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Tak dobrý den.  

Dobrý den.  

Děkujeme mnohokrát, že jste byla ochotná se s námi ještě jednou sejít a vrátit se zpět do minulosti, 

k vašim vzpomínkám.  

Můžu se vás zeptat na vaše celé jméno? 

Marie Hanzíková.  

Jak jste se jmenovala za svobodna? 

Rubášová.  

Kdy jste se narodila? 

Třicátého třetí devatenáct set třicet jedna.  

A kde to bylo?  

Tady ve Velharticích, dole u řeky jsme měli chalupu, no a tam jsem žila do takových patnácti let, a pak 

jsem byla na Šlajfu, tam byli příbuzný, tak jsem byla na tom Šlajfu, blízko pana Wericha,  

Co dělal váš tatínek? 

Můj tatínek byl varhaníkem, hrál dvaašedesát let v kostele, šedesát dva let. 

A maminka? 

Maminka byla v domácnosti.  

Kam jste chodila do školy? 

Do školy jsem chodila tady ve Velharticích a potom do měšťanky do Kolince, tady nebyla tenkrát 

měšťanka, tak jsme chodili – tenkrát se říkalo do měšťanky – tak od tý pátý třídy jsme chodili do 

Kolince, pěšky. 

A vlastně, v kterém roce jste začala chodit do školy ve Velharticích? 

V roce třicet sedm. V roce třicet sedm, a to jsme chodili do starý školy asi čtrnáct dní, jsme chodili do 

starý školy, to bylo naproti jak je pošta, tak tam byla škola, tam jsme chodili čtrnáct dní, a potom bylo 

slavnostní otevření školy nový, co je tady vpravo dole, ta je postavená čtrnáctýho září, třináctýho září 

se otevřela a ještě si pamatuju, že čtrnáctýho září zemřel pan prezident Masaryk. Takže to bylo 
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zrovna takhle, a bylo to slavnostní otevření školy a hodně se o to zasloužili i ty Polákovi, že se ta škola 

tady vůbec postavila.  

Chodily s vámi do školy nějaké židovské děti? 

Ano, chodily. 

Můžete vzpomenout na jejich jména? 

Ano, o rok mladší byla Hana Poláková, a o dva roky starší byla Lila Klingerová. A pak byl ještě vlastně 

Pavel a to byl Pavel Polák, tak ten byl ještě vlastně o rok starší než ta Lila, takže asi o tři roky starší než 

já.  

Kolik vůbec židů žilo ve Velharticích, v té době? 

V té době žilo… Bych to musela spočítat… 

Nebo třeba rodin, kolik rodin? 

Rodin, takže: vezmeme starý Polákovy, tam jich bylo šest, mladší Polákovi, to tam byl Wilhelm Polák, 

a mladší Polákovi, to byl Karel Polák a ti měli právě tu Hanku a toho Pavla. A ti byli mladší. Takže byly 

dvě rodiny, pak byli ti Druckerovi, ti byli, co byla potom školka, tak to byla dost rozvětvená, ti měli 

toho Viktora a Arnošta, a ještě měli dceru, ale ta jim pak nějak zemřela ještě dřív, když jsem byla 

malá, to si pamatuju. No tak to byly takový tři, čtyři rodiny. Ale oni sem hodně jezdili za nima ti 

příbuzní, tady z okolí, co se stýkali všichni, tak sem jezdili za nima.  

Čím se živili ti lidé, jaké měli profese většinou, ti židé co tady žili? 

No oni si tady postavili továrnu na kůže, no a zaměstnávali hodně lidí tady. To byla továrna na kůže, 

měli to ještě napsané i na té budově, ta budova ještě existuje, tam je plzeňský dílo teďka. To je velká 

budova, jako, no a oni si postavili, v roce třicet sedm si tady postavili takovou velkou vilu, kam se 

potom nastěhovali ty dvě rodiny, ten Wilhelm Polák, ten starší, a ten Karel Polák, no jenomže moc 

dlouho ne, do roku čtyřicet dva, pak museli odejít. Takže to ani neužili.  

Takže tu koželužnu měli ti Polákovi? 

Ti Polákovi, ano. 

A co dělali ti další židé ve Velharticích? Čím se živili? 

No oni asi tak spolupracovali, protože to byla dost velká továrna, na ty kůže, takže tam chodili tak, no 

protože jsem byla v té době docela malá holka, tak jsem vnímala to, že chodili do té koželužny, tak, a 

co tam dělali, to vlastně nevím.  

Vlastnili tady nějaké obchody? 

Ne, to ne.  

