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Dobrý den.  

Dobrý den.  

Děkujeme mnohokrát, že jste byla ochotná se s námi ještě jednou sejít, můžete mi říci celé vaše 

jméno? 

No tak jmenuji se Edita Kokojanová. 

A jak jste se jmenoval zamlada? 

Mayerová.  

Kdy jste se narodila? 

Devátýho října devatenáct set dvacet jedna.  

A kde to bylo? 

V Olomouci. 

Byli jsme zde před několika měsíci a již jsme se bavili vlastně o vašich vzpomínkách na minulost a já 

jsem si udělal i pár poznámek z toho rozhovoru, tak je možné, že během toho dnešního rozhovoru 

se budu na ty otázky nějakým odkazovat.  

Ano, dobře, tak… 

Můžu se vás tedy zeptat ještě na několik otázek dotýkajících se vašeho života? 

No tak se ptejte. Doufám, že vám odpovím.  

Co dělal váš tatínek? 

Můj tatínek byl úředník na dráze. 

A maminka? 

V domácnosti.  

Jakého byli vyznání? 

Otec nevím, jestli byl v dětství židovského, ale potom když se oženil s mojí maminkou, byl bez 

vyznání. Jeho první manželka zřejmě byla – on byl vdovec, jo – jeho manželka a jeho dcera z prvního 

manželství byly asi židovského náboženství, aspoň v mládí, pak dál nevím. A maminka byla původně 
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katolička, a když si vzala mýho otce, tak se taky stala bez vyznání. A já jsem taky do patnácti let byla 

bez vyznání.  

Jak jste doma mluvili, jakou řečí? 

Česky a německy, s maminkou německy a s otcem víceméně česky.  

Proč jste mluvili německy s maminkou? 

Ona neuměla česky, ona byla Němka rozená. A celý život se pořádně česky nenaučila, ona mluvila 

vždycky tím německým přízvukem a nerozeznávala rody, jo, protože ona dělala ty rody z němčiny, 

takže třeba ten noha, místo ta noha, jo, a tak dále, že… 

Kde jste bydleli koncem třicátých let, v předválečném období? 

No tak my jsme… Narodila jsem se tady na ulici Komenského, to byla ulice, kde bylo nejvíc židů, jo, za 

Rakouska se to jmenovalo Laudonka, Laudonova, pak v Prostějově jsme bydleli na nádraží, na tom 

nádraží, který už neexistuje, protože to za války vybombardovali… A ve Šternberku jsme bydleli 

v krásné vile pod lesem, a potom v Olomouci jsme bydleli tam, kde jsem nechala dát ten stolperstein, 

to je na té Zeyerové a roh Masarykovy ulice, tam jsme bydleli až do devětačtyřicátého roku od 

osmatřicátého roku, ovšem otec už tam od jednačtyřicátého roku nebydlel.  

Kdy jste se přestěhovali do Prostějova? 

V roce myslím třiadvacet.  

Čili to jste ještě byla velice mladá… 

Dítě, jako dítě, já a sestra byla na světě, bratr ještě ne.  

Do kdy jste žili v Prostějově? 

Do roku devatenáct set třicet tři.  

Chodila jste tam do školy? 

Ano. Do obecné a ještě do první třídy klasického gymnázia.  

Jaké bylo národnostní složení v Prostějově, vzpomenete si? 

No právě to bylo většinou české, já si nepamatuju, no byli tam někteří židé, protože maminka, která 

mluvila německy, se prostě bavila s lidmi německy, protože tehdy to bylo po Rakousku, tak mluvil 

skoro každý německy, takže moje matka neměla ani příležitost se naučit česky, jo, protože tam každý 

uměl německy. Ale nebyly tam německé školy, jo, takže tam bylo vlastně české prostředí v tom 

Prostějově.  

Měla jste tatínka židovského původu, maminku Němku, vyvolávalo to v tom českém prostředí 

nějaké…? 

V Prostějově absolutně nic, ani v tom Šternberku ne, protože za První republiky byla taková jiná 

atmosféra, jo, tolerantnější, až začal ten osmatřicátý rok, Henlein a tohle, pak to začalo. Ale do té 
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doby já jsem chodila do německé školy bez jakýchkoliv problémů, až v osmatřicátým roce měla moje 

sestra ve třídě už trošku problémy, kdežto já vůbec ne.  

A kdy jste se tedy přestěhovali do Šternberku? 

No někdy v létě třiatřicet, já jsem byla tehdy v Jugoslávii se léčit. Tak já jsem se nastěhovala… Už jsem 

přišla do hotovýho, to byla nová vila, tehdy v třiatřicátým roce dokončená.  

Proč jste vůbec šli do Šternberku? 

Moje matka tam prožila mládí, poznala tam mého otce, a otec měl tehdy teprve kolik, dvaapadesát 

let, a nechal se tam přeložit na berní úřad, ovšem oni ho potom chtěli zpátky do Prostějova, tak on 

šel předčasně do penze. A žil tam prostě do osmatřicátého roku jako penzista. 

Jaké bylo národnostní složení ve Šternberku? 

To bylo víc Němců. Tam byla jenom jedna česká škola obecná, kde byli smíšený děvčata i chlapci, což 

v Prostějově nebylo, tam jsme byli děvčata zvlášť a chlapci zvlášť, jo, a ve Štemberku já jsem pak 

chodila na německou reálku, protože tam střední škola česká nebyla. 

Měla jste nějaké židovské spolužáky? 

Já osobně myslím ne, moje sestra měla jedno děvče, ale už nevím, jak se jmenovala. Jestli v její třídě 

nebo o třídu níž, já jsem neměla nikoho. Tam byly jenom čtyři nebo pět rodin ve Šternberku, víc si 

nepamatuju.  

Vzpomenete si na jména těch rodin? 

No Nettlovi, a potom jak se jmenoval ten… Nettl, Lustig a ještě… Jak se ještě jmenovali, ježíš to už si… 

Jo pak tam byl jeden starý mládenec, profesor Kintner, který pak spáchal sebevraždu někdy ve 

čtyřicátým roce, to byl velký Němec a ještě k tomu nacionalista, a nechtěl věřit, co Němci dělají, jo. A 

už se nedostal do Protektorátu nebo do té Druhé republiky, ani moje prababička, jo, to byla taky 

Němka, a ona… My jsme jim chtěli jako… Aby šla z těch Sudet už jako obsazených, aby šla do té Druhé 

republiky, jo, která existovala až do toho devětatřicátého, ale nešlo to. A Hitler vlastně potom ty starý 

lidi, jako moje prababička, ty potom nechali umřít, když byli nemocný a špatný, tak měli ty lidi ve 

sklepě v nemocnici, tam byli ti staří lidé shromáždění a bez lékařské péče tam prostě umřeli. Moje 

babička měla skoro pětaosmdesát let, prababička, nebyla to babička, já jsem babičku neměla, tak 

tam jako zemřela v jednačtyřicátým roce. A my jsme dostali tenkrát propustku, protože Šternberk byl 

pár kilometrů, ale museli jste mít propustku, abychom mohli tam už jako na ten pohřeb, já už jsem jí 

živou prostě neviděla.  

A to byla babička z maminčiny…? 

Z maminčiny strany, ano, poněvadž maminčina babička zemřela velice mladá… Maminka.  

Zmínila jste jména těch židovských rodin. Jak jste je znali ve Šternberku? 

No znali jsme se, poněvadž jsme se taky stýkali, tak s tím Lustigem, to byla jedna moje první láska, on 

byl myslím o šest let starší a chodil takhle dost do tanečních, jak jsme měli taneční, tak on tam 

vždycky chodil, měl takhle chryzantému, byl velice společenskej, a mě bylo šestnáct, tak jsem se do 
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něj zamilovala a rok jsme spolu, jak se říká, chodili, tak tehdy to nebylo jak dneska, jo. To přišel do 

rodiny a vždycky mě vyzvedl, že se mnou jde na procházku a tím to končilo, takže… Ale on potom šel 

tady v osmatřicátým na vojnu, jako k dragounům, a pak šel bohužel do koncentráku, ještě se tedy ale 

přestěhoval do Olomouce a chodil k nám ještě do toho bytu, kde jsme bydleli u toho nádraží, a 

potom v tom dvaačtyřicátým všichni zmizeli, že. A prý zemřel na pochodu smrti, jsem se potom 

dozvěděla, dodatečně.  

A ti Nettlovi? 

Ti Nettlovi, tak ta jedna dcera Nettlova si vzala Němce, takže přežila a měla… První syn byl vlastně 

položid, ten tady v Olomouci žije nebo žil, a byl dokonce vedoucí tady té restaurace, ježíš, jak ona se 

jmenovala, tady známá na trati Mohelnice, já už nevím, jak se jmenovala. To byl Arnošt Nettle, já 

nevím, jestli ještě žije, a pak měla syna s tím manželem, s tím Němcem, a ti bratři, ti myslím taky měli 

árijský matky, ti Nettlové, ti přežili všichni, kdežto ti Lustigové, jenom jedna dcera, která byla 

v Maroku. A ten Kintner, ten spáchal tu sebevraždu, že… 

Kdy jste se dozvěděla, že spáchal sebevraždu? 

No ještě za války. 

Víte, proč jí spáchal? 

No že neměl už… On byl společensky znemožněnej, on byl přesvědčenej nacionální Němec, jo, a teď 

ho začali všichni jako žida… Prostě nikdo se s ním nestýkal, byl starý mládenec, neměl žádné zázemí, 

jo, musel se vystěhovat ze svého bytu kamsi, já nevím, kdo si ho vzal na byt… Takže… Ale udělal 

dobře, protože by stejně skončil v koncentráku, takže nakonec to bylo lepší. Tak jako třeba vedle 

nás… Jo ještě židovská rodina, doktor Wien, Wien jako Vídeň, jo, ti bydleli v té vile vedle nás nad 

námi, a on taky spáchal sebevraždu, oni taky šli do Olomouce… A to byla rodina tady olomoucká, 

Diamantová, jeho manželka pocházela… Ti taky všichni zahynuli, ti měli tady obchod, jak je „U 

černého orla,“ nebo jak se to jmenuje, na náměstí za tou Césarovou kašnou, měli potravinářský 

obchod, ti Diamantovi, a ti Wienovi byli bezdětní, ti manželé, on byl okresní soudce, ten doktor Wien.  

Vy jste se přestěhovali do Šternberku v roce devatenáct set třicet tři. 

Tři, ano.  

Říkala jste, že tam žilo hodně Němců. 

Ano.  

Vnímala jste již tenkrát nějaké ohrožení ze strany Němců? 

Ne, ne, tehdy ne. Můj otec ano, můj otec zakázal rádio, poněvadž v rádiu už se ozýval Hitler, ano, čili 

my jsme měli rádio už ze čtyřiadvacátýho roku, hned jak začaly, ty první rádia, ještě s těmi 

naslouchátkami a s tím amplionem a tak dál… A v třiatřicátým roce otec zrušil rádio, nechtěl to 

poslouchat, a on vnímal to ohrožení, protože se přistěhovali židi z Berlína, jo, jak oni se jmenovali, 

ježíš, kdybych si vzpomněla teďka, možná, že si vzpomenu… A ti už to vyprávěli, co se v tom Německu 

děje, ano. 

Jmenovali se Koblitzovi? 
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Ano, už jsem si vzpomněla, Koblitzovi, a ti potom tady byli roztroušeni v Olomouci na různých 

místech, protože nedostali… Otec byl prozíravý, že sehnal byt, ještě než byly Sudety obsazeny, jo, on 

už začátkem září tady v tom domě na té Zeyerové zajistil velký byt, protože jsme byli pětičlenná 

rodina, a ve Šternberku jsme měli pětipokojový byt a tady jsme měli velký tří a půl pokojový byt. Ten 

dům se ještě dokončoval, ten byl nově postavený, tehdy od nádraží to byl první dům, tam byla ještě 

ta alej, to tam ještě ty domy nestály, to byl od nádraží jako první dům. 

Mě by ještě zajímalo, jestli můžeme ještě chviličku zůstat ještě před Mnichovem, jestli můžeme 

ještě zůstat v tom období konce třicátých let, byla jste někdy svědkem nějakých německých 

nacionalistických akci ve Šternberku? 

No trošku by se dalo říct, ale to bylo, jak se slavil ten slunovrat, jo, tak ti Němci měli ty vatry, jo, a my 

jsme to měli na Husa, jo, my jsme se hlásili k Čechům, jo. My jsme nebyli Němci, ale mluvili jsme 

německy, takže jsme v tom společenství nevybočovali, my jsme se stýkali jak s Čechy, tak s Němci, 

měli jsme jak český sousedy, tak německý sousedy, tam to bylo smíšený, ale Čechů bylo méně, to 

byla vlastně menšina ve Šternberku, jo. Protože to byly Sudety, že, třeba Štarnov, ta vesnice kousek 

pod tím, tak to bylo čistě český, nebo Štěpánov a tyhle všechny, ale potom dál ta Huzová a tyhle 

vesnice, to zas bylo německý, jo.  

No a setkali jste se ještě před okupací s nějakými protičeskými nebo protižidovskými náladami ze 

strany Němců? 

Ne, až v tom osmatřicátém roce. To začali Němci dělat průvody a volat, „Ein Volk, ein Reich, ein 

Führer,“ jo, to začalo v osmatřicátým roce, byly volby a byl zvolen myslím v dubnu Henlein, jo, měl 

číslo čtyři na těch volbách a to si vzpomínám, to se říkalo, „Zwischen drei und fünf kommt der vier‐a,“ 

protože oni měli čtverku jako volební tohle… Ale tehdy Henlein to samozřejmě vyhrál a začalo to, no 

říkám, v osmatřicátém se tam začal ten nacionalismus jako, ale ještě předtím jsme dostali do 

Štermberka státní policii, tam ještě státní policie nebyla, a jak to začalo trošku už ten nacionalismus, 

já nevím v kterým roce to bylo, jestli šestatřicet, že tam najednou přišla státní policie, do Šternberka. 

