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Dobrý den, pane Šín. Děkujeme vám mnohokrát za to, že jste byl ochoten se s námi ještě jednou 

sejít a pohovořit o minulosti. Můžete mi říci vaše celé jméno? Jak se jmenujete? 

No Ladislav Šín.  

Kdy jste se narodil? 

Dvacátýho pátýho šestý tisíc devět set dvacet devět.  

A kde jste se narodil? 

Tady v Konici. 

Kde žila vaše rodina těsně před válkou, koncem třicátých let? 

No tady, právě v Konici. 

A do školy jste chodil kam? 

No do základky jsem chodil tady v Konici a v roce čtyřicet tři jsem přešel na střední školu na obchodní 

akademii v Prostějově.  

Žili zde v Konici před válkou nějací židé? 

Jo tady žila, nejvíc bylo těch Bock Löwů, to byla takový rozvětvená židovská rodina tady, mohl bych 

mu ukázat, jestli by měl zájem ten domek, kde bydleli a… 

Co dělali, čím se…? 

Oni byli pravděpodobně obchodníci, protože v té době, kdy vlastně se schylovalo, tak oni už byli 

všichni dost staří, ti Bock Löwové, to nakonec tady je ten pomník těch padlých, takže většinu tam 

tvoří právě ta jejich židovská rodina těch Bock Löwů. Takže oni už asi byli tehdy v důchodu, když jsem 

je znal. A ta jejich dcera si vzala právě Mojmíra Dostála, to byl místní advokát a potom po válce byl 

krátkou dobu starostou Konice, ale nebyl komunista, takže po únoru byl potom vyhozený a neměl 

možnosti zaměstnání, protože byl národní socialista a tím pádem nakonec nesehnal zaměstnání a 

nakonec dělal, teda protože znal hru na fagot… 

Já se omlouvám, já bych, jestli teď ještě můžeme zůstat v období před válkou. Takže zde žila rodina 

Bock Löwů, a potom jste říkal, že jejich dcera si vzala pana Dostála. Žily zde ještě nějaké židovské 

rodiny?  

No tady v ulici právě, tady na dolním konci, jak je ta zatáčka, jestli jste jeli, tak tam byla mlékárna, a tu 

měl právě žid, ale teď… Musíme chvilku počkat, já jsem to zapomněl, vždycky ty jména mi dělají 

potíže… Freund…Freund. 
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Ještě jednou? 

Freund. Ale křestní jméno už jsem zapomněl, a on si vzal Češku a měli dceru. 

Jak se jmenovala ta dcera? 

No to vidíte, jak mne vždycky někdo… Myslím, že byla Eva.  

A on měl tedy mlékárnu? 

Jo, on měl mlékárnu a ta byla tady právě v té zatáčce, a měl ta několik zaměstnanců, a to byla v okolí 

tady jediná mlékárna, takže on měl vlastně dost velikou působnost, žejo, myslím, že mu to dost 

vynášelo. A pak zde byl ten Šermanov, to byl ruský žid, který utekl před bolševiky, z Ruska, no a tady 

se usídlil a dělal holiče.  

Měl rodinu? 

No měl dvě dcery, Olgu a Jarku. 

A on si vzal Češku, nebo sem přišel už s manželkou? 

On si vzal taky Češku.  

A vy jste třeba chodil k němu, k holiči? 

No taky, my jsme tady měli svého, v každý ulici byl prakticky holič, takže jsme chodili tady k tomu 

našemu Weiserovi, a ten jestli byl žid, já nevím, jestli nebyl taky žid, ale měl takovej ten vzhled, měl 

ten orlí nos a takhle, ale nemůžu říct, jestli byl žid nebo nebyl. A ta Jarka chodila se mnou do školy 

právě, do třídy, dokud jsem chodil tady na základní školu, tak to byla moje vrstevnice.  

Myslíte tedy Jarka Šermanova? 

Jo. A ta Ola byla starší, a ta potom bydlela tam u nás, jak jste byli tam v té Ostravě. A ona zemřela a je 

pochovaná tady v Konici. No a to byl jedináček, tady ta Freundová, to byl jedináček, ta byla mladší o 

něco, jak já. 

Te Eva. 

Jo, já doufám, že to byla Eva.  

A jak jste říkal, že ta dcera z té rodiny Bock Löwů si vzala toho pana Dostála, oni měli nějaké děti? 

No oni měli Igora a Zenu, Zeno se jmenoval. 

Kamarádil jste se s někým z těchto dětí, znali jste se? 

No jistě, my jsme byli velcí kamarádi s Igorem hlavně, a i se Zenem, protože byli jsme ve Skatuě a byli 

jsme v Sokole, všichni, myslím, že i ty Šermanovovi děcka byly v Sokole, prostě tady byl rozšířený 

Sokol a Skaut velice, tak většinou jsme byli v obou spolcích. I ve Skautu i v Sokole, někde to nehrálo, 

někde nespolupracovali, ale my jsme všichni, co jsme byli v Sokole, jsme byli skoro všichni ve Skautě. 

Takže Igor byl v naší družině, v té skautské, a byl potom dokonce po válce naším rádcem, tu chvilku, 

co žil, protože potom zemřel.  
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Jaké byly vztahy mezi židovským obyvatelstvem Konic a mezi českým obyvatelstvem? 

No upřímně, mezi náma nebyly žádný rozdíly, protože jak říkám, byli s náma v Sokole, byli s náma ve 

Skautě, takže to byli velcí kamarádi, dokonce jsem byl s nimi v jedné družině skautské, ty naše vztahy 

byly výborný, a bylo to také proto, že my jsme byli hodně protestanti, vlastně, ta parta celá, co jsme 

se tak stýkali, takže ta židovská otázka prostě u nás nehrála roli. Nejvíc to bylo u katolíků, kteří, třeba 

Orli, tak ti byli proti židům, že ale my jsme neměli vůbec nějaký potíže s tím, jsme chodili do rodin a 

stýkali jsme se ve Skautě, v Sokole, takže pro nás nebyl žádnej problém. Nehledě k tomu, že já 

osobně jsem třeba židy obdivoval, protože to co oni vydrželi, dva tisíce let, rozptýlení po celým světě, 

a udrželi se, tak to je zázrak pomalu, protože Čech třeba v Americe po třetím pokolení už není, už je 

Američan, že. A oni se těch dva tisíce let udrželi, že, a to dělalo asi to jejich náboženství, že. No tak já 

jsem s tím problém… No a vůbec my v Sokole a ve Skautě jsme s tím neměli potíže. Já jsem byl 

v historické komisi Junáka a dostal jsem za úkol prostudovat ty katolický organizace skautský, tak 

jsem si vypůjčil časopisy z vědecké knihovny v Olomouci, „Orel“ a byl jsem šokovaný, upřímně 

řečeno, protože za První republiky tam byly skoro v každém čísle proti židům, ty, a dokonce 

přepisovali z německých novin takový ty fámy o těch židech, jo, takže jsem byl dost šokovaný, když 

jsem to zpracovával pro tu historickou komisy Junáka, tak myslím, že se dá říci, že tento časopis byl 

fašistický, za První republiky. Bohužel oni to nelibě nesou, když jim to člověk dneska řekne, ale 

mohou si vypůjčit celý ty ročníky z Olomouce a je to tak.  

Vy jste byl sám svědkem nějakých protižidovských akcí třeba ze strany toho katolického sdružení 

Orel? 

Tady to nebylo, protože tady oni neměli Skauty, neměli mládež, tady bylo Orlů pár jenom, v Konici, 

no nepatrný množství, tady byl Sokol hlavně, takže tady jsme se nesetkali s nějakým hnutím 

protižidovským nebo tak něco. 

Říkáte, že obdivujete židovský národ, protože si uchovat tradici po těch dva tisíce let. Uchovali si 

nějaké tradice koniččtí židé, vnímal jste vlastně tenkrát vůbec jejich židovství? 

No upřímně řečeno, protože všichni tady ti židi měli manželky český nebo tady ty manžele Čechy, tak 

vlastně jsme to nevnímali skoro, protože nakonec třeba když začalo to pronásledování židů, tak my 

jsme to pomalu nevěděli, že jsou to židi, že, Zeno a Igor, tuto otázku jsme vůbec neřešili nikdy.  