Vzpomenete si, jestli docházelo k nějakým konfliktům mezi českým obyvatelstvem Velhartic a 

místními židy? 
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To ne, to naprosto ne, já bych řekla, to byli vzorný lidi, slušný, jestli někomu nepomohli, tak nikdy 

v životě nikomu neublížili, to vím od rodičů, že i doma se o tom hodně mluvilo, a že i pomáhali lidem, 

když někdo potřeboval něco pomoct, finančně třeba, jo, a měli tam hodně dělníků, kteří byli na nich 

závislí, na těch Polákovejch, a ohromně jim pomáhali, nikdo si nestěžoval, právě naopak. Všichni jim 

byli vděční, protože se vzorně starali o ty dělníky.  

Třeba vaši rodiče měli nějaké vztahy k jedné z těch židovských rodin? 

Spíš takový sousedský, jo, já jako holka jsem tam ráda k nim chodila, hrozně ráda, protože jsem 

dostala vždycky něco od cesty, to jsem byla taková malá žába, jo, tak jsem nosila, maminka jim 

posílala vajíčka, já jsem jim tam nosila, máslo se dělalo tenkrát doma, no oni měli rádi to domácí 

máslo, tak jsem ho tam taky nosila. Takže jsme měli hezký rodinný vztahy takový, ráda jsem k nim 

chodila, i jsem dostala takovou panenku, ta měla pravý vlasy úplně, od tý starší jejich dcery. To je z tý 

starší rodiny, ta se jmenovala Elinka, a já jsem tam k nim ráda chodila, ona mě měla ráda a dostala 

jsem panenku, kterou jsem chovala jako oko v hlavě, zvlášť když potom odešli, tak já jí říkala i jako 

Elinka, jo, té panence. Že to bylo takový, opravdu ráda na to vzpomínám.  

Vím, že když jsme zde byli u vás minule před několika měsíci, a mám vlastně i poznámky z této 

návštěvy, vím, že jste se zmínila o tom, že zde došlo ještě před válkou ke zmizení jedné místní 

dívky, můžete mi popsat, co se zde stalo, ve Velharticích? 

No ono jak se to vlastně stalo, pořádně nikdo neví. To jsou takový ty lidský dohady, jo, ale vždycky, 

jistě to znáte, že se to spíš zveličí, že se to zveličí a lidi maj rádi senzace, žejo, takže on pořádně nikdo 

neví, jak se to stalo. Prostě, ta dívka sloužila u těch Druckerů… 

Jak se jmenovala? 

Jmenovala se Marie Reitmaierová. A byla to holka hezká, říkali jí, že jo to úplná krasavice, a já jsem jí 

znala jako, hezká dívka to byla, a najednou zmizela. Ale ona měla taky chlapce, bůhví, jak to bylo 

všechno, no a najednou zmizela, hledala se možná nějakejch čtrnáct dní, a pak jí našli tady u sousedů, 

to se jmenuje Přestanice, taková vesnička, kde byl velkej rybník, a tam jí našli utopenou. 

 A bavili se zde lidé o tom, co se s ní mohlo stát? 

Jo, byly právě hrozný dohady, ono bylo zajímavý, že jako, snad abych řekla pravdu, tyhle ty Polákovi, 

ty měli lidi radši, ti Druckerovi, co bydleli v tom městečku, tak ti se tak jako víc stranili lidí, ti tak 

nekamarádili s Velhartickejma lidma, ale proto taky asi bych řekla, že je stavěli do takovýho horšího 

světla, ty Druckerovic, z toho, co se týče tý dívky, jako že je jako začali podezírat, tenkrát se jako 

říkalo, že židi potřebujou dívčí krev, jo, mladou, a že jí jako podřezali a pak že jí… Ale když jí potom 

jako pitvali, tak nezjistili jako nic takovýho, takže kdoví, jak to bylo, pořádně nikdo neví. 

Když říkáte, že se říkalo, že byla tímto způsobem využita, vzpomenete si vůbec, kdo šířil takovéto 

informace, jak se vůbec šířily ve Velharticích?  

Právě, naproti toho jejich baráku, jak bydleli, jak byl ten židovskej dům, tak naproti bydlel nějakej 

Zahradník, kterej neměl židy rád, tak ten to hlavně rozšiřoval. No ale jako moje rodiče, já jsem byla 

tenkrát malá holka, takže naši byli vždycky na straně těch židů, protože tomu nikdo nevěřil, že by to 

tomu takhle bylo.  
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Vy jste slyšela třeba vaše rodiče si povídat o tomto případu? 

No jistě… 

Vzpomenete si třeba, jaké vedli debaty na toto téma? 