Ale já jsem to nepociťovala, já jsem chodila na německou školu, předtím jsme tam chodili, my jsme 

tam totiž jezdili na letní byt, od mých devíti let, takže já jsem tam chodila vždycky dva měsíce, 

protože jsme šli už květen – červen už jsme byli na letním bytě, tak jsem chodila do té české školy 

šternberské, ano. Takže jsem tam měla český spolužáky a potom německý, a mě bylo jedno, s kým se 

stýkám. 

Zmínila jste, že přicházeli židé z Německa, kteří vyprávěli o tom, co se tam děje, vy jste sama slyšela 

od těch Koblitzových nějaké zprávy? 

Já osobně ani moc ne, otec to tak jako… Otec měl, už se mu ve Šternberku někteří jako posmívali, 

protože měl, se stýkal taky s Němci, že, a říkal, „Hitler znamená válku,“ jo, a oni tomu jako nevěřili, 

teprve po válce, dlouho po válce jedna moje spolužačka sem přijela, začali od sedmdesátých let ti 

spolužáci sem jezdit z toho Německa, ze Západního, a tak jedna spolužačka řekla, „Vzpomínám na 

tvého otce, že měl pravdu s tou válkou,“ jo, a zajímavý bylo, že ti moji spolužáci maturovali až ve 

čtyřicátým roce, já v devětatřicátým, protože se z reálky stalo gymnázium, tady taky se stalo z reálky 

gymnázium, ale já jsem ještě jako byla v reálce, a ti šli všichni hned na vojnu. Takže ti dostali hned, jak 

se říká, za Hitlera, hned byli na vojně a Šternberáci už přestali hajlovat, jo, už je to jako přešlo, hned 

první léta války.  
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Tatínek vám říkal, co slyšel od těch Koblitzových? 

Ne, otec o tom nějak moc nemluvil, jenom bylo na něm vidět, že si dělá starosti, on to psychicky už 

špatně snášel, to už bylo na něm jako poznat, a nejhorší pak bylo, když jsme museli ty Sudety 

opustit… 

Ještě, byly ve Šternberku nějaké židovské obchody? 

No ten Lustig měl, i Nettlovi měli židovské obchody, Lustig měl nějaké železářství a ti Nettlovi, to už 

nevím, ale měli tam obchod, ještě po válce a i teďka tam maj, ta rodina Nettlova tam žije, ti potomci, 

a pořád tam mají nějaký obchody, jestli elektro nebo něco takovýho. Ti tam zůstali za války, ti 

neodešli ze Šternberka, ze Sudet. 

Vzpomenete si, jestli ještě i před tou okupací se objevily třeba nějaké nápisy na těch židovských 

obchodech nebo…? 

Ne, absolutně ne.  

Že by někdo vyzýval…? 

Ne, ne, ne. 

K bojkotu…? 

Ne, ne, ne, ani v tom osmatřicátým roce ne, ti Lustigovi odešli do Olomouce a ti Nettlovi zůstali ve 

Šternberku. 

Jak se tedy proměnila ta situace ve Šternberku v roce devatenáct set třicet osm? 

No tak, já si vzpomínám, to už bylo v tom září, když už to bylo těsně před tou okupací, tak chodili 

spolužáci už v HJ uniformách, s dýkama do školy, a my jsme začaly chodit se sestrou s trikolórama, jo, 

a sestra chodila tehdy do sexty a já do septimy. A my jsme na chodbě vždycky chodily spolu a sestra 

jednou přišla na chodbu, my jsme chodili taková promenáda, korzo na chodbě školy, a brečela, že jí 

napsali něco hanlivýho na tabuli, jo, ale já jsem nic takovýho nezažila, protože já jsem byla velmi 

asertivní ženská a mně se spíš báli, já jsem neměla potíže vůbec nikdy, nikdy, ani tady, ani 

v Olomouci, jenom gestapák, jo… 

K té Olomouci se ještě dostaneme později, co vám napsali té vaší sestře na tabuli? 

To já už nevím, něco o židech, ale přesně už nevím, protože ona plakala… Ale já jsem měla konflikt 

s tím nacistickým profesorem, a sice, on mě v pátek, on se stal naším třídním, byl to němčinář a 

franštinář, a on mě v první třídě posadil samotnou do první lavice, ano, a otec tam šel, do školy, a 

říká, „Proč jste mojí dceru posadil do první lavice, to má být už být jako ideologie Třetí říše…“ že mě 

jako položidovku izoluje… A on, „Ne, ne, ne, vaše dcera je velmi neklidná,“ což měl pravdu, protože 

jsem byla velká potvora, jak se dá říct, a já jsem potom s ním měla konflikt, že, on nikdy neuznal mojí 

němčinu, jo, jenom na písemných pracích mi musel dát jedničku, na ústních pracích i jedničku nikdy 

nedal, a já jsem se mu taky mstila, jo, tak jsme třeba měli písemnou práci, to si pamatuju do dneška, 

Henrich Voss měl báseň „Der siebzigste Geburtstag,“ jo, Sedmdesáté narozeniny, a v té básni se 

oslavuje ten takovej kmet sedmdesátiletej a píše se tam o jeho rodině, jak o něho pečovali, manželka 

a tak dál… A ten můj profesor měl manželku, on byl takovej malej, na tenkých nožičkách, měl bříško a 
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takový ty vlasy, ježka, jo, a manželka byla Valkýra o dvě hlavy vyšší a tohle… A my jsme si z toho jako 

žáci dělali už tohle… A já jsem v té písemné práci napsala, poněvadž jo, ta manželka ho terorizovala, 

bydleli potom vedle nás ve vile, jak doktor Wien, v prvním poschodí, a on když něco udělal špatně, 

třeba tam plel záhony, tak ona na něho z okna řvala „Du bist ein so blöd , a on to říkal žákům, když 

něco udělali a já jsem řekla spolužákům, že to říká jeho manželka, a pak jsem tam napsala v té práci, 

že ten pán se dožil sedmdesáti let, protože měl hodnou manželku, a tak to on pochopil, že to bylo na 

něho… Ale on mi dělal naschvály, kde mohl, dal mi známky, on byl franštinář, ale mluvil vlastně 

špatnou franštinou, jo, neřekl „Je suis“ ale „Š suis“, „Š“ jo, on to „Je“ ano nedovedl vyslovit, a já jsem 

samozřejmě vyslovovala jinak, to se mu nelíbilo, tak jsem měla špatnou známku, trojku snad konoce, 

předtím jsem měla jedničku u jinýho profesora, ho. No dělal mi naschvály a pak ještě ten konflikt 

hrotil, já jsem měla totiž dvojku z chování celou dobu, musíme přiznat, protože já jsem byla „ein 

schlimmes Mädchen,“ jak se říká, taková ta puberťačka nepříliš hodná, jsem byla drzá, odmlouvala, 

jo… A tehdy jsme byli v sextě a já byla po operaci slepýho střeva a nesměla jsem chodit po schodech, 

takže jsem zůstávala o přestávkách, děvčata musely ze třidy ven, a nás tam bylo jenom šest děvčat, 

jo, samý kluci, a tak já jsem mohla zůstat ve třídě, a pak se stalo, že jsme jednoho dne měli mít kino 

odpoledne ve dvě hodiny, a stálo to korunu, to musím zdůraznit. A ten profesor, jak jsem seděla v té 

první lavici, že, jak byly ty dřevěné lavice, tak vedle mě bylo to prázdné místo, a na tam pultě on si 

vždycky sedl, když přednášel a dal si nohy prostě tady na to sedátko a seděl tam mě naproti, jo… On 

nechával kluky vždycky po škole, tak celá třída musela být po škole, a teď moji spolužáci věděli, že já 

se ozvu, jo, tak já jsem se začala hlásit, „Ale pane profesore, my máme ve dvě hodiny kino,“ jo, a měli 

jsme zůstat po škole od jedné hodiny, takže to nestihneme, to kino. A on to ignoroval, a nesměli jsme 

si zabalit sešity a knížky, museli jsme je mít na tom pultě, a zase spolužáci do mě rejpali, „Dělej něco, 

dělej něco,“ tak já jsem se zase hlásila, že jako aby mi vrátili tu korunu, že já to nestihnu, že já 

nemůžu utíkat, jo, a on pořád ještě ignoroval, tak já jsem si sbalila knížky, dala je do aktovky a tou 

aktovkou jsem bouchla o ten stůl, tak vyletěl, třídní knížka a trojka z mravů a otec do školy. No tak 

naštěstí, trojka znamenala vyhazov ze školy, jo, tak to otec šel zachránit, tak jsem zůstala na té dvojce 

z mravů, ale on mi opravdu prostě dělal… A přitom ještě chci říct, on byl českého původu, jeho otec 

ještě vůbec neuměl, jmenoval se Čížek, jeho otec vůbec německy neuměl a on byl velký nacista. On 

byl totiž do třiatřicátého roku starostou v Hustopečích a z trestu byl v třiatřicátým roce, když začaly 

ty, ten Hitler v tom Německu, tak byl přeložen do toho Šternberka.  

Stalo se někdy, že by nějak veřejně před třídou zmínil váš židovský původ? 

Ne, ne. Ne a dokonce… 

A nezmínil to ani v rozhovoru s vámi? 

…jak jsme chodili s těmi trikolórama, tak přišel ředitel, jak on se jmenoval, za mojí maminkou, a říkal, 

to už bylo říjen, začátek října osmatřicet, a říkal, „Milostivá paní, nepouštějte vaše dcery do školy, 

neručím za jejich bezpečnost,“ protože ti už chodili v tom, v těch Hitler… Ale já jsem nebyla ohrožená, 

vůbec. 

Jak vy jste vůbec vnímala váš původ nebo jak jste…? 

Nevnímala vůbec. Nevnímala a ani nemůžu říct, že by mě na to někdo upozornil. Já jsem spíš, já jsem 

byla oblíbená mezi spolužáky, měla jsem hodně kamarádů, měla jsem krásný vlasy, každej mě chtěl 

česat, se na mě vždycky vrhaly všecky spolužačky… Neměla jsem potíže, vůbec žádný. 
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A jak jste to měla s náboženskou vírou? 

No já jsem se dala právě pokřtít v tom šestatřicátém roce a chodila jsem potom do náboženství, a ten 

profesor, ten katecheta, byl strašně šťastnej a já jsem měla z náboženství jedničku, takže měl další 

jedničku na vysvědčení, jaksi celkem zadarmo.  

A proč jste se vlastně nechala pokřtít? 

Protože jsem byla těžce nemocná, já jsem prodělala opravdu několik smrtelných nemocí, a tehdy 

jsem měla spálu a po spále jsem dostala celkovou sepsi, a dostala jsem srdeční vadu, a já jsem z té 

sepse prostě… Ty horečky, už jsem myslela, že umřu, jo, ž jsem měla fibrilace srdce, a naštěstí můj… 

Náš rodinný lékař tehdy přišel v noci a dal mi nějaký švýcarský lék, tehdy nebyl penicilin, nějaký 

švýcarský lék do žíly, a já jsem se začala zotavovat. A já jsem říkala tehdy, že jestli se uzdravím, tak že 

se nechám pokřtít, poněvadž já jsem v nemocnici ležela a v té německé nemocnici byly české jeptišky. 

A já jsem se nima velice dobře snášela, jo, a můj bratr tehdy chodil, já nevím, jestli do první nebo do 

které třídy, a on zůstával v náboženství ve třídě, i když byl bez vyznání, a ten katecheta, to byl doktor 

Odsipka, doktor teologie, ten nevěděl, že je bez vyznání, tak mu chtěl dávat známku z náboženství, 

protože on se hlásil jako ostatní. A teď se dozvěděl, že je bez vyznání, přišel do nemocnice tehdy za 

mnou, a za rodiči šel taky, proč jako… a to spolu souviselo, že já jsem si říkala, že když se uzdravím, 

tak se nechám pokřtít, tak můj bratr a moje sestra se nechali pokřtít se mnou.  V tom šestatřicátým 

roce, to byla taková dost velká oslava v tom Šternberku… 

Hrál v tom roli rovněž nějaký strach z budoucnosti? 

Ne, ne, vůbec ne, já jsem byla čistě přesvědčená, že mě Pán Bůh pomohl, nebo Ježíš Kristus, že jsem 

se uzdravila, mi bylo patnáct roků, že.  

Slyšela jste někdy o nějakých židovských obyvatelích Šternberka, nebo Olomouce, jiných měst, že 

by se nechali pokřtít právě z důvodu…? 

No počkejte, kdo to, někdo to byl, ale kdo, to si už nevzpomenu. Stalo se to, ale kdo přesně to byl, to 

nevím, to nevím, jestli to bylo ve Šternberku nebo tady v Olomouci, to už si nepamatuju, ale fakt 

zřídka, to nebylo… Protože my jsme nebyli nábožensky ani tak ani tak, jo, to katolický náboženství, já 

jsem na papíře katolička, že, víceméně… Ale nechci to měnit, kdežto můj manžel, ten byl taky 

českobratrská a také se stal za komunismu bez vyznání, a můj syn není pokřtěn, takže jsme vlastně 

nenáboženští, bych řekla.  

Vzpomenete si na ten den, kdy došlo k záboru Sudet? 

No to si vzpomínám tak, že my jsme už byli, my jsme měli hodně nábytku z toho pětipokojovýho bytu. 