Vzpomenete si, jakým způsobem se dotkla okupace Konic? Vzpomenete si na ten první den, kdy 

došlo k okupaci, kdy se objevili němečtí vojáci? 

No to si vzpomínám úplně přesně, protože my jsme byli ve škole, tady totiž, jestli to nevíte, byly 

hranice, tady přímo pět set kilometrů za Konicí byly německý hranice. Takže tady byly ty německý 

osady a oni žádali o připojení k Německu, a kvůli několika německejm vesnicím bylo zabráno patnáct 

českých vesnic a byl to takovej, když si vezmete na mapě Protektorát, byl to takový úzký proužek sem 

ke Konici. Takže oni zde byli v osm hodin ráno, přijeli na těch sajdkách, na těch motorkách. Učitelé 

když to viděli, tak nás okamžitě pustili domů, a tehdy toho patnáctýho března bylo špatný počasí, 

protože padal sníh, bylo chladno. A my jsme právě stihli to, jak ti němečtí vojáci chodili nakupovat do 

těch obchodů, takže zřejmě už tam měli nedostatek potravin, protože nakupovali úplně ve velkým a 

oni jim dali marku za deset korun, což byl úplně nemožný poměr, protože tam marka měla tehdy tak 

dvě koruny cenu, takže oni nakupovali prakticky skoro zadarmo.  A to si pamatuju, jak od řezníka 
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němečtí vojáci nesli takhle salámy tahle, úplně jako roští to měli. Ale pak postavili na náměstí kuchyň, 

že kdo jako má hlad, ať se tam jde najíst, jo, tam měli ten eintopf, a někteří blbci tedy, upřímně 

řečeno, byli zvědaví jak to chutná, tak tak šli, to bylo možná pár lidí jenom, asi pět, a oni je filmovali, 

jak krmí hladový Čechy potom, že. No tak to byl takovej první dojem z té okupace. Jináč jsme jim 

chodili tam nadávat, tady je most za Konicí, a tam byly už ty stráže německý, před tou okupací jako. A 

my jsme tam tradičně jako skauti a Sokoli chodili a nadávali jsme jim, těm německejm vojákům, za 

mostem byli, že. Takže to jsou takový zážitky, no. 

Když jste se ještě vrátil do toho období před tou okupací, říkal jste, že ta hranice byla nedaleko, 

docházelo zde k nějakým rozepřím mezi českým a německým obyvatelstvem, chodili sem nějací 

Němci? 

No tak ony upřímně řečeno ty vesnice byly poměrně chudý, tak sem chodili nakupovat, no a v té 

závěrečné fázi to už pak, v tom osmatřicátém roce, to už nosili ty německý, jak to měli jako 

stejnokroj, ty bílý podkolenky a ty tyrolácký gatě s tím, i když tady to nikdy jako kroj neměli, žejo, a ty 

Němky už chodili v těch dirndlech, a už provokovali teda dost. Tady Němců moc nebylo, já nevím, 

kolik lidí se tady dalo k Němcům, ale jestli to bylo šest nebo kolik, tady to bylo národnostně dost 

vyhraněný, protože my jsme je tady měli hned vedle, tak jsme byli národnostně dost vyhranění. Já 

bych přiložil, ale neutrhnu to?  

Je vám zima? 

Ne, kvůli vám.  

Ne, netřeba. Docházelo k nějakým konfliktům třeba mezi mládeží německou a českou? 

Tak tady nebyli, to když tak sem chodili nakupovat ti dospělí, tak to spíš jako… Ale já jsem jednou, 

jednou jsme udělali výlet tady do toho Runářova, do té jedné z těch vesnic, a tady v ulici byl nějaký 

Hutas, to byl Němec, ale vzal si Češku a dost se počeštil, ale dojížděl tam k těm rodičům. A on dělal 

kočího tady na statku, a taková zajímavá příhoda, že jestli se chceme podívat do toho Runářova jako, 

to bylo v tom osmatřicátým roce, tak to bylo… A teď jsme tam přijeli a ony ty děcka, když viděli, že 

jsme tam jako kluci z Konice, tak samozřejmě se tam zhrkli, jak říkám v těch podkolenkách, protože to 

byly takový víceméně provokace, že a chtěli nás zmlátit, ale to byl, přestože byl Němec, tak my jsme 

byli jeho hosti, tak je tam bičem zmlátil ty kluky a rozehnal je, takže jsme to tam přežili bez úhony, 

v tom Runářově. No tak to byl jenom takovej srandovní zážitek, no, jináč ty děcka sem nechodily, 

jenom dospělí, protože by… Asi měly strach, že bychom je tady taky napadli, tak… Ale jináč jako 

nakupovat do obchodů a tak, to sem chodili, no… 

Jak se dotkla okupace vaší rodiny? 

Tak dotkla se, já nevím, jestli jsem to minule říkal, ale dotkla se po té stránce, že hodně těch 

příbuzných byli železničáři a sloužili hodně v pohraničí, že, můj strýc byl třeba v Dolní Lipové 

přednostou, ne, v Horní Lipové, v Horní Lipové přednostou stanice železniční, a ze Znojma strýc, ten 

byl také u dráhy, to už nevím, v jakém zařazení, ale… No ale prostě asi pět strýců bylo u železnice a 

v pohraničí byli jeden, dva, tři, čtyři… No a samozřejmě když se to tam semlelo, tak uprchli sem, 

protože se většinou angažovali národnostně, tam je Němci vyhnali, pochopitelně a přiběhli sem jako 

do útočiště, tak tady spávali na zemi, než dostali umístění v některých těch železničních stanicích tady 

na Moravě většinou, tak strýc potom v Grygově byl jeden, a ten z toho Znojma byl v Prostějově, 
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prostě do té doby, než dostali to umístění, jsme tu o sebe zakopávali, protože přijeli s rodinama, že, 

celýma, a potom v Protektorátě toho jednoho strýce Němci popravili, protože ten byl tady nedaleko, 

ten byl v Mezihoří, no dva ti strýci byli z Mezihoří… No a oni museli tam ty domky dát Němcům a on 

se chtěl podívat, jak ten Němec tam hospodaří na tom domku a otec ho varoval, protože na to byl 

trest smrti, na překročení hranice, ale on nedbal a na kole tam jel do toho Mezihoří, no a tam ho 

nějakej ten místní Němec udal a zatkli ho a za překročení hranic byl popravený. Protože tady byl trest 

smrti na všechno, na poslouchání zahraničního rozhlasu, a takováhle humorná historka… Jedna teta 

byla Němka, co si vzala toho strýce, taková správná Němka, jak je to nakreslené na těch jejich 

obrázcích, taková správná blondýna, taková a… A tak my jsme poslouchali Londýn a teta říkala, „Ty 

Němci, to být svině,“ jo, ale my jako děcka prostořeký jsme jí říkali, „Této, však seš Němka, ne,“ a ona 

vždycky říkala, „Ne, já ne Němka, já Bohmisch,“ jo, a Bohmisch zůstala celý protektorát, odmítla 

německý občanství, což oni měli jako zradu, nedostala ty německý lístky, což měli Němci jako lepší 

stravu, lepší stravování, to. A obě dvě dcery pokřtila českejma jménama, Vlasta a Zdeňka, žejo, do 

smrti se nenaučila česky, skloňovat myslím neuměla, umřela myslím v padesátým sedmým roce, ale 

nikdy neskloňovala, protože tam v tom Mezihoří a v tom okolí to je Malá Haná a tam se mluví 

malohanácky, no a tak… Říkám, nenaučila se do smrti, ale byla vlastenka jako, byla Bohmisch.  

A jak se okupace dotkla té vaší úzké rodiny, vašich rodičů? 

