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PREFACE 
  
 The following interview is part of the United States Holocaust Memorial Museum's 
collection of oral testimonies. Rights to the interview are held by the United States Holocaust 
Memorial Museum. 
 The reader should bear in mind that this is a verbatim transcript of spoken, rather than 
written prose. This transcript has been neither checked for spelling nor verified for accuracy, and 
therefore, it is possible that there are errors. As a result, nothing should be quoted or used from 
this transcript without first checking it against the taped interview. 
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JAROSLAVA ŘEHÁKOVÁ 
July 10, 2012 

 

Q: Tak dobrý den.  

A: Dobrý den.  

Q: Můžete mi říci vaše celé jméno? 

A: Jaroslava Řeháková.  

Q: Jak jste se jmenovala za svobodna? 

A: Štarvanová. 

Q: Kde jste se narodila? 

A: V Neveklově.  

Q: V kterém roce to bylo? 

A: Osmnáctého druhý dvacet devět.  

Q: Kam jste chodila do školy? 

A: Do Neveklova.  

Q: Kolik jste vychodila tříd? Nebo do jaké školy jste chodila? 

A: Normálně čtyři ročníky.  

Q: Měla jste nějaké židovské spolužáky? 

A: Měla.  

Q: Vzpomenete si na jejich jména? 

A: Na toho Pavla Maříkovéhoa a Hanku Junkovou.  

Q: Byl nějaké rozdíly mezi dětmi židovského a českého původu, nebo se kamarádily 

dohromady? 
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A: My jsme se kamarádili normálně, s tím Pavlem Maříkem, a ta Hanka Junková, ta 

sem tady… tak nějak asi do třetí třídy a potom už se ztratila tady odtud. To nevím, 

kam odešla, to…  

Q: Jak vlastně velká byla židovská komunita v Neveklově? 

A: No veliká, tady bylo hodně židovských rodin. Tady bylo hodně… 

Q: Co většinou dělali nebo jaká měli zaměstnání? 

A: Obchodníci… No většinou obchodníci, buď koloniál, nebo textil, no.  

Q: Vy sami jste třeba chodili s rodiči nakupovat do židovských obchodů? 

A: Ale jo, chodili, tam to bylo o něco levnější, to víte, dřív byla jiná doba než dneska.  

Q: No a vzpomenete si třeba na nějakého majitele toho obchodu a s čím obchodoval? 

A: No ti Kauderovi, ti měli textil, tam jsme chodili nakupovat hodně jako, tam byla ta 

Hanka Junková u nich, tam jsme chodili hodně nakupovat, no… A jinak jako ten 

koloniál taky, taky jsme chodili.  

Q: A koloniál patřil komu? 

A: To bylo taky, taky to bylo židovský. Tam byly ty slečny Herzovy, mám dojem, 

slečny Herzovy. No. 

Q: A Kauderovi, to byla jak velká rodina? 

A: To vám nepovím, tam jich bylo hodně. To byli Kauderovi a tam se u nich střídali 

postupně, jestli to byly jejich děti nebo kdo to byl, to vám nepovím. Akorát že ta 

Hanka tady s námi chodila chvíli do tý školy, a pak už vám nepovím.  

Q: Byla jste někdy na návštěvě třeba u té Junkové, u té Hanky? 

A: Ne, u tý ne. My kamarádili s tím Karlem Konigovým hodně. Tam jsme byli, tam 

jsme chodili.  
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Q: A Karel Konig to byl kdo? 

A: To byl taky žid, ale čím se učil nebo čím byl, to vám tedy nepovím, ale on prostě 

tady měl dědečka… A co dělal? Nevím, on byl starší o dva roky, než my.  

Q: A chodil s vámi do školy? 

A: Nechodil s námi do školy, on s námi kamarádil prostě jako… To byl kamarád.  

Q: Kde jste se potkali, nebo jak jste na sebe narazili? 

A: No jak jsme narazili… No u koupání, u vody, u rybníka. A on… Nijak jsme se od 

sebe nelišili, tady jsme nijak…  

Q: Tak měli jsme krátkou technickou pauzu… Rád bych se vrátil ještě k tomu Karlu 

Konigovi. Můžete nám říci ještě jednou, odkud vlastně přišel do Neveklova? 

A: Já ho pamatuju jenom tady u toho jeho dědečka, ten tady byl dlouho. Ale tady do 

školy nechodil. Tady do školy… Kam chodil do školy, to nevím, ale tady do školy 

nechodil a byl tady dlouho, co ho pamatuju. Byl tady, až do vystěhování ho tady 

pamatuju.  

Q: Byla tady ta místní židovská komunita nábožensky založená? Měli tady… Byla 

tady nějaká místní synagoga? 

A: Byla, tam jsme se chodily koukat jako děti taky. Byla tady synagoga. Židovskej 

hřbitov, všecko tady bylo.  

Q: Můžete nějak popsat tu synagogu? S kým jste se tam chodila koukat nebo…?  

A: No nám se tam líbilo no, to víte děti. Nám se tam líbilo, no vzali nás tam, tak nám 

se tam líbilo.  

Q: Vy jste tam byli během obřadu? 

