, protože 

to byl uzavřenej dvůr, kde neměl nikdo přístup a ti ostatní sousedé tam neviděli. 

Prostě tam byla zeď a přes tu zeď neviděli, ale já jsem to viděl.  

Q: Třeba o těch svátcích, navštěvovali jste se s tou rodinou Neumannovou, nebo jste 

se nějak blíž… ? 

A: Ne, ne. To vůbec, řekl bych, že rodinný styky tam takový nějaký přátelský nebyly.  

Q: Udržovali jste bližší styky ještě s nějakými jinými členy židovské komunity 

v Telči? 

A: No tak jistě, se svými spolužáky, jsme byli kamarádi. Jsme měli na tom náměstí, 

že, jak to bývá, partu kluků, a ti židé si hráli s námi. Hráli jsme si tam kolem statue na 

honičku, hráli jsme si na schovávačku, hráli jsme kuličky… A ty židovský děti prostě 

žily mezi námi, bez nějaký diskriminace nebo nějakejch… Ani se nepamatuju, že by 

někdo, když se kluci hádali, jim vyčítal a nadával do židů a podobně… to byl 

zajímavej jev, v Telči. Překvapivej, že.  

Q: Přicházeli do Telče… Zmínil jste, že v Německu sílil Hitler a protižidovské nálady. 

Přicházeli do Telče třeba nějací lidé z Německa nebo z pohraničí, aby zde našli nějaké 

útočiště? 

A: Jistě. Například moje učitelka němčiny byla židovka, která přišla z Berlína, a 

usídlila se… Měla tady nějaký příbuzný, ty Steinovi, a oni jí tady prostě dovolili 
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bydlet. No a já jsem k ní chodil mnoho roků, no mnoho roků, přes celou tu válku, než 

jí dali to transportu, tak jsem k ní chodil dvakrát týdně na konverzaci, na němčinu 

prostě. A ona byla herečka, ona samozřejmě výborně vyslovovala, měla krásnou 

němčinu, a já myslím, že od ní jsem se německy dobře naučil, což potom mi přišlo 

velmi vhod, v životě, jako.  

Q: Kdy přišla do Telče? 

A: Já rok vám nemohu přesně říct. 

Q: Jestli to bylo těsně před válkou, nebo několik let před válkou? 

A: To bylo už před válkou, to ještě než přišel ten nešťastnej rok třicet osm, kdy nám 

Němci sebrali Sudety, a potom než nás v roku třicet devět v březnu okupovali, tak ona 

už tady žila, mezi námi, prostě. Neuměla ani slovo česky, akorát pozdravit uměla, tak 

po česky, ani se nesnažila, samozřejmě, no… Ale žila si velmi dobře, protože na ty 

lekce z němčiny k ní chodila spousta dětí, které prostě prozíravostí svých rodičů se 

snažily naučit německy. A dokonce k ní chodili na německou konverzaci i profesoři 

němčiny z gymnázia, na které jsme chodili, prostě. Takže ona měla celkem slušné 

příjmy, z toho, jak dávala ty lekce, a dávala je ještě velmi příjemným způsobem, že na 

tu konverzaci jsme prostě chodilo po městě na procházku, nebo mimo město někam, 

někde do parku si sednout, že… a ta hodina tý němčiny proběhla velmi příjemně, s ní. 

A ona byla vtipná dáma, takže… No a ona byla zase nám vděčná, protože neměla 

možnost získávat žádný informace, co se děje ve světě. A my jsme každej den 

poslouchali samozřejmě Londýn, kterej byl tenkrát zakázanej pod trestem smrti, 

představte si.  
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Q: To už se tedy dostáváte zase do toho období, které jsme již nakousli, to období té 

okupace.  

A: Ale to říkám, že ta paní, ta paní se prostě takhle živila, a že měla takovej slušnej 

příjem, že neživořila, že byla schopná prostě udržovat si slušnou existenci.  

Q: My jsme již začali to téma okupace, říkal jste, že jste viděl přijíždět ty okupační 

jednotky. Jak se proměnil život v Telči poté, co přišli Němci, když nepočítám to, že 

vykoupili všechny obchody, jak se tady proměnil život? 