No tak otec byl četník, tak samozřejmě sloužil tady v Konici a potom měli takovej malér, že nějakej 

chlápek napsal na ně udání asi třikrát, a to se pálilo okamžitě, protože jakmile to nebylo doporučeně, 

tak jim to nemohl nikdo dokázat, že. A tady ty udání se pálily a já jsem tam byl co chvíli na té četnické 

stanici, protože ve škole jsme měli psaní strojem a já jsem psací stroj neměl, tak jsem tam chodil 

trénovat na stanici psaní strojem, no a tak ale to se hned vymetalo vždycky to spálený, aby kdyby tam 

vtrhlo gestapo a našli tam spálený papíry, tak by řekli,“ Aha!“ tak jim nic nedokázali, prostě taky tam 

vtrhli jako to gestapo a nic jim nedokázali, protože nebylo to doporučeně, tak… No ale už jim nevěřili 

a rozhodili je každého do jiné stanice, čili otec pak byl v Dluhonicích u Přerova, aby nemohli, když 

přišel z neznámýho prostředí, tak prostě nemohl hned, „Heleď, se s nima kontaktovat nějak 

protiněmecky, protože nevěděl, jestli tam nebude nějaký kolaborant, tak proto je rozhodili každýho 

někam jinam, aby… Tak otec potom do konce války musel dojíždět jako do těch Dluhonic. A to mě 

právě zachránilo, protože oni tam měli hlídat trať a pak je vyměnili a hlídali to volksturmáci, jestli víte, 

jestli vám to něco říká, Volksturm, to byla, to byli chlapi nad šedesát let, to už oni měli jiný uniformy 

než němečtí vojáci, takový do hněda, tak potom je, protože už nevěřili četníkům českým, tak prostě 

tu hlavní trať z Olomouce na Přerov, tak tu hlídali volksutrmáci, ale do té doby v těch Dluhonicích 

prostě ten úsek dostali naši četníci, no a otec měl samopal právě kvůli té službě a to mě zachránilo 

právě, jak jsem tady vyprávěl o tom pochodu smrti, že, tak to mě vlastně zachránilo… 

Hmm. Já bych se k tomu rád dostal ještě později, k tomu pochodu smrti, protože ten 

pravděpodobně se udál až někdy koncem války… 

Ano, v únoru to bylo… 

…kdy ty pochody smrti probíhaly… Rád bych se vrátil ještě zpět, na to období počátku okupace… 

Do kdy vy jste chodil na základní školu zde v Konici? 

No června čtyřicet tři. 
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Chodily s vámi do školy židovské děti? 

No v té době jo, protože Olga, vlastně ta Jarka, chodila se mnou do třídy, tak do té doby. Já nevím, 

jestli v té době museli ti míšenci nosit tu hvězdu, ale já mám dojem, že tehdy ještě ne, protože to 

bych si určitě všiml, že, takže do té doby chodili, a i ten Igor, ten byl na gymnáziu v Prostějově, ale 

toho vyhodili, že, už tehdy, a musel chodit tady na tu, tehdy se tomu říkalo – jak se to mu říkalo, to 

byla obecná škola – měšťanská, na měšťanskou školu. Nedovolili mu už tehdy to studium, čili chodil 

potom v Konici, on byl mimořádně nadanej třeba na matematiku, takže byl velice úspěšněj školák, ale 

to už přišly ty zákony, že nesměl… Ale mám dojem, že v té době ještě mohli chodit na tu měšťanskou 

školu, než jsem já šel do toho Prostějova, ale my jsme se s nimi stýkali normálně i v té době, protože 

Skaut už byl rozpuštěný, ale my jsme tu skautskou družinu udržovali pořád, jako tajně. A tady byly 

v pivovaru podzemní chodby a v té podzemní chodbě jedné jsme měli klubovnu, jako tajnou.  

A tam chodili i děti ze židovských rodin a ze smíšených manželství? 

No v té době do té družiny chodil jenom Igor a možná Zdeněk potom ke konci, jak už byl starší, 

protože on v té době byl ještě vlče, tak byl ve vlčatech, ale Igor byl ve Skautu, tak já mám dojem, že 

on už tehdy ten Zeno už měl přes deset roků, takže už s náma potom dělal do toho.  

Vzpomenete si, jestli v té době Igor a Zeno nosili hvězdy? 

Já mám dojem, že tehdy ještě ne, no, ale to bych, kdybych to tvrdil jako jasný, tak to bych to možná 

zkresloval, protože člověk to tak nesledoval. I kdyby je nosili, tak jsme se jim nevyhýbali rozhodně. 

Nosili nějací obyvatelé Konic na sobě hvězdy v období války? 

No tak ta jejich matka, ta nosila – že – tu hvězdu, ale mám dojem, že ty děti těch českých matek v té 

době ještě, kdy já jsem chodil, ta Jarka to nenosila zcela určitě, jak se mnou chodila do školy. Takže 

tam to bylo asi, ani tady tahle Freundová, ta Eva, ta to určitě taky nenosila, protože bydlela tady 

v naší ulici, tak to by… Možná, že u těch, protože Němci to brali podle židovskýho toho, že důležitá je 

židovská matka, že, oni to měli rozdělený na ty třídy, tak tihle ti míšenci s českýma matkama, to byl 

třeba případ Leoše Farbera, že, tak ti to měli trochu lepší, než když byla matka Němka, teda židovka. 

Takže Igor se Zencem už to měli horší, protože matka byla židovka.  

A ještě někdo další z těch židovských obyvatel musel nosit hvězdu, pamatujete si na to? 

 To já už skutečně nevím, ti staří jestli to museli nosit, protože oni už moc nevycházeli potom, protože 

byli už hodně staří a možná se báli, tady totiž byla umístěná škola Hitlerjugend, letecká, jak je teď ta 

poliklinika, tak to byla hospodářská škola, tak Němci to vystěhovali a nastěhovali tam Hitlerjugend a 

letiště měli tady u Skřípova, tam trénovali, to byla letecká škola Hitlerjugend, to byli hrozní grázli, 

protože oni provokovali dost, třeba v neděli šli třeba přes náměstí a drželi se za ruce a kdo se snažil 

mezi nimi projít, tak toho zmlátili nebo tak… Takže já mám dojem, že v té době oni potom vůbec 

nevycházeli, když byla ta letecká škola Hitlerjugend tady. A potom to bylo tak, my jsme neměli žádný 

zvláštní vlak, tam my jsme poměrně brzo jezdili do Prostějova, ráno, dělnickým vlakem, čili my jsme 

přijeli do Prostějova v sedm hodin ráno a ve škole jsme měli takový útulek, kde jsme se uchýlili na tu 

dobu do toho a vraceli jsme se taky poměrně pozdě, takže já už jsem fakticky pak už neměl tolik toho 

času po té Konici lítat, takže… Ale já myslím, že my jsme s nima poté dost nevycházeli, s těma 

Hitlerjugendama, takže i když ten jejich vedoucí se snažil, my jsme tady chodili bruslit na rybník a on 
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tam chodil mezi nás. My jsme si to jako udržovali kluci a nelibě jsme nesli, že on jako Němec nám tam 

chodí, žejo, a on se s náma snažil navázat kontakt, ale my jsme ho ignorovali. On nám chtěl ukázat… 

Dobře krasobruslil, dělal skoky a takový ty věci, my jsme se o to pokoušeli, ale na těch našich 

kolombuskách to nešlo moc, ale on se nám to snažil nějak ukázat a snažil se prostě, já nevím, možná 

že to prostě nebyl nějakej nacista nebo co, ale my jsme ho ignorovali, my jsme s ním vůbec nemluvili, 

prostě… 

Říkal jste, že ti Hitlerjugend zde vytvářeli špatnou atmosféru, vzpomenete si, že by někdy došlo 

k nějakému incidentu protižidovskému ze strany Hitlerjugend nebo kohokoliv jiného, zde v Konici? 

To nevím, mám dojem, že jednou si ta Jarka, ta Šermanova, stěžovala, že se jí snažili tak jako získat 

nebo tak, ale jináč na nějaký podrobnosti si nevzpomínám, že by… Největší co tady udělali, měli jsme 

tady na náměstí lípu svobody v roce devatenáct set osmnáct a tu podřezali, tak to byl takovej největší 

incident, kterej jsme dost špatně nesli, no… 

Říkal jste, že byly zavedeny židovské zákony a děti musely opustit školy, například to gymnázium, 

vzpomenete si ještě na nějaká další nařízení, která se dotýkala místních židů? 