A: No celého ne. To jsme zas museli ven, to nás tam nepustili.  
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Q: Jak byste vlastně popsala vztahy mezi Čechama a tou židovskou komunitou? 

A: Já tady myslím, že tady s nima vycházeli dobře. Tady nemůže žádnej říct, že by 

někdo někomu ubližoval. A nebo, oni nám, já nemůžu říct, že by jako… To si 

nepamatuju, že by někdo někomu ubližoval.  

Q: Když došlo k záboru pohraničí, přišli sem nějací lidé, aby se tu usadili, ti co byli 

odsunuti z pohraničí? 

A: Ne, sem nepřišel nikdo z pohraničí, když se odsunovalo. Ne. Sem nepřišli.  

Q: Vy sama si pamatujete tu chvíli, kdy přijela okupační vojska do Neveklova? 

A: To si pamatuju, to bylo v březnu, v osmatřicátým roce. My bydlívali v Rustu, tady 

proti té kapličce dole, jak je katolickej kostel, takže šli dvouma směrama, šli tady jako 

od Vltavy, od… Nahoru… A tady od polí šli, šli dvouma směrama. Jedni šli pěšky a 

druzí měli tanky a vozy, no.  

Q: Jak se proměnila atmosféra zde ve městě, poté co přišli Němci? Co se změnilo? 

Myslím v té první fázi, v těch prvních měsících? 

A: No hlídal jeden druhýho, to je víc než jistý, že se lidi hlídali potom, no.  

Q: Co tím myslíte? 

A: Že si dávali pozor, co kdo řekne nebo tak… Protože jak začali odvážet ty, jako 

toho pana Franzla, doktora a ty, jako ty Sokoly, tak jako… To už lidi byli hodně 

opatrný.  

Q: Že odváželi někoho… Takže poté, co sem přišli Němci tak začalo nějaké zatýkání? 

A: No to začalo zatýkání tady těch, toho pana doktora Franzla, toho pana Skopce, 

Duška a pana učitele Dvořáka.  

Q: Kdy k tomu došlo? 
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A: To už si nepamatuju. Vím, že jsme… Ten učitel Jankovskej nám huboval, že jdeme 

na náměstí, to se rozkřiklo nějak, že jsou tam vojáci. To nebyli vojáci, to byli civilové. 

Nákladní auta, a taky tam seděli lidi, no ale mi nevěděli, kdo to je. A ten pan učitel 

Dvořák musel ze školy, no tak to jsme jako pochopili.  

Q: Takže vy jste sama viděla, jak někoho zatýkají? 

A: No to jim dali schůdky, šli po schodech nahoru, sedli si na to, a pak je zavřeli a jeli.  

Q: Kde jste to viděla? 

A: Na náměstí.  

Q: A vy jste poznala některé z těch lidí, kteří byli pozatýkáni? 

A: Ano, vždyť jsme je znali. My jsme je znali, ten doktor Fander, to byl notář, a 

Skopec byl drogista a Dušek byl kominík, no a učitel nás učil.  

Q: A proč pozatýkali zrovna tyto? 

A: To byli Sokolové.  

Q: Jak se dotkla okupace té židovské komunity v Neveklově? 

A: Ti se stěhovali dřív než my. Ti šli jako dřív, ti šli před náma. Rok. No šli asi rok 

před náma.  

Q: Ještě předtím, než byli nuceni opustit Neveklov, byli zde nějakým způsobem 

perzekuování nebo byli nuceni dodržovat nějaká pravidla, která jim stanovili? 

A: No že nosili hvězdu, to museli nosti, žejo. No a jinak do těch kin, ony tady ty kina 

nebyly, tady bylo jedno kino, tak jako těžko. Já nevím, ale myslím si, že do kina 

nesměli, no ale jestli tam jako měli zakázanej přístup, to nevím tedy.  

Q: Jak to bylo s majiteli obchodů, i nadále měli obchody a prodávali zboží? 
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A: Nadále je měli, až tak nějak, to bylo nějak takových tři, čtyři měsíce, to zavřeli… 

No a to už obsadili Němci a oni už tam jenom bydleli, než je odsunuli.  

Q: Myslíte jako tři, čtyři měsíce předtím, než byli odsunuti? 

A: Než byli odsunutý.  

Q: Měli třeba nějaké časové omezení, kdy se mohli pohybovat po městě? Nebo 

vzpomenete si ještě na nějaká další opatření, která se jich týkala? 

A: No my jsme se většinou pohybovali ve dne, večer jsme ven nesměli, takže já 

nevím, to asi těžko, jestli směli nebo nesměli.  

Q: Třeba říkala jste, že jste se přátelila s tím Karlem Konigem. On tu v té době ještě 

byl, zde v Neveklově? 

A: To tady byl, byl do odsunutí. Ten se ještě s náma rozloučil.  

Q: On byl… On rovněž začal nosit hvězdu? 

A: On hvězdu nosil, hvězdu nosil, on si vždycky takhle tu klopu přehodil, aby s náma 

mohl mluvit. On jí nosil na pravý straně, no na pravý jí nosil. Takhle si dal přes to… 

Q: Takže ten Karel Konig, on schovával tu hvězdu? 