Povídalo se o tom doma, jak to mohlo bejt, ale nevěřilo se tomu, že by to ti židi udělali, prostě se 

ztratila, a tenkrát, jak jsem říkala o tom Zahradníkovi, ten dokonce tvrdil, že viděl, jak s převážela 

nějaká bedna, že jí asi v tý bedně převezli do těch Přestanic do toho rybníka, ale to byly všechno 

jenom, bych řekla, povídačky takový. A naši tomu, rodiče tomu nikdy nevěřili prostě.  

Vy jste jí viděla mrtvou, když jí našli? 

Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, já ne, já jsem byla malá holka, ale pamatuju se, že když se to stalo, tak tam 

bylo, hlavně ženský byly zvědavý, myslím, že i moje maminka se tam byla podívat, že byla jako bílá, 

říkala, ale nebylo na ní vidět nic, že by byla jako podřezaná nebo něco, byla prostě utopená. Pak jí 

pitvali, ale jak to dopadlo, to už mi není známo.  

Co to znamenalo, že byla bílá, nebo jak si to vykládali, že byla bílá? 

No asi že byla dlouho v té vodě, že byla dlouho v té vodě, takže byla jako, působila ta voda asi tak, že 

byla bílá. Ale byla to krásná holka, ještě si jí pamatuju, a bylo to i v novinách, to si pamatuju, že 

tatínek si to vystřihnul, že to v takových katolickejch novinách bylo, ale že tam bylo napsáno jenom 

ale to, že se utopila, konstatováno bylo.  

Psalo se tam o té možnosti, že byla využita k…? 

Ne, jenom se konstatovalo, že se našla utopená v Přestanickým rybníku.  

Vlastně v té době, když se šířily různé informace o tom, jak ta dívka mohla zahynout, nějakým 

způsobem se změnil postoj místních obyvatel vůči židům? 

No co se týče těch Poláků, to každej věděl, že s tím nemaj naprosto nic společnýho. Co se týče Poláků. 

Ale jako ty Druckerovi, jako, to už se na ně dívali některý lidi tak jako podezíravě, protože nikdo 

nevěděl přesně, jak to bylo, teda, jo.  

Vy jste byla v té době malá dívka, bála jste se třeba v té době jít ven, nebo jít k židům, když se 

vlastně šířily tyto…? 

Ne, ne, naprosto ne. Ne, tam já jsem chodil často a obzvlášť, když ten Karel Polák, mladší to byl, tak ti 

měli tu Hanku, s kterou jsem kamarádila, a toho Pavla. Ten Pavel ten byl jako starší, ten se hodně učil, 

ten jako jenom pořád četl, když jsem tam přišla, a ta Hanka, ta si hrála s panenkama, tak jsme si byly 

jako blízký, jo.  

A k těm Druckerům? 

K těm Druckerům jsem v životě nepřišla, ne. 

A v té době, věřila jste tomu, že by v tom mohli být nějakým způsobem zapleteni? Bála jste se? 

Ne, vůbec.  
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Byly zde po Velharticích třeba nějaké plakáty, které by se týkaly tohoto případu? 

Ne, ne, ne, ne, to vůbec ne.  

Vzpomenete si na tu chvíli, kdy došlo k okupaci Československa ze strany nacistického Německa? 

To jo, to si pamatuju, že bylo ošklivý počasí, takový jako vítr a déšť, a sníh padal, to si pamatuju. No 

hlavně se to, my jsme to jako věděli o tom, ale hlavně spíš od rodičů jsme se to, u rodičů nastala 

taková panika, co s náma bude, jestli… V jakým rozsahu to bude probíhat, takže tak rodiče o tom 

hodně mluvili, takže, dříve to bylo myslím v těch rodinách jinak, než jak je to teď, protože jako rodiče 

neměli tajnosti před dětma, byli takový sžitý dohromady, u nás to vždycky tak bylo, jako že se třeba 

sedělo u stolu, táta vždycky měl strach, s mámou se radily, co bude, co budeme dělat, kdyby se to 

nějak rozšířilo, protože nikdo nevěděl, když to vypuklo, v jakým rozsahu to bude pokračovat, žejo.  

Jakým způsobem se změnil život ve Velharticích, po okupaci? 

No změnil se hlavně v tom, že byla různá omezení, prostě dostali, byly potravinový lístky, muselo se 

odevzdávat hodně obilí… Rodiče měli malý hospodářstvíčko, měli dvě krávy a muselo se odevzdávat 

mlíko, prostě mlíko, obilí, to se vypracovalo na obcích, se to vypracovalo podle polí, podle rozměrů 

polí a tak, muselo se to odevzdávat… Zkrátka za Německa už to bylo jiný, bylo to takový sešněrovaný. 