No celkem, když se to vezme, tak já jsem se třeba, protože jsem k nim chodíval, jako k Dostálům, tak 

ona už taky moc nevycházela ven, no tak to si pamatuju, že měla tu hvězdu potom, že, ale že bych 

jako dovedl tvrdit, že to bylo od tehdy do tehdy, to těžko, protože jsem byl kluk, žejo, měli jsme to, 

ale… Pokud jako jsem neodešel, když nám Němci zavřeli školu k prvnímu září, všechny střední školy 

zavřeli a museli jsme do průmyslu nebo na zákopy, většinou šli na zákopy a já jsem měl to štěstí, že 

strýc byl dobře zapsaný u dráhy a on mě dostal právě, sloužil v tom Grygově, tak mě dostal ke dráze. 

Takže nějaký takový přesný data těžko… 

Zmínil jste, že Němci měli jiné jídelní nebo ty potravinové lístky, měli rovněž židé jiné lístky než 

Češi? 

Tak to vám fakt neřeknu, no asi rozhodně vzhledem k Němcům to asi měli. Tam to bylo, že všechny ty 

rodiny byly smíšený, kromě těch starejch Löwů, tedy Bock Löwů, tak tam to bylo možná jiný, ale on 

jako Čech dostával naše lístky, že, tak nevím, jestli na ty děcka měl taky lístky, ale on byl zřejmě 

advokát, tak nebyl nějak špatně situovanej, že, takže oni by… Daly se třeba nakoupit na venkově 

potraviny, já jsem třeba chodil, se sestrou jsme se střídali a chodili jsme tady k sedlákovi do Ochoze 

na mlíko, že, protože to byla šestnáctinka mlíka na den, žejo, to je tužková baterka, jo, trochu větší, 

no a tak… 

Chci se ještě zeptat, říkal jste, že zde byl Orel a Skaut, a jak to bylo, byla zde i nějaká židovská 

organizace? 

Ne, to bylo v Prostějově, v Prostějově byli Makabi a byla tam i skautská organizace, já jsem o tom 

sepsal takový říkání, protože mě to zajímalo, protože jsem byl ve skautské historické komisi a dostal 

jsem za úkol tihle náboženské skautingy podchytit, jako tenhle katolický a ten židovský, takže to 

prostějovský, já jsem o tom napsal takový říkání a to jsem potom poslal do Izraele na tu jejich 

skautskou, teď jsem zapomněl, jak se jmenovali, a oni mi potom poslali celou takovou brožurku, teď 

jsem jí hledal, než jste přijeli a nemohl jsem jí najít, já mám tuny papíru, jak víte, a tu knížku z Izraele 

o těch židovských skautech jsem nenašel, ale sepsal jsem o tom Makabi a o té židovské skautské 

organizaci v Prostějově takové říkání a to by mělo být v archivu té židovské skautské organizace.  
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A vy jste jako Sokolové a Skauti měli kontakt s Makabi nebo…? 

Ne, tak to jako se vyvíjelo mimo, že. 

Třeba zapojovali se do stejných soutěží nebo…? 

Ne, Sokol měl svoje vlastní soutěže, fotbalisti pokud byli pod Sokolem, tak soutěžili v normálních 

těchto, ale židi zřejmě jak přišli Němci, nevím jestli vůbec mohli provozovat třeba ten fotbal nebo tak. 

To hřiště Makabi bylo naproti hřišti SK, jak je dneska hlavní prostějovský hřiště, tak to Makabi bylo 

naproti tam. Já právě proto, že jsem byl pověřený jsem po tom šel a hledal jsem ty dokumenty, 

protože oni to zřejmě Němci zničili, ty kroniky a tady ty věci, tak měli zájem z Izraele, kdybych jim to 

předal, ty moje co jsem získal, tak i kdybych měl mít kopii, ale říkám, při těch tunách papíru. 

A chodili do Makabi třeba i Češi nebo chodili tam fandit, když hráli proti někomu? 

Ne, tak to byla jenom vyloženě židovská jako organizace, a těch Makabi bylo hodně, také jestli měli 

svojí soutěž nebo… Ale možná, že soutěžili, za první republiky nebyl problém, že by nemohli soutěžit 

třeba v kopané s českejma klubama. Myslím, že i když byli v nějaký soutěži naši, že to vzalo za svý 

s příchodem Němců a mám dojem, že tyhle ty spolky jak skautský tak sportovní byly okamžitě 

zakázaný, protože nepředpokládám, že by Němci dovolili prostě židovský spolky nějaký.  

Říkal jste, že vaši židovští sousedé tu měli obchody, byl tu mlíkař, potom pan Šermanov tu měl 

holičství, jak… Mohli si udržet tyto profese i během války? 

Tak oni šli celkem brzo do toho Terezína, že, jak Freund tak… Takže do té doby já si nepamatuju, že by 

než odešel, že by nedělal tu mlékárnu, buďto to dělala jeho manželka, ale ta mlékárna fungovala, než 

ho odvezli tak fungovala. A potom teda zanikla, protože jsme chodili pro mlíko, dokud bylo nějaký, 

tam k sokolovně, a když už byly ty příděly tak nízký, tak říkám, jsme chodili, sestra jednou a já jednou 

vždycky s konvičkou jsme chodili tady dva kilometry do Ochoze k sedlákovi pro mlíko, jako… 

Říkal jste, že zde byla posádka Hitlerjugend, kteří zde dělali různé nepravosti, všiml jste si třeba 

někdy nějakého protižidovského nápisu na židovských obchodech nebo domech? 

To ne, to si nepamatuju, že by bylo, protože potom když oni přišli, tak tady ti manželé už byli zřejmě 

pryč, protože já nevím, v kterým roce tady tu školu zřídili, to nebylo hned po Protektorátě, takže oni 

tu školu Hitlerjugend leteckou, jak říkám, měli zde to letiště cvičný a tam vlastně z nich dělali piloty, 

z těch mladejch kluků, protože už jim docházeli piloti, tak už ti šestnáctiletí se učili lítat, že no a to 

měli tady na Skřípově, no a prostě oni ráno odjeli a večer se vraceli, takže ty provokace, jak říkám, 

kdy zabraňovali třeba lidem z kostela jít, tak to bylo v neděli většinou, soboty tehdy byly pracovní, no 

a to, takže oni měli asi volno jenom v tu neděli, takže takový ty incidenty byly to… Ale že by před tím 

odjezdem, to zde myslím ještě nebyli, než ten Šermanov a to odjeli, takže ty nápisy tam, tady bylo 

těch Němců tak poskrovnu, že by se skutečně těžko odvážil tam něco dělat, já nevím. 

Říkal jste, že židé museli v určitý okamžik odejít z Konic, hovořilo se tady již, nebo slyšel jste v té 

době o tom, že židé jsou deportováni nebo panovaly zde nějaké obavy, například ze strany vašich 

přátel, že budou muset někam odejít? 

Tak od Zeny ani od Igora jsem nikdy neslyšel, že by byli deportovaní a ti jejich příbuzní tedy všichni 

odešli potom, takže těžko… No obavy určitě měli, protože to už se vědělo, to už jsme věděli, že židi 
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musí odcházet a tak, tak y obavy byly, určitě. No já jsem to říkal už při té minulé rozpravě, tak ten 

majetek těch Bock Löwů, ten dali Němcům, že, protože u nás to nebylo jako na Slovensku, že po 

židech dostali majetek Slováci, že, tady výhradně když zabavili Němci majetek, tak to dostal Němec, 

že, tak tady ten jejich nábytek a tak, to jsem minule myslím říkal tam, tak to si odvážel Němec tady 

z té vesnice některé, buďto ze Skřípova nebo z Runářova, no a to jsem byl svědkem, to jsem šel po 

náměstí a on si to ten Němec nakládal, měl tam koně a ten žebřiňák, jak se říkalo, no a nakládal si 

tam ten nábytek, a naložil tam takovou truhlici, já jsem jí tenkrát jako děcko viděl hrozně velkou a ti 

dva kluci, Igor a Zeno, vyběhli z baráku, když on šel nakládat další kusy s tím svým pomocníkem, a tu 

truhlici mu sebrali. Ta jim zůstala, potom po válce jsem chtěl, aby mi to ukázali, tak ona to nebyla 

truhlice, jak jsem to viděl jako kluk, ale byla to taková truhlička a co bylo zajímavý, tak tam byly 

mince. A byly tam mince v dokonalým stavu, tak předpokládám, že každá ta rodina je tam musela mít 

leta letoucí a oni tam prostě ukládali ty nový mince, takže to byla sbírka dokonalých… Třeba pražskej 

groš, to dneska neuvidíte, protože… dokonalý, protože byly omletý tím oběhem, kdežto oni tam měli 

mince, které byly ve výborným, třeba olomouckých biskupů, protože Zeno věděl, že dělám do 

numismatiky, tak potom po válce chtěl, ať mu to roztřídím jako a zhodnotím, tak já jsem finančně 

jako to neznal, tak jsem mu říkal, ať si to nechá v Praze zhodnotit a jinak jsem mu to určoval, když 

nevěděl, co co je, tak jsem mu to určil. Takže tam byly krásný kusy, tolary třeba těch olomouckých 

biskupů a tak, takže já si myslím, že ta rodina vždycky odložila ty nový mince tam na památku, a tak 

to zůstalo, takže ta truhlička byla plná těchto mincí.  

