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Tak dobrý den. 

Dobrý den.  

Děkujeme mnohokrát, že jste byl ochoten se s námi opět sejít, můžete mi říci vaše celé jméno? 

Vyoral Jaroslav.  

Kdy jste se narodil? 

Pětadvacátého první tisíc devět set dvacet sedm.  

A kde to bylo? 

Ve Vítkovicích, v Ostravě ve Vítkovicích. 

Byli jsme za vámi přibližně před rokem a půl, a již jste nám vlastně vyprávěl o těch událostech 

Druhé světové války, dělal jsem si poznámky, ke kterým se možná budu v průběhu toho rozhovoru 

vracet a odkazovat se na ně. Můžu se vás tedy zeptat na několik otázek z toho období Druhé 

světové války? 

Ano. Ano.  

Kde jste žili s rodiči v tom období před válkou, koncem třicátých let? 

My už od roku tisíc devět set dvacet osm, kdy mi byl jeden rok, jsme se nastěhovali z Ostravy do 

Hrabůvky u Hranic na Moravě, a tam jsem byl asi až do roku čtyřicet šest.  

Kam jste chodil do školy? 

Prvních pět ročníků nebo prvních pět roků v té Hrabůvce do základní školy, a potom do měšťanské 

školy v Drahotuších, to je vedle Hranic kousek, jo.  

Bydleli v té Hrabůvce nějací židé? 

Bohužel tam ne, tam ne, protože tam nebylo pro ně ani zaměstnání, nic, tam byl jenom kamenolom, 

velký kamenolom, a to byl taky důvod, proč se tam tatínek z Ostravy stěhoval, protože byl bez práce. 

A on byl vyučený soustružník, takže on nedělal přímo s tím kamenem, ale dělal tam v té údržbě, no 

ale jinak pro lidi takhle, kteří neměli žádné jiné zaměstnání, jenom co dokázali vlastníma rukama, tak 

to byl ten kámen. No a protože v roce třicet šest, třicet sedm, začala být konjunktura na kámen, když 

naše vláda začala stavět ty bunkry okolo tý celý republiky, tak o to byl větší zájem, o ten kámen, no 

ale říkám, to jsem ještě byl dítě, to jsem tam nějak nezasahoval.  

Takže v té Hrabůvce nežili žádní židé? 
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Tam nežili žádní židé. 

A v té Drahotuši, kam jste chodil do školy, tam žili nějací židé? 

Tam kde jsem chodil do školy, já jsem neměl prakticky žádný styk s těmi lidmi, já jsem znal jenom kde 

prodávali školní potřeby a pekaře, kde jsem chodil na housky, když jsem chodil domů, jinak tam… Já 

jsem jel domů potom asi pět kilometrů, takže z každé školy jsem potom utíkal hned domů.  

Takže to pekařství a papírnictví, to byly české obchody? 

To byly české obchody, to byly české obchody, to byli místní lidé tam odsud, jo.  

A do školy s vámi chodili nějací židé? 

Nechodili.  

Jak daleko byla Hranice od Hrabůvky? 

Hranice státní? 

Ne, myslím město.  

Město Hranice sedm kilometrů přesně, a jestli mám se vrátit k tomu, tak všichni židé, kteří byli 

vesměs samí obchodníci nebo podnikatelé nebo tak, a ti byli soustředěni v Hranicích. Tenkrát ještě 

Hranice bylo okresní město, takže se soustředili tam, tam měli větší možnosti než někde na nějaké 

vesnici, že, tam ani lidé by nekupovali nic a bylo by to pro ně dražší, takže byli soustředěni v tech 

Hranicích.  

Vy jste jezdil jako malé dítě do Hranice? 

Tenkrát nejezdily autobusy, takže jsem šlapal každý den sedm kilometrů do Hranic a sedm kilometrů 

z Hranic, když jsem se učil.  

A kdy jste chodil do učení v Hranici? 

Kde? 

Kdy? V kterém období? 

Jak jsem skončil měšťanku, rok jsem dělal v tom kamenolomu… 

Jestli to bylo za války, nebo po válce? 

To bylo spíš za války, a války, můžu říct, že to bylo, když jsem hledal nějaké zaměstnání, nějaké na 

učení, tak to už se schylovalo k válce. No ale protože jsem byl nemocný na srdíčko, tak mi doktor 

nedovolil chodit těch sedm kilometrů, tak jsem pracoval v tom kamenolomu, takovou údržbářskou 

práci jsem tam dělal ještě jako kluk, no a až po roce jsem potom šel do těch Hranic.  