A: No začala ta úzkost a strach, z německýho režimu. Postupoval plíživě, ze začátku 

jako lidi byli šokovaní, ale ono se nic nedělo, prakticky, ta diskriminace toho českýho 

živlu a to riziko toho pronásledování začalo postupně, až když začal fungovat úřad 

gestapa v Jihlavě, kterej vysílal potom do okolí, to znamená aj do Telče, svoje agenty 

a ti začali zatýkat Čechy. A především tedy pozatýkali bývalý funkcionáře 

komunistický strany, samozřejmě, ale i členy a představitele třeba spolku Sokol nebo 

Skaut, to všechno zakázali, ty organizace, okamžitě. A ty představitele, kteří předtím 

vedli tyto organizace, tak Němci pozatýkali. A to už potom začal mezi lidmi děs, že… 

protože když ten Mercedes černej, německej, s těmi muži v koženáčích oblečený, to je 

taky zajímavý, s agenty objížděl náměstí, a lidi prostě vyhlíželi, tak každý byl 

v napětí, před kterým domem zastaví a koho z toho domu odvedou. 

Q: Kdy začalo fungovat gestapo v Jihlavě, jak dlouho po okupaci? 

A: Dost brzo. Já myslím, že to netrvalo dýl jak rok.  

Q: Vy jste sám viděl, jak gestapo někoho zatýká?  
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A: Jistě, jistě. Jistě jsme se dívali o okna, dívali jsme se prostě, kam to auto jede, kde 

zastaví a koho odvádějí. To vždycky sebrali tak jednoho, dva lidi. Dva, byl šofér plus 

ten jeden agent a vzadu měli dvě volný místa, tak odvezli naráz dva lidi, vždycky.  

Q: Jak často probíhaly takovéto razie?  

A: To bych neřekl, že byly razie, ale to bylo nenadálé, někdy přijeli několikrát za 

týden a někdy třeba týden nebo čtrnáct dní se nedělo nic. Ale ten děs, ten strach už 

tady byl, protože ti lidi, co zatkli, vozili je do Jihlavy, a ti lidi se prostě ztratili a 

nevraceli se, což samozřejmě v lidech už vzbuzovalo hrůzu a strach.  

Q: Vy jste v té době dělal co, na začátku války? 

A: Já jsem byl ještě na střední škole, já jsem končil, já jsem měl maturu v roce čtyřicet 

jedna, to znamená, to už bylo prakticky ve válce, protože v čtyřicátým prvním roce, 

v červnu, napadli Němci Sovětský svaz. Čili začala ta nejzuřivější válka na východě, 

v jednačtyřicátým roce. A já jsem v témž roce, kdy začala válka v červnu, v květnu 

maturoval.  

Q: Chodili s vámi dál do školy vaši židovští spolužáci? 

A: Ne, to už potom… Nevím kdy, v kterým roce to přišlo, ale to už Němci prostě 

židům zakázali… Nařídili nosit židovské hvězdy, a tím už potom zakázali židům 

nakupovat v obchodech, navštěvovat kino, navštěvovat plovárnu, například, a tak se 

stávalo, že například moje pozdější manželka, která tady měla ty židovský kamarádky, 

tak jim chodila nakupovat, prostě, což bylo značný riziko samozřejmě, protože kdyby 

jí někdo udal, tak by za to byla přísně postihnutá. Tím, že by jí zase odvezli někam.  

Q: Byli třeba omezováni v tom, v kterou dobu se smějí pohybovat po městě? 
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A: Židé? Jistě. To ze začátku měli vyhrazený obchody asi jenom od čtyřech nebo od 

pěti večer. Já nevím, jak to bylo přesně, víte, já o takový detaily jsem se jako kluk 

samozřejmě nezajímal, jen si pamatuju, že prostě nesměli nakupovat během dne.  

Q: Jaká další opatření se jich týkala? 

A: No to jsem zmínil, že museli nosit židovskou hvězdu, nesměli navštěvovat 

obchody a ty veřejný místnosti, veřejný prostory. Takže to už jistě pro ně byl život 

velmi trudnej.  