Takže ten Němec si přišel pro ten majetek ještě předtím, než došlo k deportacím? 

Já myslím, že už to bylo po té deportaci. 

Takže ten Zeno a Igor nebyli deportováni? 

No v té době ne, v té době ne, a říkám, sebrali to tomu Němcovi, to jsem byl svědkem, že není to 

vyprávění z druhé ruky, já jsem akorát šel přes náměstí a viděl jsem, jak vyběhli z baráku a tu 

truhličku sebrali a prchli s ní. Jo a ten Němec si toho vůbec nevšiml, jemu šlo zřejmě o ten nábytek 

hlavně, a tak… 

A jak to bylo s majetkem těch dalších židovských rodin, byl jste svědkem nějakých podobných 

událostí ve městě? 

Ne, tak třeba u těch Freundů jim to zůstalo, protože ona byla Češka, takže oni tam bydleli, tady 

bydleli v té mlékárně ještě po válce, teprve pak se odstěhovala, ta Eva se odstěhovala do Olomouce, 

ona asi ještě žije, jenomže se vdala, tak přesně nevím to jméno, buďto se jmenoval Kolesník nebo… 

Takový nějaký jméno měl… A ještě jsem se s ní viděl před nějakým tím rokem, oni pak ten domek 

tady prodali a koupili domek tam u potoka v Konici, tak jsem šel z vlaku, tak jsem se s ní ještě bavil, 

možná tak před pěti, šesti lety, takže to by se možná dala dohledat v Olomouci, jestli je tam nebo… 

Měla takový jméno jako Kolesník nebo tak nějak.  

Podle toho, co říkáte, to vypadá, že zde bylo několik vln těch deportací, říkal jste, že někdo šel 

v nějaké první vlně, někdo v další… Můžete mi říci, do byl deportován jako první? 

Já myslím, že ti… Protože to byli… Anebo jestli byli současně, ti Bock Löwové, to bysme zjistili, to 

datum je na tom pomníku, tak možná kdyby měl čas, tak můžeme zajít k tomu pomníku, nebo ukázat 

i kde ten Zeno a Igor žili, tak to jako… 
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Nebo kdy vy jste se dozvěděl, že nějací židé odešli z Konic nebo museli odejít? 

Upřímně řečeno, já protože jsem byl v tom Prostějově, tak nevím, kdy odešli, kdy jsem byl naposledy 

u té, kdy ještě tam byla ta paní Dostálová, to jsem ještě byl u nich doma, to už nosila tu hvězdu tehdy, 

ale já nevím, přesně bych to nedovedl ohraničit, to bylo, že člověk byl vlastně kluk mladej, jsem měl 

v devětatřicátým roce deset let, že, takže ono to, no hraničí to přesně, no nakonec to oni určitě znají, 

protože ty nařízení německý zřejmě vědí, tak… 

A ty jejich děti, ten Igor a Zeno ti rovněž museli, ti byli odsud také deportováni? 

No oni právě, to já už jsem byl v tom Grygově, ale co jsem se tak dozvěděl z doslechu, není to moje 

přímá účast, protože já jsem se, my jsme měli služby u té dráhy, takže já jsem třeba na neděli nemohl 

jet domů, protože jsem měl službu, tak jsem jezdil do Konice sporadicky, když jsem neměl službu. 

Takže tady se tradovalo, že ten Zeno a Igor byli uneseni jako a schovávali se tady někde na Litovelsku. 

Uneseni kým? Jak uneseni? 

No tak existovala zde prý taková organizace, která se snažila zachránit ty židovský děti, a to se říká, že 

i ta Eva Freundová, že taky jí ti chlapi unesli jakoby, tam prý dostala předvolání paní Freundová, 

protože on už byl pryč, tak dostala předvolání paní Freundová, že jí má odvézt do Olomouce, že bude 

jako deportovaná, no tak jí vezla do Olomouce a ve vlaku k ní přišli dva, oblečení jako gestapáci 

s těma tyrolákama a s těma dlouhejma kabátama jak oni to nosili a představili se jí jako gestapo a 

měli odznak a ať jim tu dceru vydá, že nemusí jezdit do Olomouce. No a odvedli jí jako a právě ta se 

taky skrývala snad, tady někde v okolí, ale tu pravdu byste zjistili, kdybyste jí vyhledali v Olomouci, 

tak ta by vám mohla říct, jak to bylo. No prostě se ztratili ty děcka, i snad Zeno i Igor, takže oni nebyli 

deportovaní a ukrývali se do konce války tady někde v okolí, a to je unesla ta protiněmecká skupina, 

která se vydávala za Němce, dokonce prý dali té Freundové potvrzení jako že jí převzali, jestli 

zfalšovali razítka nebo co… Takhle se to tradovalo, já nemohu říct, že to tak bylo, ale tak se to v Konici 

tradovalo, když jsem se potom po pětačtyřicátým roce vrátil do Konice, tak se to tak vyprávělo, a 

nikoho kupodivu nenapadlo, když jsem se znovu setkal se Zencem a s Igorem se jich zeptat, jak to 

bylo. Protože už jsme byli všichni šťastní, že je konec války a tyhle věci jsme neřešili, protože jak se 

vrátili, tak okamžitě zase nastoupili do Sokola a do Skautu, takže jsme vlastně pokračovali v té 

činnosti jakoby nic, ale z hlediska historie se měl člověk zeptat, no.  

Vy jste v průběhu války přešel do školy v Prostějově. V Prostějově žili nějací židé? 

No tam jich bylo, tam byla celá židovská čtvrť totiž, něco se z ní jenom zachovalo, ono se to 

v padesátých letech zbouralo, ale… 

Mě by zajímalo to, co jste vy sám viděl v průběhu války v Prostějově, co se dotýká židovské 

komunity, vy když jste začal chodit do školy, byli tam ještě nějací židé? 

No já jsem začal ve čtyřicátým třetím, prvního září, no ale jak vám říkám, já jsem přijel do Prostějova 

v sedm hodin ráno, hned jsme šli do školy a po škole, protože jsme měli školu i odpoledne, tak jsme 

se tím dělnickým vlakem zase vraceli, takže prakticky naše činnost v Prostějově byla z nádraží do 

školy a ze školy na nádraží, takže tady ty věci nevím, no.  

Já se ptám, jestli jste viděl nějaké obyvatele židovské národnosti třeba ve vlaku nebo na nádraží? 

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.



No já mám dojem, jestli oni tehdy vůbec mohli jezdit vlakem, no ve vlaku určitě ne, to jsem se 

nesetkal, protože my jsme měli školní vagon, kam jsme mohli jenom my a normální cestující tam 

nemohli, takže nás jezdilo z Konice tolik, že – do těch škol různých, do Prostějova – že jsme měli 

vlastní vagon, na tom byl velký nápis školní vagon, takže… A na tom nádraží tady v Konici nebo 

v Prostějově těžko jsme mohli vidět žida asi, protože já mám dojem, jestli oni už to neměli tenkrát 

zakázaný, oni měli zakázaný všechno. Nesměli chodit po chodníku, že, a takový extrémy už to tehdy 

byly, že, no tak… 

Vy jste viděl někde nějaké občany židovské národnosti, kteří by museli jít po silnici, místo po 

chodníku? 

No v Konici k tomu nemohlo dojít, protože tady žádný chodníky nebyly, že… 

A v Prostějově jste byl svědkem něčeho takového? 