A teď ten nábytek, když jsme ho z toho bytu vyklízeli, tak začalo pršet, to ještě, a maminka to 

zakrývala koberci, a Němci už se začali jako… Jo a maminka jako Němka byla ale antifašistka, jo, a ty 

Němce jako, to bylo už těsně před tím záborem, jo, že jsme se už stěhovali do Olomouce, ale ještě 

nebyl, ještě tam nebyli ti Němci, ještě… Ale už utíkali z hranic, už byli vlastně v tom Šternberku ti, co 

šli z toho pohraničí z daleka, jo, ti tam byl už jako uprchlíci, my ještě ne.  A maminka vždycky říkala, 

když oni poslouchali toho Hitlera, rádio Breslau, tak říkala německy, „Z českého státu berou peníze a 

tady jako oslavují Hitlera,“ poněvadž to byli profesoři a státní zaměstnanci, kteří opravdu brali peníze 

z českého státu, jo. A když jsme pak měli ty koberce a oni se posmívali, tak maminka říkala, ty 
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koberce mám, aby Hitler mohl pěkně vstoupit do… Tak jsme se ještě posmívali, no ale potom se stalo 

to, že my jsme měli ten nábytek, část šla do vagónu a část šla do stěhovacího vozu… 

Ještě jsem se chtěl zeptat, když se vám tam posmívali ti sousedé nebo Němci v okolí… 

No to bylo těsně před tím, totiž tak, my jsme se stěhovali takovým způsobem, že my jsme měli 

v Olomouci ten byt, který ještě neměl parkety ve všech takhle, a neměl ještě třeba zábradlí na 

schodech, ale my jsme tam stěhovali každou noc, poněvadž to už byla ta demobilizace, jo, ta první 

byla v květnu osmatřicet, jo, a ta druhá byla v září osmatřicet. A pak šli z těch hranic ti vojáci a my 

jsme vlakem, to bylo strašný, to trvalo celou noc, než jste se dostali ze Šternberka do Olomouce, jo… 

Mě by zajímalo, když se vám tam ti Němci posmívali, jestli třeba nějak zdůrazňovali tatínkův původ 

nebo…? 

To bych neřekla, ale m jsme bydleli ve zvýšeným přízemí a my jsme už ty noci trávili ve vlaku, protože 

jsme našli německý letáky hozený do okna, jo, to jsme tam ještě víceméně spali, pak už jsme tam 

nespali v tom bytě, ve Šternberku… 

Že vám někdo hodil něco do okna…? 

Ano, hodili nám do okna nějaký letáky, antižidovská nebo tak, ale říkám, to bylo těsně před tím 

záborem, do té doby… Ještě v létě osmatřicet, my jsme byli v tom Atusu, tak spíš nás jako neměli rádi, 

že jsme v té dělnické třídě, ne jako židy ale jako komunisty nebo… 

Co to byl ten Atus? 

Arbeite Sport und Turnvenein, to byla německá dělnická sportovní tohle… Tam byli komunisti a 

sociální demokrati, a my jsme se tam přidali právě v tom osmatřicátým roce. Jinak jsem v žádným 

jiným spolku v životě nebyla, a tehdy si vzpomínám, že jsme chodili na plovárnu, a tam měl jeden náš 

kamarád červený trenýrky a oni tomu říkali Athusfahne, jako prapor athusu, jo, a tak to bylo, v tom 

osmatřicátým už bylo to napětí, i v létě, ale nijak… My jsme nevěřili, že ty Sudety dáme, víte, já jsem 

tady byla ještě v září osmatřicet ještě ze Šternberka na velké manifestaci, tady bylo sedmdesát tisíc 

lidí na tom náměstí, a to jsme ještě volali, že Sudety nedáme. No a potom, no ale říkám, my jsme se 

stěhovali takovým, způsobem, že jsme na… 

Ještě můžu se zeptat, že vám do toho skáču, se omlouvám, vzpomenete si, co bylo na těch letácích, 

co vám někdo hodil do okna? 

To už nevím, ne, nevím, nevím, myslím, že jsem to ani nečetla. T byla taková propaganda, dá se říct, 

nebylo to nějak přímo… No nevím, co Němci, mě to ani nezajímalo, já jsem měla starosti, co s náma 

bude jako v tom Olomouci a tak, protože to bylo dost dramatický, muset se stěhovat takhle najednou 

z krásného prostředí, my jsme to tam měli vedle parku pod lesem, že, a ono… 

Když jsme zde byli minule a mluvili jsme o období válečném, tak jste zmínila, pokud si správně 

pamatuju nebo pokud tu mám správně zapsáno, že když jste se stěhovali, že tam někdo křičel 

právě taky nějaké antisemitské poznámky, něco jako „Juden raus,“ nebo vzpomenete si na něco 

takového? 
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To bylo ještě ve Šternberku, to byl takový průvod těsně předtím, předtím jak to Henleina… To 

hajlovali už na ulici, a tehdy můj otec šel a jeden malej kluk to byl, jeho sestra byla moje spolužačka, 

Edith, Edith, jak se jmenovala… A ten řval z toho průvodu „Juden raus,“ to ještě bylo ve Šternberku, 

jo, v Olomouci ze začátku nic nebylo, ovšem antisemita byl zřejmě ten náš domácí, jo, en Doležal, 

který se dal k Němcům, tady ten olomouckej, kterej vlastně zavinil, že ůj otec se musel odstěhovat a 

že šel jako do koncentráku.  

Vy jste byla u toho, když ten mladý Němec křičel na otce? 

Nebyla jsem u toho, ne… 

Jak jste se to dozvěděla? 

… to nám otec vyprávěl. 

Jo.  

Ledl se jmenoval, Ledl, Edith a ten chlapec byl mladší, to byl mladej kluk, čtrnáctiletej, prostě takovej 

výrostek, jo. Ale nikdo jiný to nedělal, jedině on. To byli zfanatizovaný, víte, poněvadž s těma lidma 

jsme se předtím stýkali normálně, říkám, ona byla moje spolužačka ta Edita… A znala jsem její matku 

a prostě… Říkám, to začalo všechno až v tom osmatřicátým roce. 

Jaký byl váš příjezd do Olomouce, vzpomenete si na začátky v Olomouci? 

No tak to vám můžu říct, jak říkám, jedna jsme každou noc stěhovali věci, který jsme mohli unést 

v zavazadlech, nábytek tam zůstal, ale nádobí a všelijaký takový drobnosti jsme stěhovali každou noc, 

a ve dne jsme jeli zase do Šternberka zase něco pakovat, jak se říká. A nábytek už šel jako do vagonů 

a část do toho stěhovacího vozu, teď ten poslední den už jsme měli nastěhovaný ty malý věci ale 

žádnej nábytek v tom bytě, a teď matka z bratrem jeli zas do Šternberka pro něco, a teď se otec 

dozvěděl, že Šternberk už je obsazený, tak tatínek ještě utíkal na nádraží a maminku z toho vlaku, už 

tam nejezděte, už je to nebezpečné… Tak už jsme tam nejeli, jenomže my jsme zůstali bez nábytku, 

jo, ten nábytek, jak byla ta demobilizace, jak byl zmatek, tak ten šel na Slovensko kamsi, a ten druhý 

tam zůstal stát bez koní, takže my jsme se tu octli bez nábytku v bytě velkým, takže ten doktor Wien, 

ten Šternberák, ten nám půjčil matrace, abychom měli na čem spát, jo, my jsme byli opravdu 

uprchlíci v tom osmatřicátým roce. Já jsem, den po mých sedmnáctých narozeninách, jsem šla tady 

první den do té české školy, no a bylo to docela strašný, protože my jsme vlastně nebydleli, jo… 

A ten pan Wien, to byl ten pán ze Šternberka? 

Ano to byl ten okresní soudce, co bydlel vedle nás, co spáchal tu sebevraždu potom.  

Takže oni se přestěhovali rovněž do Olomouce? 

Ano, do Olomouce. Poněvadž ona tady měla rodinu, ti Diamantovi, tak ona se… Ti tady měli obchod a 

myslím dům, co já nevím, byli to bohatí lidé, jo.  

Kolik žilo židů v Olomouci? 

No tady hodně, Olomouc byla hodně židovská, ale všichni Němci skoro, tady bylo jenom málo 

českých židů, kdežto v Prostějově, tomu se říkalo Hanácký Jeruzalém, že, tam to bylo opravdu hodně 

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.



židů v tom Prostějově. Tady bylo hodně židů, ale vesměs skoro všichni Němci. My jsme se tady ani, no 

v osmatřicátým roce už byla taková situace, že se tady nedalo ani s těmi židy nějak extra stýkat, 

každej už jako… Někteří se vystěhovali, jako třeba rodina Zaitchek, jo, tam byla moje sestra 

zaměstnaná jako, ta z prvního manželství, jako prokuristka. A ti Zaitchkové, to byli dva bratři, ti 

šéfové, a ten jeden utekl do zahraničí a ten druhý potom s manželkou s dětmi zahynuli todle… A měli 

vilu tam, kde je dneska hotel Flora. A moje sestra, ta se dostala hned v devětatřicátým roce do 

vězení, protože hned, hned jak přišla okupace patnáctýho března, tak jí zavřeli a chtěli vědět, kam ten 

Zaitchek, oni se psali německy, Zaitchek, kam zmizely ty devizy. Oni chtěli samozřejmě Němci ty 

devizy, jestli to sestra věděla nebo nevěděla, samozřejmě nic neprozradila, a tak jí čtvráct dní tady 

drželi v tom vězení u soudu, jo, a za čtrnáct dní jí pustili, dodneška jsem se nedozvěděla proč a jak a 

ona od té doby usilovala, aby se dostala ven, dostala se v lednu čtyřicet do Ameriky, jo, a sice tak, ž 

ona měla známost nějakým Američanem, to byl důstojník obchodního námořnictva, nějaký Emerson, 

a ona se s ním seznámila v Anglii, protože ona zase s tím svým položidovským přítelem, to byl syn 

majitele sladovny v Prostějově, jo, Winter, s ním jezdila do ciziny, každý víkend do Anglie, do 

Rakouska lyžovat, do Kitzbühelu. A ona si potom zajistila vízum do Šanghaje, ne, do Hongkongu, 

tehdy už židi nedostávali vízum, v tom čtyřicátým roce, a si zajistila vízum a odjela se zavazadlem, 

s malým kufrem a velkým kufrem, ovšem ten velký kufr zmizel, a s tím malým zavazadlem se dostala 

do Říma, tam si měla vzít toho Američana, jenomže ona byla rozvedená, její první manžel byl žid a šel 

ještě za první republiky do Palestiny tehdejší. A ona neměla vysvědčení o tom rozvodu, a teď se 

nemohla v tom Římě vdávat, a tak poslala telegram a můj otec musel tehdy k Neurathovi, aby dostal 

to vysvědčení… Tak telegraficky… A ona se vdala, pro forma samozřejmě, protože v Americe se 

okamžitě rozvedli, a ona se dostala do Ameriky na lodi, to nám ještě poslala, to byla nová loď Comte 

di Savoie z Neapole, dostala se ještě v tom čtyřicátém roce do Ameriky. Ale co s ní bylo dál nevím, 

protože první dopisy byly ještě před protektorátem, potom těsně po válce dopisy, a pak už nám to 

zase estébáci zabavili, takže víte, my jsme měli štěstí jak na ty nacisty, tak zas pak na komunisty, 

takže… 

Jak se vlastně na vás tvářili čeští spolužáci v Olomouci, vy jste přišla vlastně z německého 

prostředí…? 

No tak měla jsem, měla jsem trošku potíže, protože já jsem se tedy seznámila s jedním Němcem, jo, a 

než začal Protektorát, tak já jsem s ním chodila, a to mi teda vyčítali, že jsem utekla ze Sudet a že 

chodím s Němcem, ale to bylo takový, jo, já jsem si zase dost těžko zvykala na to prostředí jiný, z té 

německé školy, tak ne že by mi čeština dělala potíže, ale přeci jenom některý výrazy jsem už 

neovládala, jo, ve škole. Když chodíte pět let na německou školu a najednou musíte zas všechno 

česky, tak ono to trošku zadrhává. Teď zase když jsem přišla z české školy na německou, tak to bylo 

totéž, jo, takže jsem taky… 

Chodili s vámi do školy nějací židé, židovské děti? 

Ne, tady ne, v Olomouci ne. Ale já jsem neměla potíže, jako, akorát děvčata trošku mi záviděli, 

protože se kolem mě točili chlapci, tak ony říkali, že jsem exotická, že jsem jaksi nezapadala do těch, 

ale jinak jsem neměla potíže... Akorát ze mi vyčítali, že chodím s tím Němcem, ale já jsem se, mezitím 

se do mě zamiloval můj manžel, můj spolužák… 

Jo, já ještě, můžu se zeptat, vy jste říkala, že vaše sestra, to byla tedy ta sestra Gertruda, co odešla? 
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Ano.  

Vy jste sama uvažovala o odchodu, nebo vaši rodiče? 

Ano, my jsme měli… Ne. Vlastně se sestrou, vlastně já jsem měla po maturitě v devětatřicátým roce a 

měla jsem jet do Anglie, to byla akce nějaká, pro záchranu těch položidovek, my jsme měly jet do 

Anglie, tam z nás měli udělat zdravotní sestry a měly jsme jít do kolonií, jo, a já jsem mohla odjet, už 

jsem to měla vyřízený, jenomže otec chtěl, aby i sestra mohla odjet a ona neměla maturitu, tak se to 

zdrželo, to vyřizování, a nakonec jsme neodjeli žádná, protože už přišel prostě ten březen. Teda 

březen už byl, už byl Protektorát, ale přišla válka, jo, to se odehrávalo v létě devětatřicet, už 

v Protektorátu, ale ještě před válkou, jo. Ta akce prostě, možná někdo odjel, jestli byli položidi, ale já 

nepamatuju z Olomouce nikoho, ale nám to prostě nevyšlo. 

Vy si vzpomenete na ten den, kdy došlo vlastně k okupaci zbytku republiky? 