A: No když prostě chtěl s náma mluvit, tak jí schovával, no. Tak jí schovával. To byl 

prostě jedinej jako kluk tady, co s náma kamarádil, protože ty děvčata, ty byly 

všechny starší, co jako… To byli slečny proti nám, my byli parchanti, to byly slečny. 

To byly slečny, to.  

Q: Proč schovával tu hvězdu, co hrozilo? 

A: No protože už to bylo obsazený tady Němcema, tady už byli Němci. Tak si musel.  

Q: On se nesměl s vámi bavit, na ulici? 
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A: No asi ne, ale on se s náma bavil, on si to schoval a bavil se s náma, no. A my 

tomu nepřikládali žádnou váhu, jako že nesmí, my to brali tak jako samozřejmost tak 

nějak. No a to bylo dva dny před tím nebo tři, nebo tak nějak. Jsme šli tady z náměstí 

s tím Fandou Vávrovým, jsme bydleli naproti sobě.  

Q: Takže měli jsme krátkou technickou pauzu a bavili jsme se o Karlu Konigovi, jak 

schovával tu hvězdu, kterou musel nosit. Bavili jsme se o tom, že se židů týkala celá 

řada opatření, které museli dodržovat. Vzpomenete si třeba, že by během okupace 

museli židé pracovat na nějakých veřejných pracích, viděla jste něco takového? 

A: To jsem neviděla, ale my byli vystěhovaný v Senohrabech, a viděla jsem, jak je 

převáželi v těch hytlákách, jako v těch dobytčákách normálně. A bylo to v zimě… 

Q: K tomu se dostaneme ještě později, až probereme tady tu situaci v Neveklově. Ta 

Hanka Junková a další vaši spolužáci, ten Pavel Mařík, s vámi dál chodili do školy? 

A: On chodil tady jenom do pátý třídy, a pak chodil do Benešova. Aspoň si myslím, 

že chodil do Benešova. Protože vystudoval, určitě chodil do Benešova.  

Q: A ta Junková s váma mohla dál chodit do školy? 

A: Ta se odtud ztratila úplně jako pára, jestli si jí ti rodiče odvezli… Ona tady byla 

taky u dědečka, no tak… 

Q: A ta se ztratila ještě před okupací? 

A: Ještě před, no. Ta odešla brzo tady odtaď.  

Q: Když jste se bavila, kamarádila s tím Karlem Konigem, vím, že jste byli ještě 

velice mladí, vlastně děti… Bavili jste se třeba o tom, o jeho budoucnosti, o té situaci 

židů, co se může stát, nebo že budou muset někam jet nebo něco v tom smyslu? 
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A: Ne, on o tom nikdy nemluvil, přestože byl tedy starší než my, nikdy o tom 

nemluvil. A tohleto, jako když jsme ho viděli naposledy, tak jako řekl, „Na shledanou 

a už se neuvidíme,“ a od tý doby jsme ho neviděli.  

Q: On se tedy přišel nějakým způsobem s vámi rozloučit? 

A: To jsme si říkali, no, to se s námi rozloučil.  

Q: Kde jste se setkali? 

A: My jsme šli domů s Fandou Vávrovým, bydleli jsme naproti sobě, my jsme šli 

normálně domů a on nás viděl, že jdeme, tak šel za náma a už jako… No podali jsme 

si ruce a tím to zvadlo. Myslím jako už… 

Q: Říkal vám, kdy nebo kam jede? 

A: Ne, to bylo potom během týdne, kdy je odsouvali. Oni šli na dvě etapy. Tady 

odtud.  

Q: Vy jste sama viděla ten odsun? 

A: Viděli jsme, když je… Když tady odtud odjížděli.  

Q: Kde jste byla nebo kde jste to pozorovala? 

A: Tady od kostela. Od toho katolického kostela. To je vidět krásně na náměstí.  

Q: Takže oni se shromažďovali na náměstí? 

A: Ony byly postaveny žebřiny, dvoje nebo troje, to už si nepamatuju, tam měli lavice 

a těma žebřiňákama je vezli do Benešova.  

Q: Kolik lidí jste tam mohla přibližně vidět? 

A: No my viděli ty dvě žebřině a kolik jich tam bylo jako odstavenejch lidu, to jako 

nevím, protože říkali, že byla jedna parta ještě, a to my jsme neviděli. Protože to byli 

asi zase z okolí. My viděli tady ty od nás, a ti z okolí, to nevím, no.  
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Q: Měli s sebou nějaké věci? 

A: Ty zavazadla jim prý odvezli dřív, to jsem neviděla. Tak oni šli jen tak jako 

s taškama.  

Q: Takže měli nějaká zavazadla u sebe, nějaké tašky? 

A: No jen takové ty příruční měli…  

Q: Někdo je hlídal, byl tam nějaký dozor? 

A: To byli civilové samí, co byli tam okolo. To byli samí civilové. U toho nástupu 

jejich.  

Q: Civilové, to znamená, že tam byli nějací Češi? 

A: Němci, Němci… Němci.  

Q: Takže měli nějaký německý dozor tedy.  