Vy jste říkal, že v tom městě hranice žili židé, vy jste před válkou chodil do toho města, byl jste tam 

někdy? 
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My jsme tam chodili běžně, zaprvé se tam chodilo nakupovat, nejkrásnější vzpomínku mám vždycky, 

jak byly už Vánoce, tak před vánočníma svátkama jsme hledali nějaké ty dárky, tak to se chodilo, 

protože u nás na dědině, tam byla jenom prodejna s potravinama a nic víc.  

Nakupovali jste i v židovských obchodech? 

No prakticky se v jiných obchodech nedalo nakoupit, protože všechny ty obchody, hlavně ty větší 

obchody, s textilem hlavně, to bylo všechno samí židé.  

Vzpomenete si na jména některých těch židovských obchodníků? 

Já si vzpomenu jenom na jednoho, to byl pan Kohn, a ten byl pro nás takový nejvzácnější, protože 

tam jsme chodili nakupovat před svátkama, vždycky oblečení na příští rok, na Ježíška, jak se říkalo, na 

příští rok. A jinak ti… Byl tam potom koňský řezník taky, to byl, no nevzpomenu si už… Turek se 

jmenoval, Turek. No ale jinak já už si je nepamatuju, to už je hodně dlouho, ty jména, ale bylo jich 

strašně moc. Protože prakticky, kdybych to jenom tak shrnul, tak jak byla válka nebo jak začala válka, 

tak museli chodit s těma hvězdama, a museli chodit taky na práce, než jich třeba někam odvezli, 

takže kolikrát my jsme jich viděli, jak šli v zástupu někam na práci a tak dále.  

Jak se vlastně dotkla okupace Hrabůvky, jejích obyvatel? Vzpomenete si třeba na ten den, kdy 

došlo k okupaci Československa? 

Na to si vzpomínám, protože ta vesnice nebyla veliká, ale do školy se nechodilo, bylo to takové… 

Všichni čekali, co se bude dít… A my jsme měli uprostřed té vesnice, já to řeknu tak, uprostřed 

vesnice, protože poloviční vesnice okolo kamenolomu to byla dělnická vesnice a ten vrch, to byli samí 

sedláci. Ale všichni byli stejně… Čekali, co se bude dít. No a na takovým tom rozhraní, kde bylo jak se 

říká dědinské náměstí, tak tam se shromáždili všichni tátové, protože ti, co byli vojáci, už čekali na to, 

až budou povoláni, že, a ti nevojáci, ti byli hned už odvedeni pryč a hlídali takhle, i můj tatínek třeba, 

hlídali mosty před sabotáží nějakou, protože jezdily ty vojenské vlaky a to, tak u toho jsme my jako 

děcka, jako kluci jsme naslouchali a tak jsme viděli, co se děje, ačkoliv jsme tomu nerozuměli moc, že. 

Ale strach v nás byl, to jo.  

Žili v té obci nějací Němci? 

U nás ve vesnici byl jeden Němec, a to byl z velmi početné rodiny syn, který z nich byl nejstarší a 

který, okamžitě jak jsme byli okupovaní potom jako Protektorát, tak ten potom okamžitě začal nosit 

hákový kříž a ten byl postrachem celé vesnice. Protože každému vyhrožoval a tak, měli z něho strach 

všichni. Hlavně naši tátové, o rodiny, aby nešel a někoho neudal a tak.  

Vzpomenete si, jestli on někdy vyhrožoval vašemu tatínkovi, nebo rodičům, nebo vám samotným? 

Tam to celý ten, hlavně tam na té dělnické straně okolo toho kamenolomu, tak tam ti dělníci vlastně 

se neměli o co bát, horší to bylo s tou druhou stranou, kde byli sedláci, velcí sedláci, že, a tak ti měli 

strach, aby on neudával, že mají tam… Zabíjela se prasata načerno, dělalo se všechno, a on lítal po 

tom a zjišťoval, co se kde děje. No ale nic velkého se nestalo, i ta jejich rodina celá, tam bylo asi 

jedenáct dětí, celá ta rodina ho zavrhla, a dokonce ho vyhodila ven, že nesměl s nima bydlet ani 

potom. A nepamatuju se, že by on tam někomu ublížil, to spíš tam namluvil se, ale už jenom to, že 

měl ten hákovej kříž na klopě, už jenom to dělalo starosti těm lidem, že.  
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Zmínil jste, že jste znal pana Kohna z hranice, co vám prodával textil nebo oblečení. 