Ano, ano, velice dobře, poněvadž my jsme tady chodili, jak říká na linu, na korzo, a sice tehdy jezdila 

tramvaj přes náměstí, jo, zabočovala do Riegerovy a do Pavelčákovy ulice, a my jsme měli korzo tak 

jak je ta tramvaj, český korzo, a Němci, ti měli korzo na té straně, jak je to, ten hotel, tam byla dřív 

kavárna Ruprecht, jo, za Německa potom to byla opera, jo, tak to bylo německý korzo a my jsme měli 

český korzo. A my jsme chodili každý večer, všichni studenti se tam sešli, jo, to byla docela velká masa 

lidí, a když jsme tam šli čtrnáctýho března, tak můj spolužák, můj pozdější manžel, se už vracel a 

potkali jsme se u muzea, a po silnici šel hlouček Němek a ty volali „Ein Volk, ein Reich, ein Führer,“ a 

my jsme se, sestra se rozbrečela, jo, a tak ten Jura, ten můj spolužák, nás doprovodil zpátky domů, 

oni bydleli u Moravy, jeho otec byl důstojník, tak na pobřeží Moravy, tak blízko nás, nebydleli daleko, 

tak to bylo ten den, kdy druhý den moje matka se dívala z okna a sice my jsme to měli, že to byl rožák 

a tak jak jela tramvaj, a naproti bydleli dost Němců tady v Olomouci a měli vyvěšený hákový kříže, ale 

matka si toho nevšimla, a dívala se dolů a jenom zavolala, „Auta jezdí vpravo!“ a to bylo pro nás jako, 

že si všimla takový věci, že auta jezdí vpravo, to nám přišlo skoro komický, že ona si nevšimla těch 

praporů a jenom toho, že auta jezdí… Tak jsme vlastně… Protože rádio jsme už neměli, pak jsme 

vlastně ani mít nesměli, jak židi nesměli mít ani telefon ani rádio ani já nevím co všechno jsme 

nesměli mít… A tak, tak to byla okupace, první den. A my jsme šli do školy toho patnáctýho března a 

proti nám, víte, teď je tam gymnázium, to byla reálka u té Moravy, a proti nám na takových 

rozhrkaných motorkách ti němečtí vojáci v těch helmách, a bylo strašné počasí, toho patnáctýho 

března bylo krupobití, sněžení, zima hnusná, hnusná, pod mrakem, zamračeno, škaredý, škaredý den, 

strašný. A potom v té škole, tu školu skoro uzavřeli, a my jako maturitní třída jsme potom maturovali 

vlastně v ředitelským bytě.  

Vzpomenete si na nějaké protižidovské nálady nebo akce, po záboru zbytku Republiky? 

No tak jako v tom, až do toho jednačtyřicátýho roku ještě ani ne, a pak musel otec nosit hvězdu, jo, a 

moje jedna vzdálená příbuzná, jsem vám o ní také, ta Roma Mertensová, to byla baletka tady 

olomouckýho divadla, ona měla dítě s tím, tady byl výtvarník, malíř Grabriel v divadle. Ona s ním 

měla synečka, ale pak musela do Terezína a potom do Osvětimi, tam zahynula, takže ta jediná z té 

rodiny taky v tom… Ale jinak otec s tou hvězdou potom, ti židi se shromažďovali na nějaký 

přeškolování, učili se nějaký řemesla, protože se myslelo, že půjdou někam na práci, jo, ale otec věděl, 

už od těch… Koblitzovi k nám chodili, že, a ti už taky měli zprávy z toho Německa, jestli tam někdo 

zůstal, tak se vědělo, už i o Osvětimi se vědělo, takže… 
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Došlo k nějakým útokům proti židovským obchodům, majetku nebo náboženským budovám? 

Určitě, určitě, určitě, no ale až tak… Synagogu hned zapálili v devětatřicátým roce, hned jestli toho 

patnáctýho března, no a to už to začalo, to už vám řeknu tak, že ti Němci tady už rady začali ty židy 

likvidovat, obchody se zavíraly, židi se začali kamsi na židovskou obec… Otec nebyl žid, nábožensky, 

ale jak se říká neárijec, tak se všichni židi shromažďovali někde na té židovské náboženské obci, tam 

byli zaregistrovaní, tedy už nás měli zaregistrovaný zřejmě ještě před okupací, protože jak by o nás 

mohli vědět, jo, protože židovského náboženství nikdo nebyl z naší rodiny, ale Němci už nás měli 

zaregistrovaný, a když se stal potom ten incident na té plovárně, jo, s tím gestapákem, tak oni věděli 

právě Ruth a Edith, jo, ty jména naše, jenomže si spletli mě se sestrou, takže jsme byli zaregistrováni 

zřejmě už na začátku Protektorátu.  

To si ještě rád poslechnu, vy jste viděla tu synagogu, jako hoří? 

Ano.  

Můžete nám popsat ten den, a co jste viděla? 

No to těžko, to byl šok, to bylo něco… No to člověk zažíval, že tady začíná něco hroznýho. 

Jak jste se dozvěděla, že synagoga hoří? 

To už nevím, to už nevím, to se asi rozneslo rychle, jo, to totiž taky, ta ulice, jak se teďka jmenuje, 

vedle dnešního Palachovýho náměstí paralelní, tam je nějaký, tam byla ulice Engelova, a tam je, když 

byli právě za Protektorátu ti židi vyhazováni ze svých bytů, tam se většinou nastěhovávalo více rodin 

do těch bytů na Engelově ulici… No tak právě ta synagoga, že ta Engelova to tam bylo, no ale bylo to 

příšerný, jenomže já tu synagogu málo pamatuju, když ještě stála, my jsme se přistěhovali 

v osmatřicátým roce, tak já jsem jí znala jenom zvenčí, jo. 

No a odkud jste vlastně pozorovala tu hořící synagogu, kde jste vlastně byla? 

 No jak je ta Terezská brána, někde v těch končinách, kus od toho tam nějak, asi od té Terezské brány 

někde, tam bylo hodně lidí, já myslím, že tam byli taky většinou Němci, mám dojem, to už si 

nepamatuju. Vím, že to hořelo, no.  

Vzpomenete si na náladu toho davu, který u toho stál? 

Ne, to neví, to už si nepamatuju, protože já jsem tam myslím dlouho nebyla, já jsem myslím brečela a 

šla jsem domů. Poněvadž to byl zážitek, který jaksi nebyl příjemný. 

Viděla jste tam nějakou ozbrojenou stráž kolem? 

Ne, to si nepamatuju, to bylo večer, já si to nepamatuju, to bylo za tmy. 

Hasil někdo tu synagogu? 

Já nevím, jestli tam byl otec, to nevím ani už, jestli jsme tam byli jenom sami, já už si to nepamatuju. 

Jenom vím, jak to hořelo, ale bližší, to bych si už nevzpomněla, poněvadž to byly takový zážitky, že to 

člověk spíš potlačil, to nebylo, že bych si to vybavovala.  

A byla jste tam sama, nebo s nějakými přáteli? 
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Já nevím, jestli se sourozenci nebo se sestrou, to už nevím, to už nevím, no sama jsem tam určitě 

nebyla. Ale spolužáci určitě ne.  

Vzpomenete si třeba, jestli v tom davu byl někdo z vašich spolužáků nebo sousedů? 

Ne, to ne, ne, ne, ne. Ještě ta historka s tím německým přítelem, tak nad náma bydlel německý 

komunistický poslanec Cizka, oni šli pak do Bolívie, a toho Cizku, jak se jmenoval ten Němec, se 

kterým jsem se toho patnáctýho nebo čtrnáctýho března rozešla, ten toho Cizku, ti Němci ho chtěli, 

protože byl komunista, ho chtěli nějak polapit, a ten syn, ten Cizka, ten chodil se mnou do školy ve 

Šternberku. A ten můj přítel, ten ho chtěl polapit, a já jsem mu to neřekla, když kolem nás procházel, 

jak on se sakra jmenoval, já už si nepamatuju na svoje ctitele, což je katastrofa… Ten nevěděl, že 

kolem něj prochází ten Cizka, oni potom v únoru čtyřicet se dostali do té Bolívie. My jsme tam měli jít 

taky, ale otec už byl starý, kolik mu bylo, šestapadesát, tak on už se tam nechystal. To byla jediná 

možnost, kam jsme ještě mohli jako židi odejít, jinak už nebylo možno se dostat z toho Protektorátu 

ven.  

Takže ten váš přítel, Němec, chtěl zatknout… 

Jak on se jmenoval? 

…toho… 

No chtěl polapit toho Cizku jako německého komunistu, který jim tedy ležel v žaludku, jo, ale 

nepodařilo se to a on se to asi nikdy nedozvěděl, že vlastně bydlel v tom domě, kde já.  

Již jste zmínila, že v určitý moment se museli židé sestehovávat, že tam bylo víc rodin právě v té 

oblasti, kde byla ta synagoga, to oni se stěhovali sami od sebe nebo bylo nějaké nařízení? 

Ne, oni je vyhazovali z bytů, ti Koblitzovi právě, ti bydleli každej někde jinde v podnájmu, a oni se 

večer, my jsme měli velký byt, oni se večer ta rodina Koblitzů scházela u nás, u nás večeřeli, jo, oni se 

neměli kde scházet. 

Vzpomenete si, kdy k tomu mohlo dojít, kdy došlo k tomu vyhazování z bytů? 

No myslím, že hned jak začal Protektorát, poněvadž oni k nám chodili už od toho devětařic… No od 

čtyřicátýho roku určitě, ten jeden syn Koblitzů nás učil angličtinu, protože my jsme chtěli do té Anglie, 

tak jsme se sestrou jako učili anglicky.  

Vzpomenete si ještě na nějaké další omezení, které se týkala židů? 

Ježíšmarjá, těch bylo pro Boha svatýho, otec nesměl večer ven, musel… Nesměl do tramvaje, nesměl 

do parku, těch omezení bylo tak strašně moc, teď jsme měli potravinový lístky, židi měli omezený 

potraviny, no, těch bylo strašně moc, to si ani na všecko nevzpomenu, bylo to šílený.  

Vzpomenete si, v čem se lišily ty lístky vašeho otce a vás? 

To nevím, v čem se lišily, no jestli byly jiná… 

Třeba co si nesměl koupit? 
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…barva, to nevím, jenom, že bylo strašně málo, oni myslím nedostávali žádný tuky, žádný cukry, nic, 

jenom to prostě nej, nej, nej… Bylo to strašný prostě. My jsme měly v tý době, já jsem opravdu měla 

štěstí, že jsem v tom dvaačtyřicátým nebo v tom třiačtyřicátým šla na venkov a že jsem se tam mohla 

jakž takž najíst, protože doma byl hlad. My jsme neměli… Akorát Češi, kteří měli zázemí nějaký, že 

dostávali maso z venkova nebo tak něco, tak nám házeli lístky na margarín do poštovní schránky, jo, 

že my jsme aspoň dostávali nějaký ty potravinový lístky od těch sousedů nebo od někoho, protože my 

jsme měli omezený jako příjmy potravin.  

Kdy musel váš tatínek začít nosit hvězdu? 

V jednačtyřicátým roce to začalo. 

A vy sami jste museli nosit hvězdy? 

Ne, my ne. Jenom říkám, to bylo ten den, když otce zatkli, tak u nás bylo gestapo, jo… 

Kdy byl zatčen váš otec? 

Osmýho dubna čtyřicet dva. Nebo sedmýho dubna, osmýho dubna, den po velikonočním úterý, to 

nevím, jestli to bylo… Nebo v úterý, den po velikonočním pondělí, a otec s náma už nebydlel, to jsem 

vám říkala, on se musel, aby zachránil byt, tak on se odstěhoval.  

K tomu bych se dostal za chviličku, ona nám končí kazeta, tak to na chviličku přerušíme, jestli 

můžeme.  

Takže po krátké pauze se vracíme zpět do minulosti, zmínila jste, že na rozdíl od vás se tatínka 

dotkly různá protižidovská opatření… 

Ano, ano.  

Můžete nám ještě popsat, jaký byl jeho další osud v průběhu války? 

No tak jednak musím říct, že on to psychicky zřejmě špatně snášel, on byl velice pohledný muž ještě 

do těch šestapadesáti, osmapadesáti, a potom od toho jednačtyřicátého roku začal i tělesně strašně 

upadat, jo, a já jsem si z toho vzala příklad, že psychika dělá strašně moc a já se snažím celý život si 

psychiku udržovat, přes všechny věci, které jsem zažila, udržovat si takový pozitivnější tihle, protože 

jsem viděla na otci, pak bohužel i na manželovi, který měl rakovinu, že ta psychika je zničila, ještě než 

zničil mýho otce koncentrák, tak zničila mýho otce psychika, když to musel všechno prodělávat. A teď 

měl starost o svojí rodinu, a proto, my jsme měli potíže s tím domácím, ten nás vyhazoval z bytu, ano, 

jakože židovský byt… 

A vy jste byli… Vy jste žili dohromady celou válku? 

Ne, my jsme žili až do podzimu jednačtyřicet s otcem, moje sestra, obě dvě jsme se snažili, já jsem 

teda pracovala tehdy v Olomouci, ale sestra hned po maturitě šla z Olomouce ven, na venkov, aby 

tady nebyla na očích, ona měla vždycky víc potíží, než já. Nevím proč, ona byla blondýna, vysoká, 

modrooká, byla hrozně nápadná, byla vysoká metr sedmdesát šest, což byla v těch letech hrozně 

velká výška, byla nápadná… Tak ona šla na venkov, ale dostala tam tyfus a v jednačtyřicátým roce se 

vrátila domů, s tím tyfem pak musela do špitálu… A my jsme měli pořád potíže s tím domácím, on 

nám tam třeba vodil lidi, do našeho bytu, Němce, jako že my půjdeme ven a ten byt zůstane i 
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s nábytkem a tak jako, jo, až se tam ti Němci nastěhují. No tak to bylo strašně nepříjemný, a když už 

to jako začalo, že nás vyhodí z bytu jako židovský byt, tak moje matka začala usilovat o to, aby ten byt 

byl na ní psaný, jako nežidovský, ovšem to nešlo jinak, než že otec ten byt opustí. Tak prostě otec aby 

ten byt zachránil, tak ten byt opustil a šel do pronájmu do Hodolan. A tam bydlel společně s nějakým 

židem, Papoušek to ví, to jméno, protože já už jsem to zapomněla… Tam bydlel s tím židem, on 

myslím taky šel do koncentráku, ale myslím později, než můj otec. Můj otec nešel přes Terezín, 

protože on byl zavřený… 

Ještě, ještě, pardon, že do toho skáču, mě by ještě zajímal jeho život nebo váš společný život ještě 

před tím, než byl deportován. Jak… Stýkali jste se i nadále, jako rodina? 