A: No, to byli nějaký ty… Nevím, jak jim říkali. Ti, co chodili v civilu, no.  

Q: Jak se odlišovali od těch židů, kteří tam byli shromážděni, dokázala jste rozeznat, 

kdo je tam nějaký dozorce? 

A: No měli takový… Oni nosili takový ty tralaláčky, ty kloboučky měli na hlavě, no a 

měli buď saka kožený, nebo měli kabáty, no. Jako byli v civilu. Jinak v civilu.  

Q: Byli nějak označení ti židé, kteří byli shromážděni na náměstí? 

A: No… Ti židi? Ti… No ti jako všichni měli hvězdy, ti jako všichni měli…  

Q: Poznala jste někoho z nich? 

A: No to bylo na dálku… Oni tady… Z Neveklova se ztratili všichni najednou. Ti asi 

odešli s prvníma vozama co jako to… Už jsme je potom tady neviděli. A to hned 

obsadili Němci, to hned bylo obsazený, to hned rabovali.  
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Q: Ta scéna, kterou jste pozorovala od kostela… Jaká panovala atmosféra kolem těch 

žebřiňáků?  

A: No v tichu, to byl úplnej klid. Žádnej prostě nepromluvil, tam jsme to neslyšeli, že 

by něco mluvili, to jako… Jen je pobízeli, aby nastupovali a… Bylo to nějak kolem 

půl osmý ráno.  

Q: Pamatujete si, který den to bylo? 

A: To si nepamatuju. To už je na mne moc.  

Q: Byly tam děti, rodiny? 

A: Ne, to byli samí dospělí. Tady odtud ty děti odešly dřív, tady děti moc nebyly. 

Tady byl ten Karel a Hanka Junková, tady děti nebyly.  

Q: Kdo je vlastně vezl, na těch žebřiňácích? 

A: No jestli to byl… Sedlák je asi nevezl, jestli to byl kočí… To byl tady od Míry 

Kouklového z toho statku tady, ty žebřiňáky, a tady od Platilů, to byly dva velký 

statky, takový. No tak jistě kočí je vezl do toho Benešova, sedlák je jistě nevezl, že.  

Q: Jak dlouho trvala ta scéna, kterou jste… Jak dlouho jste přibližně pozorovala? 

A: No my tam dlouho nesměli bejt, my tak jako ani nemohli, protože tamti se ohlíželi, 

aby po nich lidi nekoukali… No tak jako, nevím… Půl hodiny? 

Q: Jak jste se tam vlastně nachomýtla, proč jste byla u toho kostela? 

A: Proč jsem tam byla? No protože tam šel tatínek a ti mužští, co pracovali, jak tatínek 

pracoval v tom družstvu, tak se tam šli podívat. Tak my jako jsme se tam šli podívat 

taky.  

Q: Takže vy jste věděli, nebo lidé tady věděli, že..  
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A: No to víte, že se to povídalo mezi lidma asi, že se to povídalo, kdy půjdou. Protože 

oni tady měli taky svoje známý, víte, jako určitý lidi, to je… Že tady měli nějaký 

svoje lidi. Tam bydleli nějaký Zderadíčkovi vedle těch slečen Roubíčkovejch, no to 

byly ty slečny Roubíčkovy. A snad ty Herzovy, a to jak snad říkali, že u nich měli 

zanechat nějakej majetek, ale to se nikdo nedozvěděl, víte. Ty odstěhovali se, ty 

odsunuli, a ty Roubíčkovi se taky odstěhovali tady odtaď, ti měli dvě dcery, ta Bilina 

se dala k Němcům, a ta Jana, ta se vdala a někam odešla. Tak jako nevím.  

Q: Vy jste říkala, že někdo z těch rodin uschoval nějaký majetek u českých rodin, tady 

v Neveklově.  

A: No říkali, že tady u těchhle Zderadíčků, že měly bejt nějaký… Ale to víte, co je na 

tom pravdy, to se nikdo nedozvěděl, no.  

Q: A slyšela jste jenom o tomto případu, nebo jste slyšela ještě o jiných případech, 

kdy si židé schovávali majetek nebo peníze u někoho? 

A: To nevím. To nevím. Jenom vím, že jak je odsunuli, že překopali celej židovskej 

hřbitov, to se okamžitě překopalo… Jako to Němci překopali a hned obsadili ty jejich 

domovy, obsadili a… Že tam odtaď odváželi, co komu se líbilo, že asi, těm rodinám 

německejm, tak nevim…  

Q: Vy jste říkala, že Němci překopali židovský hřbitov. K tomu došlo kdy? 

A: No to bylo, jak když odjeli. Jak když odjeli. Když odjeli, tak začali jako první 

hledat na židovským hřbitově, no.  

Q: Vy jste viděla, jak tam kopou?  

A: No to víte, že jsem to viděla, vždyť ten náš hřbitov je hned vedle, to jako naproti 

sobě jsou ty hřbitovy.  
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Q: Můžete popsat, co jste tam viděla?  

A: No viděli jsme, že tam choděj a že tam kopaj, nic jinýho jsme neviděli.  

Q: To bylo nějaké systematické překopaní toho hřbitova nebo… ? 