Ano.  

Znal jste ještě nějaké další židy v té Hranici nebo jinde, před válkou nebo za války? 

Znal, ale berte to, že to už je tolik roků, člověk na to nemyslel. Ten pan Kohn ten byl proto, že to bylo 

naše žití, že. No ale jinak už se nepamatuju, ale bylo jich tam více takových. Hlavně měli ty textily, ty 

textilie, no a jeden byl cukrář, toho si už taky nepamatuju, ten zemřel ještě myslím na konci války, 

jinak… Jinak už si nepamatuju už ty lidi. Ono už je to hodně dávno, víte, to už se těžko… 

Jaký vlastně byl vztah Čechů k židům před válkou? Říkal jste, že prakticky všechny obchody 

v Hranici patřily židovským majitelům. 

Víte, byli v tu dobu, a hlavně ti chudobnější lidé, byli vděční za všechno, a vždycky když přišli do toho 

židovského obchodu, tak s nimi měl ten prodávající takové strpení, tak nějak, snažil se vyhovět za 

každou cenu, šel třebas s cenu dolu, jen aby prodal. No a ten, který kupoval a měl jen tak tak 

spočítané peníze na něco, tak ten byl zas rád, že koupil. To bylo běžnou věcí tady, to vím, že i náš 

tatínek vždycky říkal, „No mám tolik a tolik, ale jestli mi něco sleví, tak si to dovolíme koupit,“ to bylo 

běžný tak.  

Od jiných pamětníků víme, že v různých místech docházelo k protižidovským náladám, vlastně kvůli 

té veliké propasti v bohatství mezi některými židovskými majiteli obchodů a chudšími Čechy. 

Dokonce nám někteří zpívali protižidovské písničky… Je to něco, s čím byste se jako mladý kluk 

setkal? 

Já jsem se s tím nesetkal, za prvé, já jsem tam chodil jenom nakupovat a později jenom do toho 

učení, ale spíš bych řekl, že ti ostatní občané měli později na ty židy úplně jiný názor, bylo jim jich líto. 

Líto, já mám jednu takovou vzpomínku, kde jsem se doslova, já nevím, to se nedá říci zamiloval, ale 

kdy jsem zbožňoval jednu holku, už jako učeň, když vystěhovali všechny ty židy z té vily bohatých 

lidí… A zůstala tam jenom jejich dcera nejmladší, a ti ostatní zmizli, těch nebylo. Ale ona tam zůstala, 

protože jeden z našich lidí, který se dal k Němcům, si umínil, že tam chce mít nějakou služku, tak trpěl 

i tím, že tam tu služku měl, no a na konci války on toho pochopitelně zase využil, jaké gesto to nebylo, 

že zachránil jednu holku židovskou, která vlastně byla s ním nebo mu sloužila celou tu dobu ve svým 

vlastním baráku, žejo. To si pamatuju, protože já jako učeň jsem tak chodil opravovat různá 

splachovadla a vodu a tak dále, co můj mistr mě tam vždycky posílal, tak na to si pamatuju.  

To je zajímavá vzpomínka, já bych se k ní ještě vrátil za chviličku, vlastně až k ní chronologicky 

dojdeme, ale ještě bych se chtěl zeptat na tu obecní situaci židů v Hranicích a vlastně u vás, v okolí 

toho vašeho bydliště. Říkal jste, že nedocházelo, nebo že si nepamatujete na žádné rozpory mezi 

židy a Čechy… Vzhledem k tomu, že byla velká populace židovská v hranici, docházelo i k manželství 

mezi Čechy a židy, nebo byly nějaké přátelské vztahy? 

To vám nepovím, protože tak daleko už jsme my jako děcka neviděli do těch Hranic, do soukromí 

toho, ale jistěže jo, jistěže jo. Protože my jsme viděli třeba, že rodiče už byli pryč, ti už byli odvezeni, a 

ty děti, které ještě zůstaly, tak byly v jedné místnosti, tak jak pochodovali, já jsem šel třeba do práce 

ráno, a oni už takhle houf šli nevím kam, jestli byli někde zavření nebo pracovali, jo, tak blíže člověk 

neviděl do toho.  
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Znal jste někoho, kdo by třeba chodil s židovskou dívkou? 

Tak tak z toho ne, to si nepamatuju, za prvé nás to ani tak moc nezajímalo, jako děcka, no akorát ten 

náš případ tady v těch Vítkovicích, ten můj strýc.  