No a co se udělalo navíc, tak to jsme museli schovávat, to si taky pamatuju, my jsme měli takhle 

schody na půdu a táta to tam takhle zabednil, takovejma prknama, a tam jsme měli schovávačku na 

obilí. Protože najednou přišla taková jako fáma, že budou prohlížet, kolik maj lidi na půdě obilí, jestli 

to odevzdali, jestli jim moc nezbejvá, asi tak.  

Jak se dotkla okupace židů v tom prvním období války? 

No právě, ti to pociťovali opravdu, to hlavně ten Karel Polák měl v Americe bratra, jmenoval se 

Antonín, a ty v té Americe asi toho věděli víc, než my tady, ten sem za ním přijel a přemlouval je, že 

to s nimi nedopadne dobře, chtěl mermomocí, aby do té Ameriky odjeli.  

Jak to víte, že je přemlouval? 

No můj tatínek, totiž my jsme, to byla taková cesta, která vedla… To bylo pár kroků k nim, k té 

továrně a hned byla ta vila, a oni tam chodili okolo, tak on se tatínek kolikrát s tím Karlem Polákem 

nebo s tím Wilhelmem… Táta vždycky povídal, tak jsem se bavil s panem Wilhelmem, on říkal, že tady 

byl Tonda, a přemlouvali… Oni tomu ale totiž nevěřili, ti do poslední chvíle říkali, to nemůžou udělat, 

ale byl tady ten Tonda, byl tady třikrát za nima, přemlouval je… Jenomže oni si tu postavili tu krásnou 

vilu, která je tady dodneška, a ta byla pár let postavená, všechno to měli pěkně udělaný a nechtělo se 

jim odejít. Ale oni tomu do poslední chvíle nevěřili, a když už potom… Potom je poznamenali těma 

hvězdama, to bylo takový první už jako varování, bych řekla, no a pak už se začalo tak jako šuškat 

doslova, že… Ono tady bylo taky pár Němců ještě jiných, který donášeli, tak už se ti židi víc báli, tak 

jako, i potom promluvit, aby si neubližovali, žejo, no a tak měli strach, tak se… A potom se to tady 

začalo povídat, že budou odsunutý, no a ještě potom tady byl zase ten Tonda z tý Ameriky a 

přemlouval je, „To teďka ještě není problém, odejděte, dokavaď je čas,“ a oni to neudělali.  

Říkala jste, že židé ve Velharticích museli začít nosit hvězdy, týkalo se to i těch dětí, se kterými jste 

se stýkala? 
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Ano, i těch dětí, jo a to byla jedna věc a druhá věc, nesměli už chodit do školy, už prostě, nám to bylo 

strašně líto, já si pamatuju, zrovna když bylo otevření školy, tak ta Lila, ta uměla krásně zpívat, to byla 

dívka jako panna by se řeklo, já jí mám před očima dodneška. A ona zpívala tam u těch dveří, ještě 

s jedním chlapcem, zpívali „Ta naše písnička česká,“ dodneška si to pamatuju a když tu písničku 

hrajou, tak to vždycky mám před očima, to bylo něco nádhernýho… Oni se ti Polákovic jako hodně 

zapojovali, aby pomáhali lidem, jak říkám, jak jsem říkala, že to byla hodně jejich práce, že tady ta 

škola stojí, ona je teďka opravená, takže je jako nová, jistě jste jeli okolo, jeli jste okolo tý školy, tak ta 

škola je jak nová. A oni tam měli i desku velkou, v té škole, jenomže potom musela zmizet, 

samozřejmě, tam byla deska taková, takový jako poděkování, že se zasloužil Vilém Polák a Karel, že 

finančně podporovali a že ty řemeslníky sháněli, tak škola byla postavená za rok. Za rok se vším 

všudy, začlo se na jaře a v září jsme šli do školy, ani ne za rok vlastně, v březnu se začaly kopal základy 

a třináctýho března, čtrnáctýho března byla otevřená.  

Když už židovské děti nesměly chodit do školy, víte třeba, jakým způsobem se učily? Jestli nějakým 

způsobem pokračovaly ve studiích? 

No víte, já si pamatuju, protože jsem k nim hodně chodila, tak oni kromě toho měli ještě 

vychovatelku a učili se i jazyky, učili se anglicky, tam chodila nějaká paní, to si pamatuju, učili se 

anglicky, takže oni to potom jako prohloubili a chodili, nenechali je jen tak doma a měli takovou, říkali 

jí bona, tak ta je vyučovala českej jazyk, dějepis a takový ty základní věci. To mi Hanka vždycky říkala, 

dneska nemůžu, dneska přijde paní učitelka, oni jí jako jmenovali a tak… 

Takže vy jste se i nadále stýkala…? 