Q: Dál jste se stýkali, například s tou rodinou Neumannových a dalšími židovskými 

spoluobčany? 

A: No tak myslím, že on pak už měl zakázanou tu praxi, ten lékař, takže nebyl důvod. 

Protože jsme s nimi jako rodinný vztahy neměli, takže jsme se prakticky nestýkali 

s tou rodinou, už potom. Ale s těmi kamarády, spolužáky, jsme styky nepřerušili, 

samozřejmě, jenomže oni už pak se začali bát, oni už potom mezi nás přestali chodit, 

oni už se potom, řekl bych, stahovali do svých vlastních rodin, do rodinnýho ústranní.  

Q: Byli nuceni někde pracovat, nějaké veřejné práce třeba vykonávat? 

A: Víte, že si už na to ani nepamatuju? Je to dost možné, ale já to nějak nemám 

v paměti, že bych třeba někde viděl židy s košťatama zametat náměstí. Nevzpomínám 

si na takovej výjev vůbec, já.  

Q: Byl jste třeba svědkem toho, že by někdo někdy kontroloval židy, kteří byli někdy 

někde mimo tu určenou dobu? Viděl jste někdy nějakou perzekuci jejich, v průběhu 

války? 

A: Ani bych neřekl. To se dělo všechno tak nějak tajuplně, jako. Asi Němci se s tím 

přece jenom nechtěli předvádět, no. 
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Q: Vedly se řeči nebo byly nějaké obavy o to, co by se s nimi mohlo dál dít? 

A: Samozřejmě, že lidé ve velké většině je litovali. A uvědomovali si, že je nečeká 

žádná budoucnost, že prostě se blíží pro ně katastrofa. A to hlavně, když potom začaly 

transporty.  

Q: Vy jste říkal, že jste docházel k té německé… K té dámě z Berlína, jak ona se 

jmenovala? 

A: No jmenovala se Melanie, ale to jméno… Vy jste mi ho jednou připomněla… A už 

jste taky zapomněla.  

Q: Jak… Docházel jste k ní na konverzaci i během okupace? 

A: Jistě, do poslední chvíle, do posledního večera před jejím transportem jsem byl u ní 

ještě na poslední návštěvě. To jsem to měl jednoduchý, ona bydlela v tom domě těch 

Neummanů, tam měla podnájem, v tu dobu. Takže já jsem jenom přeběhl z domu do 

domu, k ní jako. No.  

Q: To jste tam chodil tajně? Nezakázal jí někdo provozovat to… ? 

A: Ne, nikdo mi nic nezakazoval a já jsem se za nic nestyděl. Prostě chodil jsem tam 

veřejně, jako. Za ní. No veřejně, prostě nějak… Zajímavý je, že v Telči se nevyskytl 

žádný udavač, který by někoho udal, že se stýká ze židama.  

Q: A to bylo zakázáno, stýkat se se židama? 

A: Myslím, že to zakázaný nebylo, ale samozřejmě se tomu styku lidi vyhýbali, 

protože měli obavy, že by je mohl postihnout nějakej ze strany, ze strany německý 

nějaká šikana. A nebo že by se vystavovali nebezpečí, že je Němci pozatýkají.  

Q: Vy jste se velice často stýkal s tou Melanií. Jak se proměnil její život po příchodu 

Němců? 
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A: No abych upřímně řekl, já přesně nevím, jak ona to prožívala, ona vždycky se 

ptala, co hlásil londýnskej rozhlas, co řekl ministr zahraničí pan Eden, a jak se vyvíjí 

politická situace. To jí velmi vždycky zajímalo, že protože si dělali naději, že vypukne 

válka, a že prostě ta vláda Německa skončí, že. Což tenkrát samozřejmě na konec 

německýho vládnutí čekal každej Čech, kterej byl trochu vlastenecky založenej, ale 

prostě netušili jsme, že ta válka bude trvat tak dlouho a že skončí až za čtyři roky.  

Q: A ona sama neměla rádio? 

A: Ona neměla rádio. Ne.  

Q: Vy jste říkal, že jste u ní byl poslední večer před transportem, vy jste věděl už 

dopředu, že budou nějaké transporty? 