Ano, samozřejmě, my jsme za ním chodili každý večer, a on chodil v poledne, ne domů, ale před dům, 

maminka mu dávala jídlo, poněvadž jak se měl jako živit. A my jsme tam chodili každý večer, i s mým 

budoucím manželem, až do toho velikonočního pondělí dvaačtyřicet.  

A on vám domů…? 

On nesměl, to by nás ten domácí vyhodil, už by z toho zas udělal židovský byt, jo, a židy vyhazovali 

z bytu, jo, tehdy. Takže otec aby zachránil rodinu, aby měla kde bydlet, aby nás, i když jsme byli 

položidi, tak by nás rozstrkali do různých podnájmů, že, takže to byla jeho oběť dá se říct, že se pro 

nás obětoval.  

Zmínila jste, že ta psychika byla pro něj zničující… 

Ano, ano. 

Rovněž jste zmínila, že došlo k sebevraždám židů, kteří vlastně už neunesli tu tíhu té situace.  

Já bych si byla přála, kdyby můj otec spáchal sebevraždu, já bych si to byla přála, opravdu, poněvadž 

to co ho čekalo, bylo rozhodně horší než sebevražda.  

Jak vy jste se dozvěděla, že v tom Šternberku spáchal sebevraždu ten pán od „T“, já si nemohu 

vzpomenout…? 

No jak jsem se to dozvěděla, no byli to známí, to se člověk dozvěděl, od toho Kintnera, my jsme ho 

v tom Šternberku, ještě když ta moje prababička umřela, tak jsme ho navštívili v tom jeho podnájmu, 

byl u nějaké paní, která se ho ujala. Byl starej mládenec, že. A pak jsme se dozvěděli od šternberáků, 

poněvadž ti jezdili do Olomouce, že spáchal sebevraždu. Ale nevím ani, hned asi v tom 

jednačtyřicátým roce, to jsme ho naposledy viděli. A ten doktor Wien dřív, ten myslím hned, jak začal 

Protektorát, mám dojem, já si to nepamatuju, ale vím, že se oběsil. A ten Kintner nevím, jak spáchal 

sebevraždu, to ani nevím.  

Jak jste se dozvěděla o tom panu Wienovi, že se…? 

O čem? 

Ten kdo spáchal sebevraždu, to byl Wien nebo Winter? 

Doktor Wien.  Wien. To byli ti, co bydleli vedle nás, ten okresní soudce, oni bydleli vedle nás, tak ten 

Cizek, ten profesor bydlel v prvním patře a oni v přízemí.  
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Jak jste se dozvěděli o jeho sebevraždě? 

No tak to bylo ještě, že jsme se stýkali s tou paní Wienovou, jo, tak to byli naši známí, tak jsme se to 

dozvěděli, pochopitelně. Poněvadž to byli známí ze Šternberka, tak jsme ještě měli styky s nimi. 

Byla jste na jeho pohřbu? 

Ne. Ne, ne, ne. Já jsem ve svém životě byla na velmi málo pohřbech, já to nějak nepěstuju. Já jsem 

byla na pohřbu své sestry, svého bratra, svého manžela a své matky, a ještě dvou lidí asi. Jinak nic.  

Zpátky k vašemu tatínkovi, jste říkala, že jste mu nosili jídlo, on sám v té době nějakým způsobem 

pracoval? 

Ne, ne, ne. Oni chodili na nějaké kurzy, židi, ale nevím kam, učili se nějaký řemesla, nějaký obráběcí, 

nevím co…  

K tomu byli přinuceni? 

Ale to bylo myslím, v tom dvaačtyřicátým roce už to myslím končilo, ale otec právě nešel do toho 

transportu, protože ho zavřeli na Garňák jako politickýho vězně, protože ho ten domácí udal, že něco 

proti Němcům, jestli řekl nebo neřekl, to nevím, to jsem se nedozvěděla nikdy. Ale byl jako politický 

vězeň prostě zavřen na Garňáku v Olomouci, a pak ho odvezli do Brna, do gestapáckýho vězení, a až 

odsud potom šel do Osvětimi. Ani nevím přesně kdy.  

A ještě předtím, než byl zatčen, vzpomenete si, jaký byl jeho denní režim? Co… Musel se někde 

hlásit nebo…? 

Hlásit se musel jenom tehdy, když nás vyhazovalo to gestapo z té plovárny, tak jsem se musela já… 

Můžete mi říci, co se stalo na té plovárně, již jste to jednou zmínila dneska… 

No ano, na plovárně… My jsme chodili, my jsme byli velcí plavci, celá rodina, to i můj syn byl závodní 

plavec potom, a my jsme tehdy na tom Sokoláku tehdejším denně chodili o prázdninách jako na 

plovárnu, a moje sestra… K nám přišel na návštěvu jeden Němec ze Šternberka, ale to byl Němec, se 

kterým my jsme se nestýkali ve Šternberku, jo, poněvadž on chodil na měšťanku a my na reálku, a to 

byla trošku taková kasta, s kterou jsme se nestýkali, ale přišel, protože k nám jezdilo ze Šternberku 

dost lidí z našeho bytu, jo, plno známých, protože oni nějak nebrali, že jsme židi nebo tak, to byli 

přátelé, kteří se dostali do Olomouce, navštívili nás nebo tak, že, náš bývalý domácí šternberský nás 

navštívil, dokonce pomáhal i finančně, jo, to byli přátelé, kteří nás snažili se podporovat. A ten přišel 

taky a my jsme se právě chystali na plovárnu, bratr byl tehdy ještě malej, dvanáct mu bylo nebo kolik, 

a byl malej, i když měl potom přes metr devadesát, tak byl malej, on vyrostl až nějak později, a tak 

jsme šli s nima, s tím Otto jsme šli na tu plovárnu a já jsem tam měla svoje známý, jo, tak já jsem se 

od sestry izolovala, jak ten Sokolák byl, tak tam byl takovej k envelopě, byla zvláštní, tam byly kabiny 

a já jsem tam byla s tím přítelem na té envelopě a sestra byla tam, kde jsou ty lehátka s tím Ottou a 

bratr byl zase extra někde.  A sestra měla tu šatnu, u vchodu byla zvláštní šatna, kde se odevzdávaly 

ty šaty, a dostala se nějaká známka, já jsem měla ale kabinu, jo, tam vzadu. Takže my jsme se sestrou, 

já jsem měla svojí společnost, ona měla svojí společnost, ještě jenom tam byl takovej bazén s nízkou 

vodou, ten velkej byl stometrovej, tam jsme plavali každý den těch deset délek, ten kilometr, to byla 

naše dávka, deset délek, a tam byl bazén, kde se neplavalo, kde nebylo tolik vody, takovej kulatej. No 
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a já jsem byla u toho bazénu a sestra u těch lehátek, a najednou sestra přišla a tak jako plačtivě říká, 

„Tam jsou lidi, kteří mě obtěžují“, jo, a já říkám, „Jak tě obtěžují?“, „No nějaký poznámky a tohle“, a 

já říkám „Nevšímej si jich, jo,“ a… 

Jaké poznámky to byly? 

No asi tak nějak, ona neřekla přímo co, asi atakovali jí, co tam dělá, že tam je, já nevím co. Já jsem si 

říkala, ona byla nápadná, ona se ráda předváděla, ona měla krásnou postavu, vysoká, měla bílý 

plavky, a ráda se opravdu předváděla, poněvadž byla velice pěkně urostlá, jo, kdežto já jsem byla 

takový vyžle, dá se říct, a byla mladší, že… A netrvalo dlouho a už zase přišla tak jako s brekem, a já 

říkám, „Prosím tě, co je?“ a mezitím, jak ona ke mně přišla, přišel za mnou plavčík a říká, teď nevím, 

jestli česky nebo německy, to už nevím, poněvadž já jsem tam měla taky německýho přítele zatím, to 

víte, to jsem měla takový, ale to byl položid, já jsem to nevěděla, že je položid. Protože se hlásili 

k Němcům a jim se nakonec taky vedlo líp, než nám, protože čeští položidi to měli horší než ti 

němečtí, ale to už je jiná… A teď přišel ten plavčík a říká mi, že musíme opustit plovárnu, já jsem 

říkala, „Z jakého důvodu?“, no že to tady nařídili, a tam stáli na tom břehu kolem toho druhýho 

bazénu, tam stál takovej špalír mužských a ženských v plavkách, jo. A ten první, to byl gestapák, já 

jsem to nevěděla, jak poznáte v plavkách gestapáka, žejo, tak já jsem k nim šla, jak jsem asertivní 

ženská, jsem se před ně postavila a říkám německy, „Mit welchen Recht?“, jo, jakým právem nás 

vyhazujete, jo, takhle jak to říkám vám, dost rozčilená, a on řekl, „Hauen sie ab!“, odprejskněte, jo, a 

já zase říkám,“ Mit welchen Recht?“ a on zase říkal, „Das ist für Juden verboten,“ a já jsem říkala, 

„Wir sind aber keinen Juden,“ tam byla tabulka, že židům zakázáno, no položidům tam zakázáno 

napsáno nebylo, tak já jsem se bránila, a říkám, „My nesme židi, my jsme položidi, a tam není nic 

napsáno, že bychom…“ A on zase, „Wir werden ihnen die jüdische frechheit abkaufen!“ Tak já jsem 

se otočila a šla jsem pryč a sestra z bráchou už byli u té šatny a už byli venku z té plovárny, tam je to 

opevnění, jestli víte, naproti tomu vchodu, a já jsem šla pomalu a tomu příteli jsem řekla, že musím, 

domů, neřekla jsem nic, protože my jsme tam seděli bokem, tak jsem se pomalu oblékala do šatů a 

sestra a brácha už byli venku a čekali, kdy já jako vyjdu, já jsem si dala načas, jsem si říkala, „Se 

nedám vyhazovat,“ prostě, a ti už stáli zase špalír, ti Němci, u toho východu a já jsem šla a ještě jsem 

řekla, „Auf wiedersehn,“ a takhle jsem vyplula ven jako tohle, no a přišlo pozvání otec a sestra na 

gestapo. A sestra říkala, „Jak to že já?“ protože já jsem se s nima hádala, ale ona to začala vlastně, mě 

si nevšímal nikdo, „Jak to, že já?“ A pak se vysvětlilo, že pozvali tu mladší, protože mysleli, že já jsem 

ta mladší, tak když tam přišla na to gestapo s otcem, tak se jí ptali, „Sie sind Ruth Meyer?“ a ona řekla, 

„Jawohl“ protože pozvali Ruth místo Edith, tak jí řekli „Raus!“ a vyhodili jí a byl konec. Ale otec se 

musel každý den tehdy na gestapu hlásit, jak dlouho, to nevím, jestli měsíc nebo, to nevím, ale ten 

gestapák si mě pořád pletl s mojí sestrou, když já jsem se s někým zastavila nebo nějaký Němec, voják, 

mi zasalutoval, což byli moji staří známí, tak okamžitě za mojí maminkou a říkali, „Vaše mladší dcera 

půjde stejnou cestou, jako její otec,“ a maminka říkala, „To je moje starší dcera,“ jo. On vždycky starší 

dceru, on si do konce nezapamatoval, že já jsem ta starší dcera, a sestra zmizela z Olomouce, ta tedy 

nebyla vůbec, já jsem zmizela v třiačtyřicátým roce taky. 

Zmínila jste vašeho mladšího bratra. Vy jste stačily dostudovat gymnázium… 

Bratr ne.  

Jak vlastně, jsem se chtěl zeptat, jak to měl vlastně se školou váš bratr? 
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No bratr v dvaačtyřicátým roce… Ve čtyřicátým roce už museli zřejmě židi ze škol, jo, a 

v dvaačtyřicátým položidi. Takže já jsem maturovala devětatřicet, sestra čtyřicet a brácha z kvinty už 

ve dvaačtyřicátým musel ze školy. A musel dělat dělníka v tiskárnách, nějaký balíky nosit, ale on, 

potom nějaký známý nechali z pracáku zmizet jeho kartu, a on zmizel, jo, on zmizel z evidence. 

Vyrostl na metr devadesát, takže ho ti gestapáci, nikdo už ho nepoznal, jo, takže on vlastně žil 

takovým anonymním životem, že ho ti Němci… On vypadal jako Němec, blonďák, vysokej, blonďatej, 

takže mysleli, že je Němec, on měl klid, až do toho čtyřiačtyřicátýho roku, kdy brali položidy.  

Říkala jste, že vaše sestra se rozhodla odejít z Olomouce, protože měla problémy, jakého 

charakteru byly ty problémy? 

Tak říkám, že byla nápadná zřejmě… Že jí víc osočovali tak nějak, jo, já říkám, já jsem byla nenápadná, 

já jsem měla klid, takže ona se snažila dostat se tady z toho okruhu a šla na ten venkov, tam měla 

dělat vychovatelku a učit němčinu, ovšem dělala tam vlastně služku, jo. Ale najedla se tam, přibrala 

tam dvacet kilo, který ztratila, když dostala ten tyfus, takže měla co ztratit, což jí zachránilo, jo. Kdyby 

zůstala v Olomouci, na té stravě co jsme tady měli, tak kdyby dostala ten tyfus, tak by ho nepřežila.  