Já jsem tam chodila stejně, ale ona jako vždycky, ta paní Poláková se jmenovala Marie, tak ta vždycky 

říkala, jestli se tam nebojím chodit, když mají takový omezení, a já jsem, to mi vůbec nepřišlo, tuto. A 

právě naopak, mě jich bylo strašně líto, že jim je právě takhle strašně ubližováno, tím strachem, oni 

potom už dostali strach, jo.  

Vím, že jste tehdy byla mladá dívka, ale zmínili se někdy, čeho se bojí nebo nějak o tom hovořili? O 

těch obavách a o budoucnosti? 

No oni nevěděli, co s nima bude, no. A ono to potom šlo už hrozně rychle, když už potom se to chýlilo 

k tomu odsunu, žejo, oni je odvezli a…. 

Vzpomenete si ještě na nějaká další opatření, která se týkala židů, co směli a nesměli dělat? 

No nesměli chodit jako třeba, měli takový omezení, že nesměli chodit mezi lidi, neměli se stýkat 

s lidma zkrátka.  

A třeba když vy jste chodila navštěvovat ty vaše přátele dětské, vám to povolovali doma rodiče? 

Jo, naši proti tomu nic neměli, protože oni je znali, a oni byli strašně hodní, ti Polákovi, to byli vzácný 

lidi. A my jsme byli jako sousedi hnedle by se dalo říct jako, protože my jsme, to bylo k nim pár kroků.  

Vzpomenete si třeba, jestli se ta omezení týkala toho, co si směli a nesměli koupit? 

Tak to nevím, to nevím, to takhle už tuto, to nevím. 

Byla jste svědkem nějakého násilí proti židům ve Velharticích v době okupace? 
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Ne, to ne. 

Vlastně minule, když jsme vás navštívili, tak jste zmínila takový násilný útok na rodinu Poláků. 

To jo. 

Můžete mi k tomu blíže říci, co se tady stalo? 

No to byla, tadyhle pod náma, pod silnicí, je taková chalupa, tak tam bydlel nějakej, jemenoval se 

Geyer, s manželkou, měli malý dítě a bydlel tam. No a on tam dělal účetního, u toho starýho pana 

Poláka, u toho Wilhelma, tam dělal účetního, a nevím, proč ho neměl rád, jestli měli nějakou nenávist 

k židům v sobě, co se v něm odehrávalo, to nemůžu popsat, ale uzrálo v něm něco takovýho, že se 

sebral v noci, nějak k ránu to bylo, ale mně připadal, že je jako šílenec, protože se svlíkl donaha, no a 

mezi tou chalupou byla řeka, on přešel tu řeku a tam dole zabouchal na ty dveře, a křičel, „Hoří!“ a 

oni měli služku a ta tam měla takovej pokojíček a ta to slyšela, tak šla otevřít a on jí tam proběhl, jí 

tam jako proběhl nahoru, a otevřel dveře zkrátka a vyburcoval jí. Ale on šel hlavně s tím, on hlavně 

hledal toho Wilhelma Poláka, já nevím, co proti němu měl, to nevím, proti tomu starýmu pánovi, ale 

ten nebyl zrovna doma. A úplně rozlámal židličky, jak jsou ty nohy, tak těma nohama mlátil tu paní 

Polákovou a tu Elinku, jak jsem o ní mluvila, té úplně strhal vlasy, roztřískal všechno nádobí, to bylo 

skleněný, to všechno vyházel, to tam bylo střepů po zemi, všechno, no a v tej ještě vpravo dole bydlel 

ještě nějakej kočí, Hakl se jmenoval, a ten to slyšel, že se něco děje, jo, ona tam běžela ta služka, tak 

ten tam, a nebejt toho a těch sousedů, jako, taky můj tatínek tam šel, a potom ještě mojí sestřenice, 

ti bydleli ještě blíž, potom ještě mojí sestřenice tatínek, tak ti tři kdyby tam nepřišli, tak by je tam 

umlátil, protože on byl tak rozzuřenej, že… A volali hned, někdo běžel pro policajty, tak tam přišli, tak 

ho svázali, to jako si pamatuju s tou mojí sestřenicí, ona bydlí, shodou okolností teďka v Americe bydlí 

taky, tak my si hodně telefonujeme, každej tejden si telefonujeme, tak ta tam nechtěla jít sama, tak 

pro mě přišla, „Pojď tam se mnou.“ Tak jsme tam vlezli taky, jako dvě zvědavý holky, tak jsme to 

viděli, tak jsme viděli tu Elinku, která ležela na zemi, vlasy měla stržený úplně, no a ta paní Poláková, 

ta tam ležela taky. A policajti tam drželi svázanýho toho Gayera, takže jsem to viděla, no, bylo to něco 

strašnýho.  