A: No těch hrobů no, co… To jako tak překopávali ty hroby, no. Oni nemaj jako 

obložení, žejo, oni maj jako pomníky. Oni měli teda jako krásný pomníky, tam na tom 

hřbitově. Tak to všechno bylo porážený a překopali to, no.  

Q: A to překopávali lidé v uniformě nebo…? 

A: Vojáci to překopávali. 

Q: Říkala jste, že ty domy obsadili Němci. Vy jste viděla třeba, jak vynášejí odněkud 

nějaký majetek nebo nějaký nábytek? 

A: No tam bylo přistavený auto u každého baráku, kde bydleli, no tak to jsme se 

domnívali, že to vzali tam odtaď, protože pak to uzavřeli, to bylo uzavřený, tam 

žádnej nesměl.  

Q: Jaká auta?  

A: No německý auta nákladní, no. S plachtama, no.  

Q: A kdo ten majetek vynášel? Jako civilisti, nebo vojáci?  

A: Němci, zase vojáci. Zase vojáci.  

Q: Víte…? 

A: Co prostě bylo cenné, tak odnesli, a co nebylo cenné, tak tam nechali a zamklo se 

to a žádnej tam nesměl, no.  

Q: Rozebrali si část toho majetku i Češi, co bydleli tady v Neveklově? 

A: To nebylo, tomu nevěřím. Tomu nevěřím, že by tam někdo šel.  

Q: Nebo třeba byla část toho majetku rozprodávána obyvatelstvu? 
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A: Ne, to ne.  

Q: Vy jste zmínila snad, že těch transportů bylo víc, z Neveklova…  

A: No dva říkali, že byly. Říkali dva, těch našich, co tady byli, tady bylo hodně těch 

rodin, a těch z okolí. A to nevím tedy, kdy šli ti, to nevím.  

Q: Takže viděla jste ještě nějaké jiné zatýkání nebo deportaci židů odsud? 

Z Neveklova? 

A: To ne, viděli jsme akorát, když ty Sokoly zavírali, a viděla jsem jako jak odsouvat 

jako ty Němce. Ty židy tedy.  

Q: Vrátil se někdo z těch židů, kteří žili… 

A: Paní Kauderová se vrátila, taky je tady pochovaná na hřbitově, ale byla živa snad 

čtrnáct dní. A nevím, jestli byla při smyslech, jestli mluvila, jen sem chtěla, tak prej jí 

sem odvezli a… A kdo jí sem přivezl, to taky nevím, kdo tady s ní byl tu chvíli, to 

nevím. Vím, že tam lidi k ní chodili, ale… Jestli něco mluvila nebo nemluvila, to 

nevím, no.  

Q: A to sem přišla kdy? 

A: No když bylo po revoluci, když jako ty koncentráky se osvobodily, tak ona ho 

přežila tedy, no.  

Q: Čili těsně po válce.  

A: No to bylo po válce.  

Q: Vy jste jí sama viděla? 

A: Neviděla jsem jí. Já jí neviděla.  

Q: A paní Kauderová, jak byla stará? Nebo víte, z které byla rodiny, co dělali tady, 

jakému řemeslu se věnovali nebo obchodu?  
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A: No to byla právě ta, jak u nich byla ta Hanka Junková, to byla její babička. To byla 

její babička.  

Q: A vrátil se ještě někdo jiný z nich? 

A: No z neveklovskejch židů žádnej, jenom tadyta paní a jinak žádnej ne. To nevím, 

ani v okolí nevím, že by se někdo vrátil, že by říkali, že se vrátil.  

Q: Ještě když jste pozorovala tu deportaci židů, bavili se místní lidé o tom, co vidí? 

Nějakým způsobem to komentovali? 

A: Ale to už bylo takový ticho, protože jsme věděli, že už půjdeme taky už. Že 

půjdeme za nima, no tak už bylo takový… Určitá část lidu tady zůstala, co byly 

řemesla, co potřebovali, tak to tady nechali, aby jako krejčí a kováře a takovej ten 

koloniál nějakej, toho Rousového tady nechali, a nevím kterej… No prostě ty řemesla, 

který potřebovali, krejčí a tak tady nechali a jinak muselo všechno pryč.  

Q: Čili značná část obyvatelstva Neveklova byla vystěhována z města? Z obce? 

Obyvatelé Neveklova byli vystěhování odsud? 

A: No, ti byli vystěhovaní, ty byli vystěhovaní, mimo těch, co oni potřebovali. 

Q: Jak dlouho to bylo po deportaci židů? 

A: No my jsme šli za rok za nima, ani ne za celej. My jsme šli z Neveklova jako 

poslední, my nebyli dlouho vystěhovaní, tatínek dělal v tom hospodářském družstvě, 

tam bylo obilí vlastně, sýpky obilí a tak jako, tak to museli prostě vyklidit všechno to. 

My jsme se stěhovali na Silvestra, a toho Silvestra jednoho jsme trávili 

v Senohrabech, a potom v květnu už bylo po válce, no a v červnu my už tady byli zase 

nazpátek, my byli vystěhovaní tak rok a půl.  
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Q: Proč odsud vystěhovali obyvatele? Proč odsud byli vystěhováni lidé? Z Neveklova, 

proč vlastně je odtud odsunuli? 