V Prostějově, to říkám, jsem si nevšiml, že bych třeba na té cestě k vlaku potkal nějakýho, já mám 

dojem, že oni se ani moc na veřejnosti neobjevovali, aby je nenapadli Němci, já mám dojem, že oni 

vedli už víceméně takovej skrytej život, takže si nepamatuju, že bych viděl třeba někoho s hvězdou 

v Prostějově na nádraží, my jsme chodili na hlavní, na místní jsme to měli blíž, ale zase kvůli tomu 

sezení jsme chodili radši na hlavní… 

Viděl jste zde, nebo v Prostějově, nebo někde z vlaku, že by byli židé někde nějak nuceni k fyzické 

práci, používáni pro nějaké veřejné práce? 

No tady v Konici určitě ne a v Prostějově těžko říct, protože říkám, my jsme měli školu, vraceli jsme 

se, to už většina těch… Když někdo dělal, tak hodně v továrnách se dělalo třeba do dvou, že, nebo 

tak, tak nevím, nemůžu říct, no.  

Jak dlouho jste chodil do školy v Prostějově? 

No jenom rok, protože zas prvního devátý nám Němci zavřeli tu školu a okamžitě jsme se museli 

hlásit na pracovním úřadě a přidělovali nás, skoro všichni spolužáci dělali třeba ho technika v té 

železárně v Prostějově, na těch pracech pro Němce a někteří byli určeni na zákopy, pokud si 

nesehnali nebo nebyli určeni do toho průmyslu, tak šli na zákopy, no a já, že strýc mě vyreklamoval, 

tak jsem byl v Grygově, nás se tam flákalo pět zácvikářů na výpravčího, dva zácvikáři na telegraf a dvě 

zácvikářky na pokladní. Čili nás se tam flákalo devět lidí, že, a přednosta nám vždycky ráno říkal, 

ztraťte se do skladišť a na hradla, ať vás tady nevidí. My jsme tam měli už jako dozor, esesáka, kterej 

dělal dozor nad výpravčími, byla to hlavní trať, že, tak… 

Kde to je, ten Grygov vlastně? 

To je u Olomouce, první stanice u Olomouce. 

Říkal jste, že jste museli odejít ze školy prvního záři. To bylo v kterém roce? 

Čtyřicet čtyři. A to byly všecky střední školy zakázaný tehdy. 

Byl jste v té době, kdy jste byl v Grygově, svědkem nějakých událostí, které by se dotýkaly židů za 

války? 
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No židi už vlastně byli všichni v temhle, v tom čtyřiačtyřicátým roce, co jsem tam zažil, tedy otřesný 

věci, tak to bylo, jak tahali Rumuny a Bulhary, který zajali Němci, protože byli původně jejich spojenci, 

a potom, když přešli k Rusákům, tak je ti Němci v nepředstavitelných podmínkách táhli v dobytčácích, 

a třeba ti Bulhaři, co je z Bulharska táhli, tak bez jídla, bez pití, tři dny byli v těch vagonech, na záchod 

nemohli, dovedete si představit, jak to v tom nákladním vagonu vypadalo. A my, protože jsme byli 

stanice před Olomoucí a byl vyhlášenej třeba nálet, tak oni vypakovali ty vlaky do stanice k nám nebo 

do těch za Olomoucí, my jsme tam měli pět kolejí nebo kolik, takže my jsme tam měli bohatý toto… A 

většinou první byly transporty, pak dělnický vlaky, a tyhle ty transporty zajatců, ty byly poslední, 

takže oni u nás stáli v Grygově třeba pět hodin. No a my už jsme to, ten první transport, to jsme ještě 

dost tak jako odfušovali, ale pak jsme to měli dobře zorganizovaný, celkem, my mladí jsme se 

rozběhli po vesnici a každý měl určený statky, a k těm sedlákům prostě, co nám můžou dát za 

potraviny… A ti Němci nepovolili třeba ani vodu, měli jsme, na každé stanici byla pitná voda, že, tak 

chlapi je upláceli, ke konci války už to bylo demoralizovaný, ti Němci, tak chlapi jim vždycky dali 

nějaký cigarety, že, a oni povolili, že jim můžeme do těch vagonů nosit vodu, a ten vlak měl třeba 

sedm vagonů… A za tu dobu, než jsme oběhli vesnici a sehnali, a to byla kapka v moři, když to bylo 

v tom vagonu napěchovaných třeba dvacet lidí nebo tak, žejo. A teď to mělo třeba pět vagonů, tak 

když jsme sehnali už i ty potraviny třeba, že, od těch sedláků, tak to byl pakatel, když se to vezme, ale 

měli jsme to potom už, to první jsme tak dost odfušovali, ale pak jsme to měli celkem dobře 

zorganizovaný, každej měl svoje sedláky ke kterým zaběhl, z nás sedmi kluků, že, ty holky jsme do 

toho nezapojovali, ale vždycky jsme nějaký ty potraviny sehnali, protože jsme říkali sedlákům, ať nám 

daj třeba i tvrdý rohlíky, nebo tvrdý chleba, protože to bylo strašný, oni prosili o vodu, ale Němci 

neotevřeli, až když je, staří železničáři se uskrovňovali s cigaretama, aby měli na tyhle věci a strýc 

třeba přestal kouřit, aby získal cigarety, že, a skutečně do konce války nekouřil. Takhle jsme se jim 

snažili pomáhat, jediná výjimka byli Francouzi, ty přepravovali v osobních vlacích. Jak se připojili ke 

slovenskýmu povstání, ti bojovali nakonec u Strčena, ta francouzská jednotka, oni dělali v Dubnici a 

v Martině, v těch muničních továrnách, no a část z nich utekla k tomu slovenskýmu povstání a ten 

zbytek táhli, ten zbytek táhli do Německa. Ale to byla výjimka, Francouzi byli tedy dopravováni 

v osobních vagonech, jo, a celkem benevolentně nám dovolili je zásobit, takže byli tady rozdíly, 

Francouzi byli zřejmě v té kategorii lidí u Němců, na vyšším stupni. Tak já jsem potom ještě léta si 

dopisoval s jedním tím inženýrem francouzským… 

Kolika transportů jste byl svědkem v tom Grygově? Kolik těch transportů jste mohl vidět? 

No dost, neříkám, že denně, ale v té době když přešli ti Bulhaři a Rumuni na druhou stranu, tak v té 

době jich bylo dost, protože oni je sbalili, ten zbytek co se nechal sbalit, co se nepostavil se zbraní 

proti nim, tak pokud byli v posádkách, který byly v moci Němců, tak je sbalili a prostě táhli je do 

Německa, no za strašných podmínek, vůbec jim nedali jíst, protože je považovali za zrádce, upřímně 

řečeno, že. Tak těch transportů, já nevím, my jsme to nepočítali, snažili jsme se jim pomoc 

samozřejmě, ale kolik jich bylo, to bych taky lhal, že bych řekl, že jich bylo deset nebo co.  

Takže po krátké technické pauze se vracíme k vašim vzpomínkám na transporty vězňů, kterých jste 

byl svědkem v Grygově. Byl jste někdy svědkem toho, že by někdo zemřel v těch vlacích, které stály 

v Grygově nebo projížděly Grygovem? 

Oni nám to nedovolili otevřít, oni nám to dovolili až potom, když se nechali uplatit, naštěstí už byli 

demoralizovaný, ti němečtí vojáci, že povolili, tak jenom tu škvíru na tu železnou závoru, jak to bylo u 
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těch vagonů, čili to bylo asi tak široký a tím jsme jim mohli podávat tu vodu a ty potraviny, takže my 

jsme do vnitřku neviděli, ale těm Bulharům jsme jakžtakž rozuměli, takže vím, že volali o pomoc, jako 

že nemaj vodu už ty tři dni a že nedostali jídlo, tak těm jsme trochu rozuměli, těm Rumunům vůbec, 

že, ale vím, že vždycky volali o pomoc nebo že něco volali, ale říkám, nejpohodlnější to měli ti 

Francouzi, ale i těm jsme sehnali potraviny, protože taky neměli potraviny, vůbec je nezásobovali, po 

dobu toho transportu ze Slovenska jim nedali vůbec jídlo, tak byli ale alespoň v osobních vagonech a 

mohli jít na záchod, že, v těch nákladních víte, jak to tam muselo vypadat po těch třech dnech třeba, 

že, tak ti to měli celkem lepší ti Francouzi, no. 