Jak vy si vzpomínáte na tu noc, vy jste v té době spala, nebo jste byla vzhůru? 

Tak my jsme spali, a tam při té řece, tam se tomu říká „Na hrázi“ jo, a najednou tam začali lítat lidi, 

lítali sem a tam a křičeli, „Gayer vraždí židy!“ takhle to slovo padlo. Táta vylítl, no a běžel tam hned, 

no a protože jsme to považovali za něco hroznýho, no a oni měli takovýho psa, strašně velkýho, 

jmenoval se Bella, do dneška si to pamatuju, a ten pes strašně vyl a to mě jako dítě vzala hrozná 

hrůza, protože ten pes vyl tak zoufale, on byl přivázanej na řetězu teda. Ale na noc ho přivazovali, a 

on to byl strašně hodnej pes, ten jako neublížil, ale hrozně štěkal, takže to mě brala taková hrůza, 

jako že se tam děje něco strašnýho, no a tak jsme se oblíkli, přišla pro mě ta Zdeňka a šly jsme se tam 

taky podívat.  

Zmínila jste vlastně, že ve Velharticích šly zprávy o tom, že by vlastně židé měli odsud v určitou 

chvíli odejít. Vzpomenete si třeba, jak dlouho to bylo předtím, než skutečně došlo k deportacím 

židů? 

No takový dva, tři měsíce to trvalo. 
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Jak se dozvěděli židé ve Velharticích, že se budou muset vystěhovat z Velhartic? 

No já si myslím, že oni ani vlastně pořádně nevěděli, ale že to věděli hlavně od toho Tondy, od toho 

bratra z tý Ameriky. Že jim nikdo nic neřekl, protože se o tom u nás doma povídalo, že to měli udělat 

a že by to měli udělat, aby odešli jo, ale že oni tomu nevěřili, protože oni neměli žádný zprávy o tom. 

A pak jim dali ultimátum, akorát jim dali datum, řekli, kdy odjedou, a to bylo všechno.  

Vy jste se… Jak vy jste se dozvěděla, že budou deportováni? 

Ve škole se o tom povídalo, my jsme tady měli nějakýho řídícího pana Klimenta, a ten nám to řekl, 

prostě byl z toho celej vyšokovanej, že se dozvěděl, že všechny ty Polákovy i ty Druckerovy, že ty 

rodiny odvezou. No tak jsme tomu taky nevěřili, no a pak se ten pan řídící Kliment dozvěděl, kdy to je, 

tak to už jsem říkala, že on nás dovolil, jsme byly všechny děti, celá škola, otevřely se všechny okna a 

do všech tříd, no a když jeli na náklaďáku, na otevřeným bez plachty, jenom tak tam seděli, a takový 

nějaký ozbrojený vojáci nebo policajti tam byli, který je hlídali jako, který seděli v každým rohu jako, 

to jsme viděli… A jeli krokem, kvůli tomu jako, abychom jim, my jsme jim mávali, a jeli tady okolo nás 

nahoru, jo, tady jeli na Klatovy a tak. A my jsme jim mávali, a my jsme to v té době jako děti 

považovali za to, že jednou na nějakej vejlet, že se vrátí, my jsme vůbec jako nedomysleli, že už 

bychom je nikdy neviděli. Protože to bylo něco hroznýho, akorát podle těch učitelů že ti to zase 

chápali jinak než my děti, žejo. 

Vy když jste chodila k Polákům na návštěvu, říkali vám o tom, že půjdou do transportu, bavili jste 

se o tom? 

Jo, řekli, jo, to si pamatuju, ta paní Poláková mi to řekla, že pravděpodobně, tedy jestli se nestane 

zázrak, a pak nám řekli i kdy. 

Snažili se třeba židé ve Velharticích schovat majetek u místních? 

Jo, to je pravda, to si pamatuju, že nabízeli některým lidem, a někteří lidé zase chodili k nim, jestli si 

k nim nechtějí něco schovat, takže to takhle udělali. A hodně lidem rozdali věci a schovali si to u nich, 

ale… 

Vy jste sama viděla, že by si někdo odnášel nějaké věci? 