A: No to bylo vojenský cvičiště, udělali z toho vojenský cvičiště. To bylo od těch 

Sedlčan, žejo. Sedlčany snad šly první.  

Q: Takže se to netýkalo pouze Neveklova, ale… 

A: No celého tady okolí, to byla hromada vesnic vystěhovanejch. To bylo celý okolí. 

To bylo celý okolí vystěhovaný. Sem do toho území se mohlo jenom na propustku. 

Akorát Benešov zůstal, tam měli zas nějaký ty trestnice a tak jako takový, říkali, že 

v tý vile Kateřince, že byla nějaká jako taková trestnice nebo něco takového, a že tam 

bylo jako nějaký to velitelství, ale jinak celý to okolí bylo vystěhovaný. My jsme se 

stěhovali, to bylo vlastně město, to bylo, to tomu vrátili až teďko, to město. Jinak to 

bylo jako město, tady byl soud, všechno tady bylo.  

Q: Kam šla vaše rodina, když jste museli opustit Neveklov? 

A: My jsme šli do těch Senohrab. Tatínek byl zaměstnancem toho hospodářského 

družstva, tak musel do toho hospodářského družstva do Benešova.  

Q: Co jste vy dělala v Senohrabech? 

A: No tam nás jako rádi neměli, jako žádného, tam bylo vystěhováno jako víc rodin, 

z Neveklova, než my. Tam jako žádný vystěhovalce rádi neměli, protože jsme jim 

jako zabírali, to bylo to samý, jako Senohraby, to byly samý chaty výletní, to bylo 

sídlo Pražáků vlastně. No a ty chaty nám museli uvolnit vlastně, my nebydleli 

v domech, my bydleli v chatách. No a my bydleli akorát nad tratí, tedy. No tak jsme 

viděli, že nás jako zabrali, já se začala učit šít, už jsem se jako druhým rokem začala 

učitšít, no tak nás zabrali do toho, zase jsem tam dostala tedy místo na to šití, ale už 
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jsem musela do tý německý dílny. No a tam jsme se neučili šít, tam jsme spravovali, 

to bylo pochopitelný, no. A to bylo v tom hotelu Hrusov a v tom hotelu Valencie, no. 

A tam jsme jako chodili tam odtud domu.  

Q: Co jste tam spravovali? 

A: No vojenský uniformy, vojenský uniformy, to nám tam přišlo čistý a my to museli 

zpravit a zase vyžehlit a šlo to nazpátek. Kam to šlo, jestli na frontu, kam to šlo, to 

nevím. Košile se spravovaly a všechno takový, co šlo zpravit, tak se zpravovalo, co 

nešlo, tak se zahodilo, no.  

Q: Viděla jste nebo byla jste svědkem nějakých zločinů nebo perzekuce civilistů 

v Senohrabech? 

A: Civilistů ne, ale těch židů jsem viděla, jak převáželi prostě jako je převáželi v těch 

vozech, v těch jako jak oni tomu říkali ty dobytčáky, ty hytláky, žejo, v otevřenejch, 

bylo to v únoru, koncem února to bylo, oni měli jen ty pláště na sobě, takový ty 

černobílý, no. Hvězdy na zádech, no, bosi… A oni z toho vyskakovali ven, z těch 

vagónů, který byli schopný, tak vyskakovali, a oni po nich stříleli. No a my jsme byli 

jako v práci, jako v tý Valencii, no a ten uměl česky, to byl nějakej Vídeňák, no a 

přišel a říkal, dneska holky domů nepůjdete, já vás musím dovést. A já říkala, já 

nechci, pro mne chodí tatínek. No on mě vždycky chodil na most naproti, jako. 

Bydleli jsme nad tou tratí, no tak až na ten most mě dovedl a tatínek říkal, „Pojď, 

jdeme domů.“ A po trati to jako byli zabití, to jak vyskakovali, tak po nich stříleli.  

Q: Vy jste sama viděla ten vlak s těmi vězni? Vy jste sama viděla ten vlak těch vězňů? 

A: No to šlo pořád, to byl takovej hrozně dlouhej vlak, no, ale ti lidi museli přejít, 

žejo, co jako tak… No nás nechali přejít a byla slyšet ta střelba, no a potom po trati 
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jich sebrali asi patnáct a byli uložený tam v tý hasičský kolně tam, tam se na ně 

chodili koukat, no.  

Q: Jak ten vlak vypadal? 

A: No… Znáte dobytčák? Ty otevřený vozy? No tak zrovna tak je převáželi. Stáli ve 

stoje, a tak je převáželi. To byl nejhorší obrázek snad.  

Q: Takže to byly otevřené vagóny, bez střechy? 

A: Otevřenej vagón, nezastřešenej, nic, a tak je popřeváželi. Namačkaný na sebe, 

kterej mohl, tak vyskočil. Buď se zabil sám, nebo ho zastřelili. Poněvadž tam byl 

takovej záhyb, jako jo, a tam prostě oni skákali. Tam ta trať se musela zpomalit 

trochu, jo, tak tam oni skákali z toho ven.  