A: To lidé věděli, protože židi dostali obsílky, a dostali prostě nařízení, kam se mají 

dostavit, kolik si smí vzít prostě s sebou bagáže, nějakej kufr, myslím, že to bylo 

dvacet kilo nějakejch nejnutnějších potřeb, co si sebou mohli vzít, myslím, že do 

dvaceti kilo to bylo, nevím už přesně.  

Q: Vy jste se to dozvěděl od koho, že ty transporty budou vypraveny, že si ti židi musí 

sbalit? 

A: To se povídalo po městě prostě, protože ti židi sami řekli svým sousedům, že zítra 

je transport. Nebo když to bylo dřív, tak že je plánovaný transport za týden, já nevím, 

v úterý toho a toho dne, v tolik a tolik hodin se máme dostavit tam a tam, kde prostě 

začne transport. Já ani nevím, jak potom ty lidi sváželi, jestli chodili s tím kufrem na 

nádraží, nebo jestli je sváželi autobusama, já vám přesně nevím. To je zajímavý, že 

takovýhle vážný detaily, že tenkrát se o to člověk v tom věku nezajímal, prostě.  
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Q: Uschoval si někdo z vašich židovských sousedů nějaký majetek třeba u vašich 

sousedů nebo u rodičů?  

A: Ne. Ne. 

Q: Nebo věděl jste o někom, u koho by si někdo něco schoval? 

A: Ani to jsem nevěděl. Ne.   

Q: Říkal jste, že jste byl poslední večer před transportem u té Melanie? Můžete nám 

popsat ten večer u ní? 

A: No tak byl velmi smutnej. Já už nevím, o čem jsme mluvili, nějaký zas poslední 

zprávy o tom, co se děje. A ona vykládala teda, že jdou to transportu, a že pojedou na 

práci do Polska. To asi takhle, to byla představa o té jejich nejbližší budoucnosti. Při 

jejím zdraví a vzhledem k jejímu stáří, a taky vzhledem k jejím fyzickým možnostem, 

když ona nijak necvičila, nesportovala, já jsem si nedokázal představit, že ona je 

schopná nějakej transport i bez nějakýho šikanování a trápení přežít. Prostě když se 

octne v nějaké tíživé situaci, tak že ten její organismus už nebude schopnej to zvládat.  

Q: Nějakým způsobem se připravila na ten transport? 

A: Jak myslíte, se mohla připravit? Ona prostě si složila nějaký nejdůležitější věci, co 

se týká oblečení. Pokud měla nějaký peníze, šperky nebo nějaký hodnoty, tak asi, 

asi… si to někde zašila do šatstva. Nevím, o tom jsme s ním vůbec nemluvili, mně se 

zdálo, že ona je v tomto ohledu strašně naivní. Že si prakticky vůbec neuvědomuje, že 

tím odchodem z Telče do toho transportu pro ní život končí.  

Q: A vy jste si to připouštěl, takovouto možnost? 

A: Já vám to říkám, že jsem si to připouštěl, že ona není schopná přežít. Tenkrát už se 

mluvilo o koncentračních táborech, no. Oni samozřejmě sváželi židy ne do 
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koncentračních táborů, ale přestupnou stanicí byl Terezín. Takže všichni židi většinou 

končili v Terezíně, tam teprve nastávala ta selekce, koho pošlou do koncentračního 

tábora a do kterého.  

Q: Vy jste již tenkrát věděl, že jezdí do Terezína? 

A: Jistě. To se o tom běžně mluvilo, že pojedou do Terezína, a z Terezína potom dál 

do Polska.  

Q: Vzpomenete si, které datum to bylo, když byla transportována, ta Melanie? 

A: To vám přesný datum neřeknu, to si nemohu pamatovat. Já jsem si tenkrát nevedl 

deník, dneska možná už bych si takovou událost zaznamenal, nemohu vám říci přesně. 

Bylo to, bylo to… 

Q: Dala vám něco na rozloučenou? 

A: Dala mi na rozloučenou svoje slovníky, německo českej a česko německej, co měla 

ona pro svojí potřebu. Tak to mi darovala.  