No to jo, oni tam měli u sebe taky nějakou služku, tak taky u těch jejích rodičů si hodně schovali, to si 

pamatuju, tam byla nějaká, jmenovala se Mařenka Kalistová, tak ta si hodně odnesla domů, no a 

takový ti známí si odnesli, dokonce se říkalo, že si i něco zakopali na tý zahradě, se říkalo, obojí ti 

Polákovi že si tam něco zakopali. Potom když už to bylo, no ono to není tak dlouho, tak pět, šest let 

s tím někdo přišel, že ví, že je tam něco zakopáno, tak tam i kopali na tý zahradě, měli tady nějaký 

přístroje, jo, jestli to v nějakejch bednách nebo co, ale nenašlo se nic. Hledali tady něco.  

U vašich rodičů si schovali něco Polákovi? 

Ne, ne, ne. 

Říkala jste, že jste byla ve škole, vlastně v ten den, kdy došlo k deportaci velhartických židů, víte, de 

byli shromážděni předtím, než byli odvezeni? 
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Tam před tou továrnou, to jsme viděli zase z druhý strany, tak jak je, já nechci teďka ukazovat, jak je 

škola, tak jsou okna, k té řece byly, tak to jsme se dívali napřed dolů, to jsme se dívali, ten den se 

vůbec neučilo ve škole, to jsme se jenom koukali, a tam se shromažďovali a měli jenom takový 

taštičky, oni mohli mít jenom pár kilo, každej si vzít, jináč nic. Ty dětičky měly takový ruksáčky a oni 

měli takový… No skoro nic. Byli tam shromážděný a přijel tam náklaďák, tak je tam nakládali a to jsme 

taky viděli.  

Poznala jste někoho z toho davu těch lidí, kteří tam byli shromážděni? 

No skoro všechny, protože jsem ty lidi znala, ale nejvíc mi bylo líto těch dětí, protože jsme, ale jak 

říkám, my jsme nevěřili, že už se nikdy neuvidíme, my jsme si mysleli, že jedou na nějakej malej vejlet 

a že se zase vrátí.  

Vzpomenete si na atmosféru toho shromáždění, jestli tam byl hluk…? 

Ne, bylo tam strašný ticho, a prostě jsme nechtěli věřit tomu, že prostě odjíždí tihleti, taková 

stísněnosti u nás panovala, mezi těma dětma.  

Zmínila jste, že tam byly nějaké ozbrojené stráže, během deportace, vzpomenete si, jestli to byli 

němečtí vojáci, nebo policisti, Češi? 

Tak to nevím, jenom jsem viděla, jak byli oblečení, že byli oblečení a že měli flinty. A byli asi čtyři. Ti 

tam stáli u tý koželužny, my jsme říkali koželužny, když tam potom, a měli tam nějaký lestra, asi je 

odškrtávali, že jsou všichni, tak jsme na to koukali, a pak je tam… Prostě museli vylézt na to auto, a 

pak odjeli.  

Kolik lidí bylo vlastně deportováno ten den, přibližně? 

No byli to všichni, bylo jich asi nějakejch čtyřicet osm nebo tak nějak.  

Když jste se ještě před tou deportací stýkala s tou rodinou Polákových, víte, jestli se nějakým 

způsobem připravovali na tu deportaci? 

No tak to nevím teda, jak to probíhalo v těch rodinách, to fakt nevím. Protože já jsem se stýkala 

s těma dětma, a jenom jsem viděla, že ty děti měly pořád strach, že byly ustrašený, že měli strach, že 

se rozloučíme. To vždycky ta Hanka říkala, „To přeci není možný, že by nás někam odvezli,“ a taky to 

slyšela hlavně… No a to ještě vždycky říkávala ta Hanka nebo ta Lilla, že to rodiče před nima dost 

tajili, že jim to všechno… „Oni rodiče nám všechno neřeknou,“ jo, rodiče určitě to tajili do poslední 

chvíle těm dětem, že budou muset jako z domova odjet.  

Bavili se o tom, kam pojedou? 

To oni vůbec nikdo nevěděl, oni je odvezli do Klatov, a tam je nechali někde na nádraží a tam se radili, 

a pak je odvezli do toho Terezína. A v těch Klatovech byli možná skoro celej den, a tam se 

shromažďovali zase z těch Klatov ti další, a pak je nějak zamíchali úplně, že, alespoň jak jsme se pak 

dozvěděli, tedy rodiče se to spíš dozvěděli, že to nějak potom promíchali a… 

Vlastně předtím, než odešli Polákovi, dali třeba něco vaším rodičům, schovali si u vás něco? 

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.