Q: Viděla jste, jestli tam byli muži, ženy, děti? 

A: Tohleto co jsem viděla, tak to byli skoro samí mužský jako, tohleto byli samí 

mužský, a ta paní Šobrová šla ráno, tam prostě byly takový vany nebo necky takový, 

tak šla, odklopila je, on tam pod ní byl. Skovanej. A ona ho přechovala, až do konce 

války ho přechovala u sebe. On neuměl slovo česky, ona neuměla… Oni říkali, že to 

byl snad Polák, ona ho u sebe přechovala, a tak jako to nahlásila na tom 

mezinárodním Červeném kříži, že tam je. No tam tenkrát… Potom nám ještě psala, 

když jsme se sem nastěhovali nazpátek, že si ho jako odvezli. A potom jí snad dali 

nějakej křížek nějaký známí potom, on byl dlouho v nemocnici. No a tak potom jsme 

tam za ní jezdili do těch Senohrab, to už byla taky starší paní, manžela jí zabili 

v Německu při prvním náletě a děti neměla.  

Q: Kdo to byl, paní Šobrová? 

A: No to byla v těch Senohrabech sousedka, no. No.  
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Q: Jak jste se dozvěděla, že tam takhle někoho uchovává? 

A: Protože se šla ptát tatínka, co má dělat. On byl živej a ptala se, co má dělat. A on 

neuměl česky, a tatínek uměl dost německy z první světový války, jo. Tak se nějak 

jako domluvili, jo.  

Q: Vy jste tam šla se na něj podívat? 

A: No. Šla. Říkal, že mu je sedmadvacet let a vypadal snad na sedmdesát, chudák.  

Q: Můžete nějak popsat, jak vypadal? V jakém byl stavu? 

A: No v hrozným. Zarostlej, zbídačenej, holohlavej, no víte no… Zbídačelej člověk, o 

třicet let starší než má bejt, no.  

Q: Vy jste tam byla s tatínkem nebo sama? 

A: No i s maminkou jsme se tam byli podívat, no. On se bál, on se bál, abychom na to 

no… No a ta paní Šebrová ta byla sama, ona říkala, já nikoho nemám, mně je to 

jedno, tak půjdu s ním. Já jako… Mně už na ničem nezáleží.  

Q: Víte, o čem se s ním bavil tatínek, když uměl německy? Nebo bavil se s ním 

tatínek? 

A: No oni se snažili dorozumět, no něco mu snad řekl, no já nevím, to už jako zase 

tolik si nepamatuju. To jenom vím, že nesměl moc jíst, že mu dávali jenom po trochu 

jídla, no. A ta paní mu léčila nohy, protože byl v hrozným… Byl bos a tak ta kůže 

byla, to bylo tvrdý na to… Že jako furt mu koupala ty nohy a on tam většinou ležel. 

To bylo v únoru a my se v květnu stěhovali. Ale takhle jsme se tam na něj zašli 

podívat, jo, to už potom byl jako lepší. On se snažil mluvit, ale my mu nerozuměli, on 

nerozuměl nám. Nevím, no. No dopadlo to s ním asi dobře, když se ozvali jako ty buď 

známí nebo příbuzní, no. Nevim. 
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Q: Věděl ještě někdo další o tom, že se tam schovává jeden z těchto vězňů? 

A: No to asi pochybuju, protože to by jinak… Za jedno nás tam ti lidi neměli rádi, tak 

to by hned asi vyšlo najevo, no. A ona byla taková, no prostě to byla starší paní, oni jí 

zemřeli dvě děti, a říkala, ten manžel jí jako při prvním náletu v tom Německu jako 

přišel o život, no tak jako ona říkala, mně na ničem nezáleží, mně je to jedno. Tak se o 

něj starala, no. A jak dlouho ho tam měla u sebe, to nevím, no. Než si asi pro něj 

přijeli, než jako…  

Q: Ještě bych se vrátil k tomu výjevu, když jste šla z práce, přes most. Viděla jste ten 

vlak dole, ten vlak byl v pohybu, nebo stál?  

A: Ne, v pohybu, to jel pořád, to jako jel. To jel. A pak tu trať na dva dny zavřeli. Pak 

se nejezdilo na Prahu, pak jako protože říkali, že už to sbírali tady jako už od 

Benešova. Že už je sbírali od Benešova.  

Q: Vy jste viděla, jak někdo střílí vězně? 

A: No ono, říkám, tam byl takovej zákrut, to byla jako trať, kde ten stroj musel 

zmírnit, no tak my je neviděli, protože oni museli stát v tom lese nahoře, prostě nad 

tou tratí, a to bylo zalesněný. To říkali V břízkách, a to bylo všechno jako zato…  

Q: Vy jste viděla někoho zastřeleného, kdo by tam ležel? 

A: No ty jsme viděli, ti byli v tý hasičský kolně, je skládali do tý hasičský kolny, a pak 

je odvezli. Jestli je tam nějakej hromadnej hrob, v těch Hrusicích, nebo tam byl 

pohřeb až v Hrusicích, tedy hřbitov, tak to nevím, kam je dali.  