Q: Vy jste třeba sám viděl ta její zavazadla, co měla zabalena? 

A: To jsem ani neviděl, ona tam měla někde připravenej kufr. A když odjížděla druhý 

den, tak já jsem byl v práci, zaměstnanej, takže jsem se s ní potom, už potom 

rozloučení večer jsem se s ní neviděl.  

Q: Kolik bylo transportů z Telče? 

A: To vám přesně nevím, moc jich nebylo. Já mám dojem, nejvýš dva.  

Q: A to se událo během jednoho dne, nebo byly po sobě, několik dní? Nebo jakým 

způsobem proběhla deportace židů z Telče? 

A: V dosti krátkém časovém úseku to mohlo být, jedině tak dva týdny ty transporty za 

sebou následovaly.  
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Q: A ta Melanie šla tím prvním nebo druhým? 

A: Taky nevím přesně, který to byl transport. Mám dojem, že to byl jeden z prvních. 

Protože kdyby to byl nějakej pak, tak už bych od ní věděl, jak ty transporty probíhají.  

Q: Vy jste sám viděl někoho, jak se chystá k transportu nebo jak je odváděn 

k transportu?  

A: Ne. Ne. Ne, neviděl.  

Q: Víte, co se stalo s tím domem pana rabína nebo pana Neumanna, poté co byli 

deportováni? 

A: Tak ten dům byl prostě zkonfiskován, německými úřady. Ty židovský rodiny, co 

musely ty svoje byty opustit, tak tam nechali prakticky všechen nemovitý majetek, že. 

A z movitýho taky většinu, žejo, protože jim dovolili vzít si jeden kufr a těch dvacet 

kilo věcí, s sebou. Takže ten majetek tady zůstal. A potom nějaká organizace, to je 

taky zajímavá věc, že já nevím vůbec, jaká to byla organizace, začala… Ty byty a ty 

domy se vyrabovaly, prostě. Kdo to dělal, kdo ten majetek, ten nábytek z těch domů 

vyvážel, a kdo ho potom prodával… Prodávali, prodával se normálně v Telči za velmi 

nízký ceny, že. Takže lidi si to kupovali, ten nábytek, ale já bohužel… Dneska by mně 

takový věci do detailu zajímaly, tenkrát jako kluka prostě, rozumíte, to… Prostě jsem 

se o to nestaral, takže vám přesně nemohu říct. Jenom ty domy potom, ty byty zůstaly 

hodně dlouho prázdný, že. Některý obchody, že, tam se dala cedule Treuhandler, že, 

německá. Tak možná, že tam potom přišel nějakej Němec nebo nějakej Čech, kterej 

prostě těm Němcům přisluhoval. A ten, a ten obchod provozoval. No. Ale jináč ten 

majetek židovskej prostě, upřímně řečeno bych řekl, že byl prostě rozkraden.  
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Q: Vy jste sám byl svědkem toho, jak je ten majetek vašich sousedů někam odvážen, 

nebo balen? 

A: Ne, nebyl. Jsem si těch věcí tenkrát nějak nevšímal, prostě. Tak jsem neměl 

příležitost, protože jsme pracovali od rána asi od, nevím, od osmi hodin do pěti hodin, 

s přestávkou v poledne, takže většinu času jsem strávil v zaměstnání, v práci. Takže 

jsem nemohl chodit po městě a sledovat, co se kde děje. No a z práce se unikat nedalo, 

to prostě jenom k doktorovi, na vyžádání jste dostal propustku, že. To Němci měli 

dost přísnej režim, oni jsou přece organizátoři vynikající, takže dovedou všechno si 

zorganizovat tak, že všechno fungovalo.  

Q: Říkal jste, že tam Melanie bydlela v domě pana doktora Neumanna. 

A: Ano. 

Q: Kdy byli transportováni ti Neumannovi a ti vaši další sousedé, rodina rabína? 

A: Víte, že já ani přesně nevím. Já ani nevím, kdy a jak zmizeli.  

Q: Nepřišli se třeba rozloučit s rodiči nebo s vámi? 