Ne, ne, ne, ne, akorát táta vždycky říkal, „Já mám památku na Karla Poláka,“ my jsme měli takovou 

cirkulárku a mašinu na mlácení, a potřeboval na to řemen, koženej, jo, tak to bylo ale ještě dávno 

předtím, jako předtím tam tatínek na něj šel, na toho pana Poláka, jestli by mu neprodal řemen, ale 

neměl na to pořádně ani peníze, to si pamatuju, protože doma se to tak probíralo, ten pan Polák byl 

hrozně ochotnej, řemen mu dal, ale táta mu za něj zůstal něco dlužnej, jestli všechno, nebo jen něco, 

to nevím, ale když se to, když už to bylo takovýhle, tak táta mu to tam šel vrátit, aby mu, a on to 

nevzal a řekl, „Dáte mi to, až se vrátíme,“ to si pamatuju, že jsem u toho byla. A to si pamatuju, táta 

vždycky říkal, „Já jsem mu dlužnej za ten řemen.“ A to jako táta si ho strašně vážil, protože říkal, to je 

památka na Polákovi. Tak to bylo jediný, co jsme jako doma měli… 

Víte, co se stalo s majetkem židů poté, co byli deportováni, chodili třeba lidé do těch domů si něco 

vzít, nebo co se vlastně stalo s těmi domy a s tím majetkem? 

No ta továrna ještě chvíli běžela, na ty kůže, pak se to všecko zavřelo, no a udělalo se z toho, šily se 

tam různý obleky, no a prostě to… Tak se tam nastěhovali takový, kdo měl nějakou protekci, tak 

nějakej bejvalej ten mistr z tý továrny se tam nastěhoval, nějakej Šlapanský se tam nastěhoval, si 

pamatuju, kterej taky byl zapojenej do toho,kterej taky chránil ty Polákovic při tom, vlastně by se 

dalo říct, že se taky vyznamenal, že ochránil tu Polákovic rodinu, jak tam vraždil ten Geyer, tak ti se 

tam nastěhovali s rodinou. No a pak to bylo nějakej čas prázdný, a pak když přišel konec války, tak se 

tam nastěhovali nějaký důstojníci, nějací vyšší důstojníci tam bydleli, kteří přišli ze Západu.  

A co se stalo s jejich domy, kde bydleli? 

Co se stalo? No pak se z toho udělalo zdravotní středisko a to je tam doteďka, no levé straně je náš 

pan doktor a dětská doktorka, no a potom se to rozdělilo, tu druhou půlku koupil druhej pan doktor, 

ten už teda nežije, tak to dal synovi.  

Vzpomenete si, jestli zde během války přišli nějací židé, kteří zde nežili před válkou? 

Jako oni sem za nima jezdili hodně, jako, ale my jsme je neznali, ty jsme neznali. Oni okolo měli tady 

hodně příbuzných, ve Švihově měli taky příbuzný, tak ty hodně sem jezdili za nima, to jo, ale…  

Kdo se vlastně vrátil z těch židů, kteří byli deportováni? 

Nikdo. My tady máme židovskej hřbitov a tam je deska, tak tam jsou všichni vyjmenovaný, akorát u tý 

Lilly Klingerový, to byla ta nejstarší dívka, jak jsem o ní mluvila, tak o té se vůbec neví, jak skončila. 

Ostatní šli prostě do toho Terezína, pak šli do tý Osvětimi, do Osvětimi je odvezli, tak asi tři se 

nevědělo, kde a jak vůbec zemřeli. A ostatní… Prostě zemřeli všichni. Ani jeden se nevrátil.  

Já vám zatím děkuju mockrát za vaše vyprávění, dal bych chvíli pauzu a poradil se s kolegy.  

Dobře.  

Takže po krátké pauze chtěl jsem ještě navázat na to, jak jste vyprávěla o tom útoku na tu 

Polákovic rodinu ze strany toho Geyera, říkala jste, že jste se tam šla podívat se svojí kamarádkou a 

viděla jste tam vlastně dceru Polákovu, i manželku, a zároveň jste tam viděli i toho Geyera… Co se 

s ním vlastně stalo? 
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No oni ho odvezli, ale nás to zajímalo, i rodiče to jako dost zajímalo, a protože tam byl u toho nějakej 

Šlapanský, to byl nějakej četník, se kterým jsme se dost stýkali, protože on měl dceru a můj táta jí 

taky učil na piáno, tam my jsme se stýkali a vždycky se na to ptal, takže oni ho nakonec propustili. On 

to postavil tak, že byl vlastně proti židům, žejo, že je chtěl zlikvidovat, že chtěl vlastně pomoct 

Hitlerovi, takže to pro něj dopadlo velice dobře. Takže netrvalo to moc dlouho a propustili ho.  

A on žil tady ve Velharticích dál? 

Ne, on byl potom v Klatovech, on už by sem asi nechtěl, protože věděl, že to ví celý městečko, jo.  

Tak já vám děkuju mockrát za rozhovor. 

Prosím.  
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