Co vy jste v té době dělala vlastně? 

Já jsem byla nasazená, napřed od maturity až do jednačtyřicátýho roku, kdy mi bylo dvacet let a 

přestala jsem mít nemocenskou na otce… A já jsem byla pořád nemocná, jo, já jsem byla to dítě, 

který… Sourozenci byli zdraví a já pořád chcípala, jo, takže jsem musela… Jo já jsem vyučovala 

němčinu a učila jsem maturant , jako před maturitou různý předměty, a jednu židovku, vlastně byla 

položidovka, ale byla židovského náboženství, takže musela do koncentráku, jo, taky musela z té 

školy ven, tak tu jsem doučovala, aby si mohla udělat po válce maturitu.  

Jak se jmenovala ta dívka? 

Myslím, že Menzová, její otec byl žid, matka byla árijka, ale byla židovského náboženství, takže 

spadala, musela nosit hvězdu a byla jako židovka. Ona potom vystudovala medicínu po válce, ona 

byla jenom v Terezíně, a stala se lékařkou a dál o ní nevím, byla v Praze a dál nevím už nic o ní. A  

jsem doučovala já některý předměty, jeden můj spolužák fyziku,  já už nevím, co jsem jí učila, řeči, 

franštinu jsem určitě vyučovala, ty sextány jsem vyučovala matematiku, do sexty jsem to ovládala, tu 

septimáckou už moc ne, protože to už jsem přešla z německé školy do české a tam už mě to dělalo 

všecky předměty zase trošku potíže, jo. Tak tu Gertu, jak se jmenovala, Gerta Menzová, já už nevím… 

A byla mladší o něco, něž já, protože měla maturovat až v tom dvaačtyřicátým nebo tak nějak. No a 

bratr měl tu válku… Měl prostě štěstí, že dostal záškrt na jaře v roce dvaačtyřicet, a že nešel do Polska, 

že šel až na podzim, a to už bylo Rusama obsazený, tak šel do Sudet, do lágru.  

On měl jít do Polska…? 

Tehdy brali položidy… 

V kterém roce? 

Ve čtyřiačtyřicátém na podzim.  

Mě by ještě zajímalo to období předtím, vy jste někde pracovala? 
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Ano, já jsem pak v jednačtyřicátým mě ten pracák poslal do německé firmy Klem, a tam jsem 

pracovala jako sekretářka… No jako všecko, musela jsem dělat mzdy, sekretářku, no prostě všecko,  

on tam měl ještě jednu položidovku v kanceláři a jednu židovku v cihelně, on byl zednický mistr, ale 

začal si říkat stavitel, že, a arizoval tu židovskou cihelnu tady ve Slavoníně,  tam měl tu židovku, taky 

Edithu Schlesingerovou, která tam všecko řídila, a on tam denně jezdil, on byl velkej pán, byl takovej 

malej Napoleon, ten Klem, měl pět synů na frontě, tak on se cítil strašně povznesenej, za války. A 

samozřejmě mě dával malou mzdu, žádnou dovolenou, soboty, neděle, jo, musela jsem jít do práce.  

A on věděl o vašem původu? 

No samozřejmě, pochopitelně, protože pracovní úřad to věděl, mě tam poslali jako… Začala totální 

válka v jednačtyřicátým roce, jo, já jsem předtím chtěla pracovat, ale český firmy mě jako položidovku 

nevzaly, i když jsem uměla perfektně německy a mohla jsem jim být užitečná v té době, jo, oni měli 

strach zaměstnat položidovku. A tak ten pracák, a to byl nějaký pan Heubach, který byl velice musím 

říct, velice mi pomohl, ten mě poslal k tomu Klemovi, a já jsem tam byla až do konce dvaačtyřicátého, 

možná až do třiačtyřicátého roku, on mě tyranizoval, jo, trhal mi dopisy, když se mu to nelíbilo, co se 

tohle… Pak se stala taková komická historka, že já jsem seděla u něho v kanceláři a jednoho dne jsem 

přišla a tam u něho v kanceláři seděli ti technici, jo, ti stavaři, a já jsem měla psací stůj postavenej tam 

na jiným stolku a mě řekli „Slečno Mayerová, tam nechoďte, tam je jiná slečna,“ u toho Klema, no já 

jsem říkala, že mi to nevadí, já jsem ho stejně neměla ráda, byla jsem ráda, že jsem od něho pryč. A 

tak jsem slyšela, jak tam ťuká někdo strašně rychle na stroji, kdežto já jsem se učila na stroji doma 

psát, jo, takže žádný školy, uměla jsem akorát těsnopis německej, ten Gabelsberger, protože ten jsem 

se zas nepovinně na škole učila, těsnopis. No a tak já jsem byla ráda, že u toho Klema nesedím a pak 

jsem se dozvěděla, že to byla německá položidovka, která byla jaksi postavením výš, než česká 

položidovka, víte, takovýhle směšný věci, no ale netrvalo dlouho a ona zmizela. A mně ti technici, ti 

chlapci, ukazovali ty kopie jejích dopisů a ona ťukala tak do toho stroje, že všechno prorazila, A, O, to 

byly samý díry, takže jí ten Klem vyhodil a já jsem se octla zas vedle něho. A on mě pronásledoval, že 

když se mu dopis nelíbil nebo co… A teď byl ten dvaačtyřicátej rok, my jsme měli jít ten náš ročník na 

ty kenkarty, jo, my jsme měli ty občanský legitky a ty nám ten ročník jednadvacet nebo kolik, nám to 

zrušili, a museli jsme jít na takzvaný kenkarty. Víte, jak to vypadalo? Nevíte, co to bylo. To bylo 

takovýho toho, jak se říká, vikslajvant, prostě takový to… A tam byly fotka, na jedné straně byla fotka, 

na druhé straně byl otisk prstů a data, jo, a byl to jenom takovej dvoj, takovej tohle… A na ty kenkarty 

my jsme stáli celej ten ročník frontu na to policejní ředitelství, já nevím, tak možná půl kilometru, 

takže jsme tam stáli půl dne, od rána, a na tom nás fotili z profilu, že předu, že všech profilů, a 

všechny prsty nám tam otiskli, jak zločince, jo, no a já jsem přišla do práce až odpoledne, poněvadž 

jsem tam stála od rána až to… A ten šéf, když jsem šla a chtěla jsem se omluvit, tak jenom, „Kde jste 

byla,“ prostě tak zhurta, tak já říkám, „No kde jsem byla, stála jsem na kenkarte,“ taky jak jsem zvyklá 

mluvit, já jsem se nenechala nějak zastrašovat, a on začal… A já jsem říkala, „Ani jsem neobědvala a 

mám hlad, jo,“ a on říkal, „Vy máte hlad?“ a já říkám, „Ano, vždyť už je tři roky válka,“ a on, „Cože, já 

mám pět synů na frontě a vy si budete naříkat na válku,“ a chtěl volat gestapo, jo. No tak já jsem si 

ale říkala, no, gestapo… Já jsem chytla moje šuplíky a začala jsem všechno vyhazovat na zem, jo, 

prudká jsem byla dost. A on odložil telefon a byl klid, jo. Teď já jsem, teď můj otec už byl zavřenej v tu 

dobu, krátce, to bylo v létě dvaačtyřicet… 

Jak došlo k zatčení vašeho otce? 
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No to právě nevím. On přišel k mamince, tedy ne přímo do bytu, a řekl, že má pozvání na gestapo, to 

bylo to úterý po Velikonocích. Pozvání na gestapo… A šel tam a už se nevrátil. Pak jsme se dozvěděli, 

že je na tom Garňáku, tak já jsem tentýž večer, když mi maminka řekla, že se nevrátil z gestapa a 

gestapo bylo na Garňáku, tak já jsem tam večer šla a tam byl ten gestapák, co nás vyhazoval z té 

plovárny. On se, jsem se pak dozvěděla, že se jmenuje Hinkens, byl to mladej chlap, s takovou 

ulízanou patkou, jako Hitler skoro, na to… Jestli mu bylo třicet let nebo kolik, a já jsem řekla, „Prosím 

vás, vy jste zatkli mého otce, ale on nic neudělal, propusťte ho, a kdyby něco, tak vezměte mě, jo. 

Vždyť on je starý, co z něho jako máte.“ A on říkal zase napřed, „Hauen sie ab,“ tak já jsem říkala, 

„Prosím vás, tak ho propusťte, vždyť on už bude mít šedesát roků,“ on už měl asi šedesát roků, jo, už 

mě jednašedesát, a on zase „Hauen sie ab, a když tady chcete mermomocí zůstat, tak můžete,“ tak já 

jsem se rozbrečela a šla jsem domů, jo. A už jsem otce nikdy v životě neviděla, pak se… My jsme tam 

chodili denně kolem toho Garňáku pískat, jo, takový heslo naše jsme měli určitý… určitou melodii, 

kterou jsme pískali, ani jsme nevěděli, jestli tam ještě je. Já jsem potom v létě, jak jsem byla u toho 

stavitele, u toho Klema, jsem měla něco vyřizovat na tom Garňáku, něo stavebního, tak já jsem se 

hlásila, že tam půjdu, poněvadž tam byli šternberáčtí Němci, ne jako dozorci, ale tam nějak pracovali 

v tom… A já jsem tam toho jednoho Němce potkala a říkám, že tam sedí můj otec, a on řekl, „Ne, on 

už je v Brně,“ ale nevěděla jsem, kde. A můj manžel tehdy studoval v Brně, jak zavřeli vysoký školy, jo, 

tak on už nemohl studovat a dělal takový abiturientský dvojroční kurz v tom Brně, tak jsem jela do 

Brnaa pídila jsem se, kde ten otec v tom Brně asi je. A to jsem nevěděla, že to gestapácký vězení, že 

bylo takzvaně „Pod kaštany“, to jsem se dozvěděla až po válce, jo, až ten můj šéf tehdy tam s ním 

seděl, ten pozdější inženýr, a tak pak jsme se dozvěděli až kolem Vánoc, že otec zemřel. To nám 

poslali hodinky a jeho legitimaci… 

Odkud vám přišla ta…? 

O Vánocích dvaačtyřicet přišla ta zásilka a úmrtní list.  

A odkud přišla ta zásilka? 

Z Osvětimi. Tak jsme se teprve dozvěděli, že zemřel v Osvětimi. My jsme nevěděli, kdy ho z Brna 

odvezli, on tam v Brně byl delší dobu, protože tam s tím inženýrem Šmokem tam hráli šachy, 

chlebovýma figurkama, tak si na něho ten Šmok v tom šestačtyřicátým roce vzpomněl, jo. 

Jaký byl důvod úmrtí uveden u otce? 

Zápal plic. Já nevím, já ten úmrtní list, tu kopii někde mám nebo…Nebo to má možná židovská 

náboženská obec, já nevím, možná, že mám kopii. Já jsem měla tady všechno německy a přeložený 

do češtiny, potom jsem to zas potřebovala, žejo, jako doklady. Všecko možný, no… To bylo o 

Vánocích, akorát jsme se to dozvěděli. No a já jsem tu věc využila, že otec zemřel, tak jsem řekla, 

teďka už nemám starosti, je mrtvej, tak jsem se snažila od toho Klema dostat pryč, jo. A můj manžel 

pracoval od léta dvaačtyřicet v Rakousku, v Rotmannu, tak já jsem si začala vyřizovat, že bych tam šla 

taky, protože pro nás byla výhoda, že položidi jsme nebyli v tom Reichu položidi, ale 

Protektoratsangehörige , jo, příslušníci Protektorátu, i v těch kenkartách jsme neměli žádnou 

poznámku, jestli jsme židi, položidi, míšenci, nic tam nebylo, jo. Tak já jsem tam chtěla jít, jo, už jsem 

od nich měla příslib, jo, že tam mohu nastoupit, tak jsem šla na pracovní úřad, abych si to vyřídila, to 

byl myslím začátek ledna třiačtyřicet, a šla jsem tam a mezitím ten Klem tam volal, že jsem 

nepostradatelná, takže ten pracák mě odmítl. A já jsem tam měla zůstat. Já jsem se snažila od toho 
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Klema dostat pryč a dozvěděla jsem se, že v Bohuňovicích tady, že tam je stavební správa, nevěděla 

jsem, ke komu patří nebo co, a že tam se bude měnit sekretářka, to zprostředkovala paní, která tam 

dělala posluhovačku, šternberačka, která uprchla do Bohuňovic. A její dcera byla spolužačkou na 

obecné škole mýho bratra, a tam se měnila a já jsem chtěla pryč z Olomouce. Tak mi tam nabídli, že 

bych tam mohla dělat sekretářku, tak já jsem šla na pracák vyřizovat, jo, ještě jsem měla zlomenou 

ruku a špatně srostlou, takže já jsem s tím pracovala ještě, ale nemohla jsem psát na stroji, protože 

jsem jí měla špatně srostlou a pak mi jí museli znovu lámat, a ten Klem mě nechtěl pustit ani… Já 

jsem pak šla teprve po druhým, když mi to znovu lámal, tak jsem šla na nemocenskou, oni mi ale 

neplatil, jo, mě nechal prostě, když jsem do práce nechodila, tak… A já jsem si vyřizovala tam ty 