A: Ne, nepřišli. S rodiči nevím, protože ta paní Freudová k nám určitě zaběhla, ale oni 

potom už věděli, že ten styk se židy je riskantní, a tak sami nechtěli pokoušet osud a 

vystavovat ty spoluobčany riziku, že budou vystavováni nějakýmu pronásledování ze 

strany Němců. Musíte si představit, že už mez lidem byl doslova děs, ze zatýkání. 

Když vám každý týden několik občanů z Telče, z města zmizí kamsi a nevrací se, tak 

ti lidi měli strach prostě. To už prostě nikdo na to nepomyslel, nějak najevo dávat 

nějakou lítost nebo zájem o osud těch židů, prostě. Tak proto ani nevím. Zajímavá 

věc, ani v rodině u nás se o tom nemluvilo. A já tenkrát, nevím, byl jsem nějakej… 

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 Jaroslavem Samkem  21 

 

Teď se mi zdá nějakej divnej a nenormální, že jsem se o to nezajímal. Že prostě jsem 

se na to neptal. A že jsem se o to nezajímal.  

Q: Jak pro vaši rodinu dál pokračovala válka, setkali jste se taky s nějakou perzekucí 

ze strany Němců? 

A: No tak otec byl v čtyřicátým čtvrtým roku zatčenej gestapem a odvezenej do 

Jihlavy… To tenkrát pozatýkali asi, najednou, během jednoho dne asi čtyřicet šest lidí 

v Telči. A důvod toho zatčení byl, že ti lidi podporovali finančně manželky těch 

zavřenejch komunistů a těch funkcionářů, kteří byli prostě zatčeni gestapem už v těch 

prvních fázích, kdy prostě začalo pronásledování, řekl bych český inteligence, 

českých osobností, které jako něco ve společnosti znamenaly. 

Q: A co se dělo s vaším otcem po zatčení? 

A: Tak otec byl nějakou dobu v Jihlavě, potom ho převezli do Brna, kde pracoval 

v gestapáckejch zahradách, tam, co Němci tam pokradli prostě nějaký vily se 

zahradama a nastěhovali se do nich, tak tam byly velký zahrady, a můj otec měl 

ohromnou výhodu, že do tý jedný zahrady chodil jako na práci. A ten zahradník, který 

tu zahradu spravoval, se s ním domluvil a já jsem od otce dostal dopis. Abych za ním 

přijel do Brna prostě, že ho budu moct navštívit. A představte si, to bylo strašný 

riziko, samozřejmě, jak pro toho zahradníka, pro toho organizátora, tak pro mojeho 

otce aj pro mě, protože kdyby bývali mě tam chytili, já jsem tam přijel teda 

s kufříkem. Otec samozřejmě… Zajímavý, o co si napsal, byla jediná věc – cigarety. 

Jináč ani o jídlo si nepsal, já jsem samozřejmě přivezl jídlo, přivezl jsem i tomu 

zahradníkovi. A my jsme se tam v té zahradě prostě s otcem setkali, mluvili jsme 

s ním ještě, no. Všechno proběhlo tak prostě, že mě nechytili, nic se nezjistilo a 
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všechno dopadlo výborně, dobře. A to bylo naposledy, kdy jsem před dalším 

transportem otce… Potom ho převezli z Brana do Breslau, do Vratislavi, dneska, a 

tam už potom vydržel v tom vězení až do konce války. Teda do konce války, téměř do 

konce války, no.  

Q: Takže se pak vrátil zpět do Telče? 

A: Vrátil se do Telče, vrátil se ovšem ale ne otec, ale lidská troska. To už prostě, to už 

prostě ten člověk, co byl předtím, to byl skutečně už lidská troska, úplně vyhublej, 

vyhladovělej a hlavně psychicky úplně zlomenej. Úplně zničenej. Takže to bylo 

setkání velmi tragický, velmi smutný.  

Q: Vrátil se někdo z té rozsáhlé židovské komunity, zpět po válce? 

A: Se vrátili asi tři lidé. Jeden mládenec, a myslím jedna židovka. Jináč si nepamatuji. 

Někteří se vrátili ze smíšených manželství, ještě. Ale jináč nikdo. Takže z celý tý 

komunity, asi sto pět židů, se vrátili snad jenom dva, asi.  