A kdo hlídal ty vlaky? 

To byl Wehrmacht, naštěstí to nebyli esesmani, ale protože to byli zajatci Wehrmachtu, tak stráže 

byli Wehrmacht, no a tam to nebylo zřejmě tak strohý, jako kdyby je táhli esesmani, že, ti by nás 

možná už za pokus se snažili odprásknout, protože to byli fanatici, že.  

Kromě těch transportů válečných zajatců, projížděly Grygovem i transporty s jinými vězni? 

Ne, nepamatuju si, protože podle tehdejšího nařízení vězni měli chodit pěšky, nanjevýš ve vagonech, 

ale oni už těch vagonů neměli, takže zřejmě by se nenamáhali, proto byly ty pochody smrti, protože 

už museli jít většinou pěšky, nepamatuju si, že bychom nějaký transport vězňů tohlenc, to jsme viděli 

až po válce, když se vraceli z těch koncentračních táborů, to bylo děsný teda, to bylo tvrdý…  

Říkal jste, že v průběhu války chodily pochody smrti, vy sám jste někdy viděl nějaký pochod smrti? 

No to jak jsem říkal, tady v únoru šel naší ulicí pochod smrti, to bylo otřesný teda, nerad na to 

vzpomínám, protože viděl v únoru, dneska máme mírnou zimu, ale vy si to nepamatujete, ale za války 

byly tvrdý zimy, že, u Stalingradu když byla ta bitva v roce devatenáct set čtyřicet dva, čtyřicet tři, tak 

tady napadlo v Konici tolik sněhu, že tady museli dělat tunel, za nádvořím tam jak se jede, to zapadlo 

hned sněhem, to byly ohromný haldy sněhu, čili zimy za války byly tady daleko tvrdší, v Konici se 

běžně lyžovalo, protože hory byly zabraný, tak tady jezdili Prostějováci a Olomoučáci na hory jako, 

takže v tomhle sněhu a v tomhle šli někteří bosky, že, a ti byli odsouzeni k zániku, protože zřejmě jim 

omrzly nohy a ty zastřelili během cesty, protože kdo nemohl, ten se střílel, že. 

Můžete nám říci, co jste viděl, kdy jste vlastně zaregistroval, že nějaký pochod jde městem? 

No nějak se to já nevím, jestli třeba z toho Vyšehradu to tam někdo spěchal říct nebo co, tady celá 

ulice vyšla před domy a snažili jsme se jim házet ty potraviny a tak, takže to bylo spontánní, já 

nechápu, jak jsme najednou všichni věděli… Já mám tady kamarádku, tak jsme slavili včera 

narozeniny, tak jsem se jí právě ptal, jestli si pamatuje na ten pochod smrti, tak říkala že jo, že brečela 

jak… no a tak já nevím, jak to, že jsme to všichni najednou věděli, vůbec si to nedovedu představit, 

najednou ze všech těch domků tady vyšli lidi a snažili jsme se jim házet co šlo, protože toho chleba 

moc nebylo, ale co jsme měli, to jsme házeli, ale já jak říkám, jsem jednomu hodil boty, tomu 

bosýmu, nevím, jestli mu byly, a tady je zatáčka, nevím, jestli jste si všimli, no a tam jel esesman na 

koni, oni šli dolu, že… No a já jsem si tam nevšiml, že je tam esesman na koni, no a on přiharcoval ke 

mně a revolver a řval, jak to, že jsem mu hodil ty boty a otec šel do služby na vlak do těch Druhonic 

právě s tím samopalem, tak na něj namířil samopal a to mě možná zachránilo, možná, že by mě 

zastřelil… Nebo jestli jenom tak vyhrožoval, vytáhl pistoli a mával s ní a řval jak tur, no a otec na něj 

namířil ten samopal, tak začal nadávat „Tschechische Hunde,“ a odjel jako, no ale tam byla taky 
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chyba taktická, my jsme vlastně ty potraviny vyházeli těm, co šli první, a ti na tom byli nejlíp, že. No a 

pak když se tam vlekli ti chudáci, co nemohli chodit pomalu a to, tak jsme už nic neměli prakticky. To 

už jsme házeli i jablka a prostě už nebyl chleba, nic, to jsme všecko vyházeli, protože když si všimnete, 

není to nijak široký a oni šly myslím ve čtyřřadu nebo v pětiřadu, takže šli těsně kolem nás, jestli to 

byl metr nebo dva, když jsem stál tady u našich dveří, tak to bylo kousek k těm vězňům, ale naštěstí 

těch esesmanů nebylo tolik, prakticky když ten, ti pěší, ti normální šli pěšky, ten důstojník byl na koni, 

tak jeden byl tady a druhej byl nahoře, tak mezi tím jsme mohli bez nějakejch větších potíží… Ale jako 

i tak jim chlapi cpali cigarety, ale až na to, že se naskytl ten důstojník na koni, to bylo právě otřesný, 

že už jsme jim nemohli pomoct, a to člověk by brečel… Oni šli v lehkejch hadrech prostě, to vypadalo 

jako modráky nebo co, nevím, to bylo šedý, jestli to bylo od špíny šedý nebo co, nebo jestli to už bylo 

tak zbarvené, jestli to bylo nějaké jednotné oblečení prostě, oni šli jenom v takových těch sakách, 

blůzách, připadalo mi to jako modráky, co se nosily do práce. A když vezmete v únoru, nikdo z nich 

neměl kabát, absolutně nikdo z těch co šli, neměl kabát. A hodně jich nemělo boty, no prostě to byl 

zážitek, ještě dneska je mi blbě, když si na to člověk vzpomene… No a ještě bych chtěl dodat to, že 

ten pán se dotazoval, jestli mezi nima byli židi, že, no to já nemůžu říct, já nevím, jestli tehdá v těch 

koncentrácích nosili ty hvězdy nebo nenosili, to nevím, ale teď jsem četl asi před týdnem nebo před 

deseti dny, dá se to vystřihnout nebo opsat, ne opsat, vždyť jsem byl v knihovně, tak opsat, protože 

tady hned za hranicema našema, v Polsku, ve Slezsku, byl tábor těch židů druhé třidy, nebo třetí, jak 

oni to měli rozdělený na ty třídy, čili to byli míšenci třeba a tam, no a ten tábor Němci likvidovali a to 

byli vesměs mladí lidé, tak je Němci táhli do západních Čech, nebo Severních, tam byly ty podzemní 

továrny Richard I a Richard II, který vyráběly letecký součástky, no a oni je tam táhli podle toho 

článku, protože byli ještě schopní pracovat, tak ještě do poslední chvíle věřili, že se tam válka obrátí, 

takže skutečně táhli ty židy do těch Čech, takže je možný, že v tom pochodu byli nějaký židi, ale 

dneska po šedesáti letech, my jsme v nich viděli ubohý lidi, kteří prostě… Já o tom nemůžu mluvit 

prostě… Trosky, já nevím, co je pohánělo, že oni byli schopni ujít z Polska až do západních Čech, to 

nedovedu pochopit, jak to ti lidi v těch lehkejch hadrech mohli vůbec… No a tam je stejně popravili, 

protože tam se našly ty hromadný hroby, v tom jednom bylo sedm set lidí, a ty další byly tak kolem tři 

sta lidí, takže asi až potom, když viděli, že už se nic nebude vyrábět, že už je s nima konec, tak asi je 

tam všechny postříleli, že…  stříleli je cestou, teď jsem četl, že jak je táhli tam tím údolím Bystřičky, 

tak… 

Já jestli můžeme, zůstaňme zde v Konicích, co vy sám jste viděl, když procházel ten pochod smrti, 

vy jste byl velice blízko těch lidí a házeli jste jim potraviny, měl jste možnost prohodit pár slov 

s někým z nich, nebo víte, jakou řečí mluvili, promluvil na vás někdo z nich? 