Bohuňovice, no tak vypadalo to dobře, šla jsem na pracovní úřad, jako od Klema jsem se dostala taky 

přes toho Heubacha… Prostě jsem dala výpověď a on mě nechtěl pustit pochopitelně, lacinou sílu, 

dobrou, ale ten mi řekl, Heubach, že mám dát kopii té výpovědi na pracák, a že on to zařídí, tak jsem 

se dostala… Ovšem byla jsem tu dobu úplně bez peněz a rodina byla taky bez peněz, poněvadž když 

otce zavřeli, tam matka tehdy dostávala ještě část otcovi penze, jo, část si bralo gestapo za to věznění, 

za prvé, otcova penze se zkrátila hned v tom devětatřicátém, protože židi směli mít jen dva tisíce 

měsíčně a otec měl přes tři tisíce penzi, což bylo tehdy dost peněz, v tom osmatřicátém roce. Ale dva 

tisíce už bylo málo, protože jenom holý byt stál pět set korun, jo, bez elektřiny a beze všeho, takže to 

už bylo dost ošemetný, a tři děcka ještě na krku, protože jsme ještě byli ve škole. No, a když pak otec 

byl zavřený, tak matka dostávala jenom část penze a když ho zavřeli, tak nedostala nic. Než se vyřídilo, 

jestli byl odsouzen nebo neodsouzen, a potom dostala penzi z milosti, já nevím kolik to dělalo, 

strašně málo, čili my jsme byli závislí, že sestra šla vydělávat, a já, a brácha šel šmelit, jo, ten se živil 

šmelinou, já nevím, jak tehdy byly ty všelijaký poukázky na cosi, a vždycky to někdo ukradl někde a on 

to pak prodával, to byly lístky na železo a bůhví na co, tak on se živil šmelinou, poněvadž nebyl 

zaměstnaný, a my jsme se z těch bídných platů nějak živili. A já jsem pak říkala, že od toho Klema 

odejdu, já nevím, kolik jsem tam brala těch peněz, tak jsem šla na pracák a tam říkali, „No jo, ale z té 

firmy Bohmischmerschelandsgesellschatf máme požadavek ze Skrbeně,“ a to pro mě bylo 

nepřijatelný, poněvadž Skrbeň měla špatný spojení, tam bych musela jet ráno v pět hodin a vracet se 

v osm hodin večer, kdežto Bohuňovice, tam jezdil rychlík Olomouc – Breslau, jo, Wroclaw, jo, a ten 

jezdil v osm hodin ráno a byl za necelých deset minut v těch Bohuňovicích a to byla hraniční stanice, 

tak to bych byla hned v práci a večer jsem už byla taky v šest hodin doma. Tak já jsem si říkala, 

ježíšmarjá, tak teď mě posílají do té Skrbeně, no musela jsem tam jít, protože pracák když vás někam 

poslal, tak jsem tam šla, jela do té Skrbeně… Kolik mi bylo, no dvaadvacet a tehdy se nosily ty 

minisukně a já jsem měla rozpuštěný vlasy, minisukni a vypadala jsem tak na šestnáct, jo, a teď tam 

přišel nějaký herr Fritsche, u toho jsem se měla hlásit, to byl takovej šlon… No jak se říká, slez… Sas a 

mluvil saschisch, strašnou, oni měli strašnou řeč ti sasové, oni říkali „cvančiš feniš“ jo a takhle mluvil, 

a takový blonďák, ale semmelblonďák, a ten se do mne zahleděl a chtěl mě jako sekretářku, a už jsme 

šli za tím vedoucím, to byl velkej esesák, já jsem to nevěděla, vůbec jsem nevěděla, co je to za firmu, 

protože mi to zařizovala ta posluhovačka a takový lidi… A teď jsem šla k tomu, ten esesák, to byl fešák, 

herr Jung, a teď se díval na mojí legitimaci – jo, a ten Fritche říkal, že by mě bral, ještě mě zkoušel, 

těsnopis a psaní na stroji, což bylo pro mě hračka – a teď já jsem si říkala, pane Bože, jak já se z toho 

dostanu, já jsem tam nechtěla, dojíždět tak šíleně, tak ten se díval na tu mojí kenkartu a říká německy, 

„Vy jste protektorátní příslušnice?“ já říkám, „Jawohl,“ „S tím německým jménem?“ a já jsem říkala 

zas německy, „Však je dost Němců s českým jménem,“ poněvadž to byla pravda, tam byl pan 

Dobrovolny a byl to Němec a pan Hausmann a byl to Čech, jo. Teď on se zarazil ten Jung, že mu tak 

odpovídám, a teď mi začal tam nabízet plat a já jsem říkala, za ten plat můžu dělat v Olomouci, to 
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nemusím do Skrbeně, víte, byla jsem taková, netušila jsem, co to je. On taky nevěděl, že jsem 

položidovka pochopitelně, tehdy ještě ne, a tak já jsem šla na pracák s tím, že on mi podepsal, že tam 

nenastupuju, a ta paní vedoucí, ta paní Gazárková, nebo jak se jmenovala, říkala „Vy máte štěstí, 

slečno Mayerová, přišel požadavek z Bohuňovic,“ jo, tak další den jsem se oblékla korkáče, kloubouk 

a dáma. A jela jsem do Bohuňovic a tam mě přivítal herr Jung a novej vedoucí, protože ten vedoucí 

s tou manželkou, sekretářkou, odcházeli do Brna, německý. A byl tam nový šéf, Rakušák, pan 

Jaryschko, a ti o mě věděli od té posluhovačky, jo, a teď tam byl herr Jung a ještě jeden z Prahy, 

diplom inženýr Horst Muller. A já jsem byla pohledná holka, takže ten Muller, tomu jsem se hned 

zalíbila, a Jaryschko mě přivítal, „Das ist sie endlich freulein Mayer,“ jako že na mě čekali… Ten Jung 

se trošku zarazil, ale neřekl ani popel, že jsem den před tím byla u něho, jo, a tak jsem tam nastoupila 

a byl klid, a tak dál. Jenomže ten Jaryschko, my jsme tam byli, to byla stavební správa a pro nás 

pracovali různí stavitelé, teda nějací technici a dělníci z různých firem ze Zlína, z Vyškova, z Olomouce, 

jo. A také z Olomouce firma Klem, a Jaryschko jel do Olomouce a byli tam i z Prahy všichni, a 

sjednocoval ceny, jo, aby všichni pracovali pro tu stavební správu za stejnou cenu. A nic jinýho toho 

Jarychku nenapadlo, než říct tomu Klemovi, „Jak jste mohl propustit tak perfektní sílu, jako je slečna 

Mayerová,“ a on řekl, „Já jsem musel, vždyť je to položidovka.“ Teď tam všichni z Prahy… A já jsem 

nic nevěděla, a byl tam taky šternberák Kučera, který taky se odstěhoval do Bohuňovic a pracoval v té 

Skrběni, jo, ale ten mi to neřekl hned, já jsem nevěděla, co se děje, a za mnou začali chodit ze 

SKrbeně nějací pracovníci a pořád se vyptávali na otce a na rodinu, a já jsem řekla „Otec je mrtev,“ jo, 

ale oni nevěděli, ti lidi nevěděli, že jsem položidovka, ti co se mě ptali, věděl to jenom ten Jung, 

zřejmě, a ten Jaryschko, protože byl u toho, jo, ale nic mi neřekli. A já jsem si říkala, panebože, proč 

za mnou chodí pořád ti lidé se vyptávat, až ten Kučera mi řekl, co se tam stalo, tak já jsem večer 

čekala, až ten Jaryschko, oni jezdili po těch stavbách, „Pane šéf, proč jste mi neřekl, co se stalo, já 

musím odejít tady odsud,“ protože to byla firma, to jsem nevěděla, pod říšským protektorem, jo, a on 

říkal, „Ale mně je to jedno, jestli jste položidovka nebo ne,“ a já jsem říkala, „Ale mně to není jedno, 

protože to je pro mne nebezpečný,“ že. Tak jsem říkala, „Co mám dělat,“ tak jsem volala pracovní 

úřad toho pana Heubacha a říkám, že se stalo to a to, že se jako provalilo, že jsem položidovka… Jo 

totiž ještě bylo to, že já jsem napsala, že jsem árijského původu, byly dotazníky, jo, s fotografií, a tam 

bylo dole napsaný, „Sind sie arische Abkunft?“ Češi když tam nenapsali nic, tak museli doložit árijský 

průkaz, a já jsem ho neměla, že, tak já jsem tam napsala ano. A šlo to do té Prahy na to ústředí, a teď 

právě zjišťovali, že jsem napsala ano a teď se proláklo, že jsem položidovka, jo. Ale nikdo mi nic neřekl, 

jenom zkoumali, a teď jsem se to dozvěděla, tak jsem si říkala, tak to začíná být blbý, tak jsem volala 

na pracák, co mám dělat, že prostě… A ten Heubach řekl, „Slečno přijďte ke mně v sedm,“ oni otvírali 

v osm, „já vás budu čekat.“ On byl strašně slušnej, on pocházel ze Stuttgartu, tak já jsem tam přišla 

ráno a on říkal, „Prosím vás, odvolejte se na mě, že jsem vás tam poslal jako hospodářskou árijku, 

Wirtschaftarienin,“ ano, tak já jsem si sedla, napsala jsem doporučený dopis do Prahy, tomu Horst 

Mullerovi, protože nikoho jiného jsem neznala z toho ústředí, s tím, že mě poslal pracovní úřad, ale 

aby mě propustili, že jsem nevěděla, do jaké firmy vlastně nastupuju, takže prosím, aby mě propustili 

bez nějakých sankcí a tak dál, že jsem, že mě prostě poslal pracák. No já jsem dostala druhý den 

telefonát z Prahy, jak to byl ten expres nebo rychle, a ten Horst Muller mi volal, ať si nedělám žádné 

starosti, že všechno vyřídí, no já jsem měla takové štěstí jako málokdo, opravdu říkám, a dostala jsem 

k tomu ještě zvýšení platu a zůstala jsem tam u té firmy až do konce války. A sice dokonce když 

Bohuňovice rušili a ten můj šéf šel do Židlochovic a chtěl mě s sebou, on se stal z bauleiter 

oberbauleiterem, a já jsem do Židlochovic nechtěla, tak já jsem šla nakonec přece jen do té Skrbeně, 

zase k tomu dalšímu Oberbauleterovi, ti byli šťastní. Ten asi nevěděl, že jsem položidovka, věděl to 
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jenom pan Jung, a jestli se to proláklo někde mezi těma ženskýma, protože to byly samý Němky, 

sekretářky. A ty mě nějak nemilovaly a dělali mi naschvály, my jsme tam měli, a já jsem tam musela 

bydlet v podnájmu, to víte, tam byla pumpa venku, jo, voda… Topila jsem v takových kamínkách, 

poněvadž to bylo podzim – zima, až do jara pětačtyřicet jsem tam byla, a my jsme měli koupelnu v té 

budově, kde jsme pracovali, jo, a ony tam měly taky extra ubytování, ty Němky… A teď ta koupelna 

byla na ten Darling, takhle voda, a vždycky v poledne jsem tam zatopila, posluhovačky mi tam daly 

dřevo a uhlí, a vždycky jsem tam zatopila, abych se mohla v poledne vykoupat, jo, tak taky jednoho 

krásného dne jsem zatopila a přišel ten Robert, ten Kučera a říká, „Editho, ony ti tam zavřeli vodu a to 

asi praskne,“ tak já jsem honem letěla dolů, abych zas tu vodu otevřela, a musela jsem do koupelny 

vždycky přes kancelář toho pana Junga, jo, tak já jsem tam tehdy proletěla, ani jsem nepozdravila, 

abych to zachránila. Nikdo neřekl ani popel, to mi holky dělali naschvál, jo. Ale dopadly špatně, když 

končila válka, když museli odejít odsud, tak každá byla těhotná, ve vysokým stupni těhotenství, 

protože tam byly strašný poměry, tam vždycky jednou týdně přijel celej náklaďák plnej vojáků, ty 

holky opily a museli bejt těm vojákům k dispozici, to bylo příšerný, tak všecky odjely a nevěděli, s kým 

to děcko mají. 

Myslíte s německými vojáky? 

Ano, no němečtí vojáci prostě, to mi říkali ty posluhovačky, že tam byl strašnej bordel vždycky, když 

oni odjeli, protože oni byli opilí… Musely se tam odehrávat hrozný věci.  

A někdy vám vyčítaly váš původ, otevřeně? 

Ne, jenom to gestapo. A jenom potom jeden Čech po válce, jinak nikdo.  

Zmínila jste gestapo, vlastně ještě předtím, než jste odešla z Olomouce, měli jste někdy návštěvu 

gestapa ve vašem bytě nebo…? 

Jenom ten den, kdy zatkli mýho otce, ale já jsem nebyla doma, to tam byla právě ta sestřenice, ta 

Roma Mertensová, s nějakou kolegyní z divadla, protože ten její, ten otec jejího dítěte byl komunista, 

ten Gabriel, a byli zavření a měli ten den, v tom dubnu dvaačtyřicet se transportovat přes Olomouc 

do jinýho vězení, jo, měli jít tou nádražní ulicí a my jsme měli okna, tak oni z toho pokoje pro služku a 

měli ty pláště s tou hvězdou pověšený ne v předsíni, protože jsme měli předsíň velkou jako halu, jsme 

měli v kuchyni na kredenci háky, kam oni ty svoje kabáty s tou hvězdou, ale ta hvězda nebyla vidět, 

pověsili to na to. A přišlo gestapo a neviděli ty hvězdy a nevěděli, že v tom malým pokoji, oni prošli 

byt, celý byt i špajzku, ale do toho pokoje nešli. Tam byly ty dvě židovky a hleděly z toho okna, jestli 

tam uvidí ty vězně.  V tu dobu ten gestapák prohlížel náš byt a teď šli do otcova psacího stolu, to byl 

asi ten právě ten důvod, proč ho ten den zatkli. Protože otec měl z první světové války, on byl 

důstojník rakouský, jo, jako hejtman nebo co… vedoucí, a byl právě velitel toho nádraží v tom 

Radomu v Polsku, a teď oni tam našli nějaké náboje z první světové války, v tom psacím stole, my 

jsme to nevěděli, to byl krásný biedermeyerovský psací stůl a to byla otcova doména, my jsme tam 

nikdy do toho nesahali, jo. A on tam měl všelijaký upomínky a oni tam našli ty náboje a z toho 

udělali… a kvůli tomu ho zatkli. Ačkoliv to byl nesmysl, ale oni měli záminku, že, žid tam má náboje, 

tak ho pozvali na gestapo a už se nevrátil. Takže…  

Co vlastně hrozilo té vaší návštěvě, kdyby je tam gestapo našlo? 
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No nám asi nehrozilo nic, leda že by tam našli třeba nějaký potraviny, to oni se ptali, kde máme 

potraviny, ale my jsme žádný potraviny neměli, to matka řekla… My jsme totiž, nám říkali lesklá bída, 

my jsme chodili velice pěkně oblečeni, měli jsme ještě ty kožichy a všechno, co jako už židi neměli, ale 

my jako položidi jsme… Neměli jsme co jíst, neměli jsme čím topit, ale chodili jsme hezky oblečení a 

v noci jsme se přikrývali peřinami a ještě kožichy přes peřiny, jo, poněvadž jsme měli nevytopenej byt. 