Q: Znáte jejich jména, nebo znal jste ty lidi? 

A: Tak já jsem, toho kluka jsem znal, jsem se s ním potkával po Telči. Já vám nevím, 

ani jak se jmenoval, nevím. Už jsem zapomněl taky. A o tej ženě, to vím jen jako, 

jenom z doslechu. Tak ani nevím, která žena to byla, možná jsem jí ani osobně neznal.  

Q: Tak já vám děkuju moc. Za vaše vzpomínky.  

Q: Tak teď po krátké pauze bych se vás chtěl ještě zeptat na pár doplňujících otázek. 

Zajímalo by mě, kde jste vlastně za války pracoval? 

A: Já jsem pracoval na okresním úřadě, a prakticky bych řekl na německým úřadě. 

Tady bylo Reichsvertragsverwaltung a já jsem uměl tenkrát dobře německy, díky té 

paní Melanii, a pracoval jsem tam jako tlumočník a psal jsem na stroji německou 
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konverzaci, tedy německou korespondenci jsem vyřizoval. A byl jsem pro ně dost 

nepostradatelnej, protože z Čechů tak dobře německy jako já málo umělo, takže taky 

jsem unikl nasazení v Říši, protože můj ročník, jak víte, Němci rekrutovali nás na 

práci do německejch fabrik, muničních a strojírenských prostě, na výrobu zbraní. A já 

jsem toho byl ušetřen, protože mě tady potřebovali, no. Takže jsem vlastně, řekl bych, 

kolaboroval, že. Mírně ovšem. Nikdy jsem po válce samozřejmě z kolaborace obviněn 

nebyl, dostal jsem tenkrát, to jsme dostali… Všichni kolaboranti byli evidovaný, 

potom a byli samozřejmě taky postihovaný, po válce. Takže přestože jsem tedy dělal 

na německém úřadě, pracoval, tak jsem žádnýmu postihu nebyl vystavenej, ani 

podezření. No a když zatkli potom mojeho otce, tak moje sestra byla, ta neušla tomu 

náboru do Německa, takže ta pracovala v německej fabrice, v Leitneritz, 

v Litoměřicích dneska. A já jsem teda celou válku prožil v komfortu, spal ve své 

posteli a měl jsem stále co jíst, netrpěl jsem hladem.  

Q: Vy jste byl u toho, když byl váš otec zatčen? 

A: Když otce zatkli, tak jsem doma nebyl. To se stalo, když jsem byl v zaměstnání. 

Takže jsem se to doslechl, a hned jsem si vyžádal, abych mohl přijít domů, protože 

matka zůstala sama, tak jsem jí poskytl první takovou, řekl bych psychologickou 

podporu. Aby se nezhroutila.  

Q: A ještě, když jste byl ten poslední večer u té paní Melanie, něco vám říkala na 

závěr, nějak se s vámi loučila? Můžete nějak popsat tu atmosféru toho rozloučení?  

A: No tak, ono spíš to bylo takový, víte… Ona víc plakala, než mluvila. Byla velmi 

rozlítostněná. A já taky. Takže na to nerad vzpomínám. Já jsem tam nebyl dlouho, to 

jsem tam zaběhl… Prostě jenom na rozloučení, jako. Takže jsem tam byl možná 
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dvacet minut, ne déle. A viděl jsem, že ona je v hrozným stavu psychickým, no. 

Takže… Tak jsme se rozloučili, mě objala, políbila… Tím to skončilo. Nepříjemnej 

zážitek, zajímavej, víte. Byl jsem tenkrát velmi rozlítostněnej, bylo mi jí velmi líto.  

Q: Já vám děkuju moc za rozhovor.  

A: No tak nevím, jestli jsem vás uspokojil. Musíte brát v úvahu, že jsem 

devadesátiletej děděk, a že mi už mozek začíná chátrat. Nejen mozek, ale aj tělo, s tím 

se nedá nic dělat, žejo. To je úděl člověka, jednou to musí skončit, no.  

Q: Já vám děkuju.  

Conclusion of Interview 
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