Q: Takže pokud tomu správně rozumím, tak ti co byli zastřeleni, byli potom odneseni 

nějak jinam? 
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A: Odvezli je na těch nákladních autech jinam. Jestli je pohřbili, jestli udělali nějakou 

šachtu, to jako nevím.  

Q: Ale vy jste říkala, že jste viděla nějaké mrtvé lidi v hasičské zbrojnici. 

A: No, to byli ti… To byli oni, no.  

Q: Takže tam byli nějakým způsobem skládáni ti, co byli postříleni vedle toho vlaku, 

nebo…? 

A: No to je sebrali podle trati. To je sebrali podle trati a dali je do tý hasičský kolny a 

potom je ráno odváželi.  

Q: Vy jste se tam šla podívat? 

A: No to bylo otevřený, tam bylo lidu. To bylo otevřený.  

Q: Kolik tam mohlo být těch lidí? 

A: No říkali patnáct tenkrát, to si pamatuju, říkali patnáct.  

Q: Můžete popsat, jak vypadali, ti mrtví lidé? Jestli tam byli muži, ženy, děti? 

A: To byli mužský, to byli samí mužský, tohle. Samí mužský.  

Q: Jaké měli oblečení na sobě? 

A: No jen tak takový ty kabáty, ty trestanecký. Jako pyžama. No něco podobnýho jako 

pyžama, no. A to měli na nahým těle, no.  

Q: Takže jste říkala, že to bylo v únoru… 

A: V únoru to bylo.  

Q: To znamená, že v únoru čtyřicet pět? 

A: To bylo v únoru už ke konci války, čtyřicet pět. A kam je převáželi, kam je vozili, 

to nevím taky. To jako nevím. Ale jeli od Benešova, jeli od Benešova, jako kam je 

vezli, jestli na Prahu nebo kam… Nevím.  

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 Jaroslavou Řehákovou  23 

 

Q: Vzpomenete si na jméno toho…? 

A: Já jsem věděla, jak se jmenoval, ale teďko kdybyste mi dal, co byste chtěl, si na to 

nevzpomenu. Rudi? Ruda?  

Q: No když jsme tady byli před… 

A: Já si na to vzpomněla, já vám to jméno už říkala.  

Q: Ruda Eltmann? 

A: Když jsem tady byl před třemi týdny a bavili jsme se o vašich vzpomínkách na 

válku, tak jste zmínila právě, já tady mám u sebe ty zápisky z toho našeho prvního 

rozhovoru a je tady napsáno, že se jmenoval Rudi Eltmann.  

Q: No jo, tak Rudi Eltmann, no jo. To já paměť tak brzy neosvěžím, hned.  

Já vám děkuju mockrát za vaše vyprávění, ještě bych se zeptal kolegů, jestli někdo 

nemá nějakou doplňující otázku. 

Q: Tak po krátké pauze bych se vás rád ještě zeptal na jednu doplňující otázku, 

popisovala jste tu scénu na mostě v Senohrabech, viděla jste vězně ve vlaku. Říkala 

jste, že to byli židé. Jak jste mohla poznat, že to jsou židé?  

A: Byli tak oblečení, měli hvězdy všichni.  

Q: Ti lidé, co byli ve vlaku, měli na sobě hvězdy? 

A: No jistě měli jako obleky, jako ty pyžama, štráfatý, a měli hvězdy, všichni měli 

jako hvězdy. Ale černý, ne žlutý, ale černý, a všade bylo Jude, bíle. I na těch vagonech 

bylo napsáno Jude.  

Q: A ti lidé, co jste viděla, ty mrtvoly, co jste viděla v té hasičské zbrojnici, taky byli 

tímto způsobem označeni? 

A: Taky byli označení tak, taky.  

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 Jaroslavou Řehákovou  24 

 

Q: A když jste viděla toho, toho Eltmanna, Rudiho, ten měl rovněž, ten měl… Ten 

vypadal… Jak vypadal? 

A: Ten měl taky to, ale mám dojem, že tu hvězdu neměl černou. To vám neřeknu jako, 

hvězdu měl, ale černou hvězdu neměl. Že je asi rozlišovali podle národnosti, já nevím. 

Asi podle národnosti, že je rozlišovali. Protože mám dojem, že tenhle černou hvězdu 

neměl, tihleti, to byli v tý hasičárně, ti měli všichni černou. A označení bíle, ale 

tenhleten černou určitě neměl.  

Q: A jak myslíte tedy, že vypadala ta hvězda? 

A: To vám nevím, jestli to byla červená nebo jaká, já nevím. To už nevím, do růžova 

nějak nebo, to už si nepamatuju. To nevím. Hvězda to byla, ale tu barvu tak nějak… 

Vím, že to Jude tam naspaný bylo, ale jako ta hvězda jestli červená, nebo růžová. No 

nějaký světlejší, nějaký světlejší barvy, ale žlutá ne. Žlutá to určitě nebyla. To bylo asi 

podle národnosti, který to byli. Z kterého státu, asi.  

Q: Já vám děkuju mockrát.  

Conclusion of Interview 
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