Ne, vůbec, to asi měli zákaz styku, vůbec nikdo z nich nemluvil ani nevolal, nic, to šlo mlčky úplně a 

my jsme vzhledem k tomu, že byli ti esesmani, tak jsme se nesnažili nějak to, to probíhalo za 

naprostýho ticha, protože oni neměli odvahu se ozvat, že a my taky asi moc ne, ale bylo to otřesný 

prostě, nejhorší byl ten konec, protože to byli ti největší ubožáci, kteří se sotva vlekli a těm už jsme 

nemohli pomoci, protože jsme to všecko vyházeli, to šlo hrozně dlouho, ten pochod smrti. A to říkám, 

to bylo ve čtyř nebo pětistupech, to šli, takže to prošlo spoustu lidí za tu dobu. 

Kolik tak lidí to mohlo být, nebo jak dlouho jste měl příležitost to sledovat? 

To byl člověk děcko, to bylo důležitý si to zapsat, že, ale člověk neměl tehdy nějak takovej, 

zaznamenat to nebo tak, ale šlo to poměrně hodně dlouho, protože potom když šel ten zbytek, tak… 
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no ten byl zřejmě odsouzenej. Ale upřímně řečeno, tady v ulicích nikoho nezastřelili, takže oni je 

stříleli asi v polích nebo tak, co s nima udělali, jestli je zakopali nebo, to tam právě při tom pochodu 

tím údolím Bystřicky k Olomouci, tak tam se našli prý hroby nějaký, těch vězňů, ale tady si 

nepamatuju, že by byl po válce objevený třeba nějaký hrob, tady s těma oběťma.  

Byl jste svědkem toho, že by třeba někdo z toho ozbrojeného doprovodu napadal ti lidi, co šli v tom 

pochodu? Docházelo tam k nějakým násilným událostem? 

Ne, jestli se před náma nebo před lidma tak šanovali nebo co, nedošlo k tomu, že by je třeba mlátili 

nebo tak nějak, ani ten zbytek, co se tak vlekli, nemůžu říct, že by nějak zasahovali, to si možná 

s nima vyřídili potom mimo veřejnost. Ale takhle, že my jsme byli v těch ulicích, já nevím jak ostatní, 

ale my všichni, co jsme byli doma, tak jsme tady byli všichni skoro venku. Po obou stranách, takže my 

jim házeli odsud a oni odtamtud, ale jen nás mrzelo, že když jsme pak viděli ty ubožáky ty poslední, 

tak nás mrzelo, že jsme to vyházeli na začátku a… 

Viděl jste ještě nějaký jiný pochod, podobný pochod, nebo to byl jediný, který jste viděl? 

Ne tak to jsem už, to jsem byl náhodou z toho Grygova, protože jsem měl volno, tak jsem odjel do 

Konice, jinak jsem sem jezdil zřídka, protože ony už ty vlaky měly velký zpoždění a člověk třeba zůstal 

viset v Prostějově dvě hodiny, protože… Zvlášť v Olomouci to taky bylo blbý, protože přednost měly 

ty vojenský transporty a všecko ostatní šlo stranou, takže člověk čekal v Olomouci, čekal v Prostějově, 

tak já už jsem potom často nejezdil sem do Konice, takže jsem se pohyboval. Tam jsem ale viděl spíš 

transporty Němců, kteří utíkali z Polska, tam jsem viděl taky takovej masakr, přiletěly ty Jaky, to byly 

takový stíhačky sovětský, udělaly to čertovo kolo a ten transport těch Němců, těch civilních, no oni 

byli i smíšení s vojákama, to už potom, jak to utíkalo, tak utíkali hromadně, a to byl teda masakr 

hroznej u toho Grygova, tam byla ta hlína s tou silnicí, jestli to znáte u té Olomouce, a oni udělali to 

kolo, ze všech letounů, že, to čertovo kolo, jak se říkalo, no a stříleli a shazovali takový bombičky taky, 

maličký, měl jsem schovanou tu vrtulku a naši to potom likvidovali, no a potom mezi tím dobytkem, 

oni táhli koně, krávy, ti Němci, prostě jak utíkali, hlavně to byli z Polska, no ale mrtvoly lidí tam 

nebyly, to si zřejmě Němci odklidili, žejo, ale těch mrtvejch zvířat bylo hodně, teď když byly vedra 

třicetistupňový v tom květnu pětačtyřicet, byly hrozný vedra právě kolem toho devátýho a tak, no a 

to se vzdulo, to my jsme tam šli pomáhat Rusákům budovat pontonovej most, protože Němci vyhodili 

most mezi Hradcem a Grygovem, a tak Rusáci žádali, aby tam dobrovolníci šli, no to bylo hrozný, to 

byl strašnej smrad, nám bylo všem hrozně o žaludku, než jsme došli tam, takže těch lidí tam bylo 

zřejmě taky dost, tak to, to bylo opačný, tam na to doplatili Němci jako, no. My jsme spíš z toho měli 

radost, že, v tehdejší době. 

Vy jste předtím, než jsme sem přijeli, jste pro nás připravil vlastně takovou stručnou historii rodiny 

Meitnerových z Olomouce, vy jste je znal, tu rodinu?  

No jistě, on ten Max Meitner mladší, on jeho otec se jmenoval taky Max, Maxmilián no, oni tam píšou 

Max, tak ten s náma dělal do Skautu, když jsme obnovili v Rýmařově skauting, tak ten Max mladší, 

ten s námi dělal do Skautu, a jednak jsme dělali spolu v kovohutích, v té válcovně jsme spolu dělali a 

bydlel naproti nám, takže my jsme byli velcí kamarádi,  

Znali jste se ještě před válkou? 
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Ne, ne, ne, oni odešli do pohraničí právě z Olomouce, víceméně spousta lidí odešla do naší továrny, 

protože my jsme měli spoustu zaměstnanců a když se odsunuli Němci, tak ta továrna byla prakticky 

prázdná, takže tam našli uplatnění a byly do hutě dobře placený, tak spoustu Olomoučáků tam 

dělalo, co tam přišli, takže tam dělal i ten Max Meitner, tak to jsme se pak znali z továrny a znali jsme 

se z toho Skautu, protože on okamžitě, když jsem zakládal tam skauting v Rýmařově, tak on se 

okamžitě přihlásil a dělal s náma do Skautu… 

A před válkou jste znal nějaké židy v Olomouci? 

Ne, před válkou já jsem neměl vůbec styk, ale oni mi to právě předali, kdyby měli o to zájem, to 

muzeum, tak tady to, protože to je taková zajímavá věc, že oni se snažili dostat ven, protože byli 

dobře situovaní, on ten Max Meitner dělal nějakýho šéfa u dráhy, jo, oblastního nebo co a ten jeho 

švagr ten byl taky dobře situovaný, ten byl v Bratislavě, na Slovensku taky, tak oni měli peněz dost, 

tak se snažili získat vízum, ale tehdy už ty židy nikdo nebral, no a tak sehnal vízum do Uruguaye, no a 

neuměl s nich nikdo španělsky, ale ten Adolf Deutsch říkal, než být zabitej tady, tak lepší jít tam bez 

znalosti řeči a to, tak ten to bral skutečně správně a odjel tam a dodneška tam podle toho 

rodokmenu ti potomci žijí. A ten jeho brácha potom byl skeptik, jako že to tak blbě nedopadne, se 

domníval a jednak že neumí španělsky a začínat existenci někde, kde vůbec nezná řeč, tak ten se toho 

lekl a neodjel, no. No a potom zahynul teda v koncentráku, že, ale ty děcka se zachránily, protože on 

už taky měl Češku, jako, tak oni se fingovaně rozvedli, aby zachránili děcka… Tak oni byli taky v tom 

lágru pro ty druhořadý, tak ti to přežili, a jak říkám, přišel do Rýmařova… Tak oni mě to, když slyšeli, 

že budu mít tady ten rozhovor, tak mi jenom kvůli té zvláštnosti, že to byli dva příbuzní a ten jeden 

věřil, že to provedou, ti Němci, že, a ten druhý ten mu nevěřil a takže se nezachránil. A tam z toho 

rodokmenu můžete vidět, že většina té rodiny, co neměli tu možnosti, tak zahynuli v těch 

koncentrácích. Tak já jsem si říkal, že je to zajímavý z tohohle důvodu, že jeden se mohl zachránit a 

kvůli té své skepsi prostě neodešel, no.  

Já vám děkuju mockrát za rozhovor.  
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