Co by se stalo, vy jste říkala, že naštěstí tam gestapo nenašlo… 

Našli jenom v otcově psacím stole ty náboje a to jim asi stačilo… 

Ne, říkala jste, že naštěstí tam nepotkali ty dvě židovské… 

No to je taky dobře, že nepotkali, protože už by to zase bylo s těma židama. To bylo štěstí, že tam 

nešli do toho pokoje. 

Takže oni nesměli židé navštěvovat…? 

No asi by to bylo, že to byl byt, odkud se otec odstěhoval, tak asi by to nebylo dobře, kdyby tam našli 

ty židy, že. Říkám, to bylo takový štěstí, že do toho pokoje nešli.  

Říkala jste, že váš bratr vlastně unikl deportaci kvůli nemoci. 

Ano, že měl spálu tehdy. 

A kdy…? Potom jste říkala, že šel někdy později, v roce devatenáct set čtyřicet čtyři. 

Čtyřicet čtyři na podzim a to šel do, do Postoloprt a pracovali, to byl ještě, to už byly taky Sudety, 

Postoloprty, a pracovali v Mostě, tam někde jako, já nevím, co tam dělali, jako dělníci. A oni je denně 

sváželi autobusem, z těch Postoloprt je sváželi do toho Mostu, jo, to byli položidi, jo, a byli to árijští 

manželé židovek, jo, to byla ta akce v tom čtyři… A my jsme v pětačtyřicátým roce byli v Praze na 

gestapu, a tady jsem teďka četla v židovských novinách, je položidovka, jmenuje se Smékalová, je 

třicátý ročník, jestli jste ty noviny četli, a ona přestože byla pokřtěná, tak musela nosit hvězdu, a už ve 

čtyřicátým roce jí vyhodili ze školy, už z obecné školy, a oni byli pozvaní… 

Já se omlouvám, já bych se rád držel těch věcí, které vy sama jste prožila. 

Ano, ale je zajímavý, že my jsme byli pozvaný v lednu jako položidovky na gestapo a pustili nás, my 

jsme tam seděli do večera s kufříky, nachystaný, že půjdeme do nějakýho lágru, jo. To byly 

položidovky z Protektorátu, a tahle holka šla až v únoru a poslali je do Terezína.  

A ještě co se… 

To je právě ten, my v lednu a oni v únoru, jak to dělali ti Němci, to nevím vůbec.  

Co se odehrávalo… Co vlastně se odehrávalo na gestapu v Praze, co se tam dělo? 

Celkem nic, my jsme tam seděly všechny ty holky a byl tam ten volksturm, ti staří, ti nás hlídali. Ani 

nás nikam nepozvali, ani nás nikdo nezavolal, jenom jsme tam seděli a seděli, bez jídla, beze všeho, 

celý den, jo, a ti volksturmáci, ti staří, ti říkali, že neviděli tolik hezkých holek pohromadě, my jsme 

byly samý mladý děvčata tehdy z toho Protektorátu, no a tak večer nás pustili domů a my jsme jeli, 
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tehdy byl leden, strašná zima tehdy, a ve vlaku nevytopeno, no my jsme tehdy, já jsem přišla z těžkou 

chřipkou domů. 

A ten váš bratr, vzpomenete si, jakým způsobem vlastně byli odvezeni do Postoloprt, jestli museli 

jít… 

Já vám hned řeknu, jak to bylo, protože já jsem ho tam doprovázela, protože mu bylo sedmnáct 

roků… 

Můžete mi to popsat? 

On totiž chtěl utéct, on měl doma schovanej revolver, samozřejmě, to víte, mladí. A teď bylo to 

Slovenské povstání a už bylo po něm a bratr si myslel, že uteče na Slovensko, že tam ještě… Ale já 

jsem tomu chtěla samozřejmě zabránit, protože to by byla jeho smrt, že, sedmnáctiletej kluk pitomej 

si myslel, že bude jako… No tak já jsem mu… A on mi to vyčítal celej život, že jsem ho eskortovala, ale 

to jeli tehdy s ním olomoučtí položidi, a potom v Praze přestupovali na Čakovice, oni napřed byli 

v Čakovicích, tam byl sběrný tábor, a tam nastupovali další, a to byli právě árijští manželé těch 

židovek a to byl zvěrolékař, a všichni jeli v kožených kabátech s krásnými kufry že jedou na rekreaci, 

oni s z toho… Říjen čtyřiačtyřicet, Rusové už stáli skoro za dveřma, jo, to že se to ještě protáhne, to 

nikdo netušil, už byli před Ostravou, my jsme si mysleli, že už to propukne. Můj brácha se vrátil 

z Postoloprt v dubnu… 

Já se omlouvám, vykládáte to… Je to velice zajímavé, ale ještě bych se trošičku vrátil zpět. Jak se 

dozvěděl váš bratr, že bude muset…? 

Dostali pozvánku, dostali prostě bumážku, že se musí hlásit a že musí ten a ten den přijet do těch 

Čakovic jako. Oni nejeli nějakým transportem, individuálně jeli, tak my jsme jeli ještě s jedním 

položidem, už nevím, jak se jmenoval, byl to známý taky. A já jsem byla… ten vlak, to bylo taky dost 

příšerný, protože bylo bombardování z Prahy do Čakovic, tak můj brácha se těšil, že to rozbombardují 

a že tam nebude muset, jo, pro něho… On by nejradši z toho vlaku utekl, jo,  proto mi řekl až po 

čtyřiceti letech, že já jsem ho eskortovala, jo. 

A v té době už musel nosit hvězdu? 

Ne, ne, ne, položidi nenosili hvězdu. Právě ty Norimberský zákony byly takový, že položidi, kteří se 

narodili před rokem třicet šest, nemuseli nosit hvězdu, ale po roce třicet šest položidi hvězdu nosit 

museli a byli už pokládaný za židy, jo.  

A kam jste vlastně doprovodila vašeho bratra? 

Až do těch Čakovic. Ale to bylo ještě velmi dobrodružný, protože můj bratr si sbalil jenom malej kufřík 

na zimu a nic tam neměl, a když jsem to zjistila, tak jsem říkala, „Pane Bože,“ a oni jak šli do těch 

Čakovic, tak jsem se s nimi musela rozloučit, se všemi co tam byli, a oni šli do nějaké budovy, tam jim 

sebrali legitimace a dostali čísla. A můj bratr z toho okna jak šel kolem, tak ukazoval, že má číslo a 

hrozně zle se na mě podíval, protože si myslel, že to je moje vina, že on teď má číslo, že my jsme 

doma jako holky a že on musel, on byl nejmladší, byl trošku taky takovej rozmazlenej, dá se říct. On 

totiž hrozně trpěl, když zavřeli otce, mu bylo patnáct let, a byl v té nejlepší pubertě, jo, a hrozně visel 

na otci. A ho to hodně poškodilo. Jako psychicky a všecko, protože on prostě chtěl utéct, chtěl prostě 
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pryč, což se nepodařilo, že. On taky, kluci prostě vyhandlovali ten německej revolver a byla to taková 

parta těch kluků, co kradli ty poukázky a co prodávali, to byli všichni tak v těch letech, nebo… No 

prostě taková parta, já jsem ani v Olomouci nebyla, takže nevím, co tady všechno páchali nebo ne. A 

teďka prostě… 

A to byla parta jako ze smíšených manželství, židovských…? 

Ne, ne, ne, to byli Češi, Češi, kteří byli proti Němcům, pochopitelně, a snažili se nějak přežít, jo. 

Vyhýbat se nějakejm nucenejm pracem a tak dále, to se každej snažil se nějak uživit, aby nemusel do 

těch lágrů, protože hodně Češi šli do Reichu, že, ročníky a všechno, takže…Můj manžel měl taky štěstí, 

že se hlásil dobrovolně v tom dvaačtyřicátým, a že šel do Rakouska a ne do Říše, že, takže to bylo taky 

dobrý, protože tehdy byli nasazovaný, že, určitý ročníky… 

Vy jste říkala, že váš bratr utekl z těch Postoloprt, jste zmínila… 

No utekl totiž tak, on utekl o Vánocích do Olomouce, tajně, protože oni neměli ani ostnatý drát, to 

byla ta organizace Todt, jestli víte, co to bylo, jo. Čili oni byli v lágru, který patřil té organizaci Todt, 

takže oni jezdili právě do toho Mostu, a on se dovedl ulejt, že se třeba hlásil, že jede do toho Mostu a 

v Mostu ho hlásili ti spoluvězni, že je nemocen, tak nebyla zpětná vazba. Kdyby se hlásil nemocen, tak 

on se jako zdravej… A nenastoupil do toho autobusu, ještě s jedním spoluvězněm, a pašovali z Loun, 

pašovali, nebo z Lenešic, pašovali balíky, který posílali, to byl ještě Protektorát, a oni přes ty hranice ti 

spoluvězni, co byl ten zvěrolékař, že dostávali balíky s potravinama. A brácha a ještě jeden vězeň tam 

měli na poště nějakou děvčicu, která jim to schovávala, a oni to pašovali a z toho pak měli prospěch, 

protože já jsem mu tam nemohla nic posílat, protože my jsme byli na lístcích a oni… Takže oni se taky 

přiživovali, když ty balíky prostě dostali, takže on vlastně nepracoval a pašoval, jo. On byl vyučenej už 

z toho, jak se přiživoval v tom Protektorátu, že unikal, on unikal gestapákům, on unikal prostě všem, 

teďka se dostal tam do toho lágru, a o Vánocích přijel, a teď můj manžel taky přijel z toho Reichu, 

z toho Rakouska. A teď se nesmělo jet dál, než sto kilometrů, byly extra jízdenky, se nesměly 

vystavovat, a můj bratr se musel vrátit do těch Postoloprt, jo, po Vánocích. A teď můj manžel, který 

měl jízdenku delší z toho Rakouska, tak mu půjčil průkazku, aby si můj bratr mohl koupit průkazku až 

do těch Postoloprt, a on měl občanku, jo, od patnácti let, on neměl kenkartu, měl občanku a vypadal 

v těch sedmnácti letech tak jako dvaadvacet, jo, byl hrozně vyspělej, vysokej, nikdo mu nehádal, že je 

takovej mladej, a on v tom vlaku jel, a on byl říkám, taky už dost otrlej, už se mu to stalo i za 

Protektorátu, že v tom vlaku, když pašoval z tý Moravy ty lístky, ty eisenscheiny, tak musel se 

legitimovat, protože byly kontroly ve vlaku, a jak vytahoval tu legitimaci, tak mu ty eisenscheiny 

vypadly na zem, ale on zůstal tak chladnokrevnej, že i ten co ho kontroloval, mu to pomáhal sbírat, to 

pašovaný tohle… A v tom vlaku taky, on seděl a měl přes sebe ten kabát, jako že spí, a přišlo zase 

gestapo nebo co kontrolovalo ten vlak, a on tam jenom vytáhl tu legitimaci v tom polospánku… A já 

jsem mu napsala z té naší firmy, že je zástupcem té naší firmy, že jede na služební cestu a měla jsem 

tam razítko té naší firmy a „Heil Hitler“ jsem to podepsala, protože já jsem si vyřizovala ten lístek do 

Rakouska taky takovýmhle způsobem, jo, to bylo velice riskantní, ale já jsem velice riskovala, že. 

Takže on se tím prokázal, ten zasalutoval, a dojel tam, a teďka přišel duben pětačtyřicet, a teď oni 

mysleli ti vězni, to byli ti, tam by i ten položid ten německej, ten můj přítel tehdy, ten Kettner a jeho 

bratr…  A teď oni mysleli, že Morava je osvobozená, tak se snažili z těch Postoloprt utéct, ale teďka, já 

jsem měla zas štěstí v té Skrbeni, v té Skrbeni pracovali takzvaní zákopníci, to byli chlapci z Čech, 

osmnáctiletí, kteří měli kopat zákopy proti Rusům, jo, tak tam jsem svého bratra schovala, protože do 
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Olomouce on nemohl, on byl nápadnej, takže jsem ho ten poslední měsíc schovávala mezi těmi 

zákopníky, mezi těmi osmnáctiletými Čechy z Čech až do konce války, než mohl zase do Olomouce. A 

takže to dopadlo, a já jsem tam pracovala až do konce dubna v té Skrbeni, až ti Němci prostě museli 

pryč. A pomáhali, já jsem tam trošku pomáhala těm partyzánům dávat nějaký zprávy, co ti Němci tam 

dělají, protože oni se chystali na ten odchod… A oni pak zmizeli úplně tak nějak narychlo, že o nich ani 

člověk nevěděl. Najednou byli pryč.  

Já vám děkuju mockrát za rozhovor, dáme si ještě pauzu.  
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