Takže váš strýc měl přítelkyni židovskou? 

Ano, to měl.  

Jak se jmenovala ta dívka? 

Berta Freudová.  

V které době spolu začali chodit? 

To vám taky neřeknu, protože já jsem bydlel v těch Hranicích s rodiči, že, a tady jsme jezdili jenom na 

návštěvy, ale co já si pamatuju, hodně roků spolu žili, jenom ona pořád, a to zvlášť před tou válkou 

než jich transportovali, ona měla pořád strach se vdát, přestože ten strýc jí nabádal, aby se vdala, 

protože tím by bylo smíšené manželství a on by jí zachránil. Jenom otázka byla v tom, já jsem znal i 

její maminku, já jsem znal i její sestru, jsou i na těch fotografiích tam všude, a ten strýc to hnal už tak 

daleko, že koupili prstýnky, všechno bylo, jenom pak se to vyostřilo tím, že jí odvezli pryč a on 

nevěděl, kde je, vůbec nevěděl, kde je, a nebylo taky nikoho z její rodiny nebo z blízkých, který by 

nám to mohl nějak přiblížit, kde jsou nebo tak, že by po tom ta rodina pátrala. No a my jsme o to 

takový zájem neměli, zaprvé jsme byli daleko do Ostravy, tak nám o to tak nešlo, ale líto nám bylo 

toho strýce především. No a taky proto, že my už jsme jí říkali této, tak za tu dobu, co spolu chodili, 

tak to pro nás už byla teta, že. No a došlo až k tomu, že se nevrátila z koncentráku.  

Jak se koukali vaši rodiče nebo třeba příbuzní vašeho strýce na to, že chodí s židovskou dívkou a 

plánuje s ní třeba svatbu? 

Vůbec ne, nikomu to nevadilo, nikdo to vůbec ani nebral, že by to bylo něco špatného, naopak mu to 

přáli, protože on byl už poslední z tatínkových sourozenců, který se neoženil, no tak už si mysleli, 

bude svatba, bude svatba, bude další rodina, protože bylo, já možná trochu odbočím, ale z té velké 

rodiny, kde tatínek pocházel, tam bylo jedenáct dětí. A z těch jedenáct dětí jsme potom po válce 

zůstali jenom tři, já můj bratr, čtyři, když vezmu ještě bratrance a sestřenici, kteří byli tady z Ostravy, 

a já jsem s nimi málo kontakt měl. Takže vlastně šlo jim o to, aby se oženil, no.  

Vy jste vůbec věděl, že ona je židovského původu? 

Jo. To běžně, běžně, teď já jsem, když bylo zle, když byli doma, ještě než byli odvezeni, tak druhá teta 

od toho Ferdy, od toho strýce, dělala v obchodě s potravinama, a byl nedostatek potravin, že, tak 

jsem tam několikrát i zašel k nim domu s potravinama, co mi teta dala do tašky a já jim ta fůru věcí 

odnesl. Protože ta jejich maminka mi několikrát vždycky říkala, „Víš, já se bojím jít ven, já se bojím.“ 

No nechtěli se ukazovat na veřejnosti, no.  

Vzpomenete si vlastně, kdy začal ten útisk židovského obyvatelstva, kdy to vlastně mohlo být? 

 To si už tak ani nevzpomenu, kdy, vím jenom, že první byli ti staří, ti rodiče, se ztratili z těch Hranic, a 

že tam děti vždycky nějak zůstali, protože ty skupiny těch dětí jsem ještě viděl, jak chodily po ulicích 

pod nějakým komandem. Ale jinak to… Pak jsem přišel domů na dědinu, to tak už se to k nám 
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nedostalo nikdy, no ale vím, jak to dopadlo potom, po té válce. Že se vrátilo jich opravdu málo a 

málo.  

Říkal jste, že v Hranicích byla celá řada židovských obchodů a domů, viděl jste někdy na nějakém 

obchodě třeba nějaký nápis nebo symbol nakreslený za války? 

Ne, ne.  

Nějaký hanlivý nápis nebo něco protižidovského? 

Ne, ne. Ne, vím jenom tolik, že oni třeba vyrabovali jim obchody, když měli obchody, tak se to nějak 

zestátnilo nebo jak tomu říkali, ale jednoduše další šli už na ty obchody, jestli to byli Němci už, jestli 

to byli Češi, tak to už nevím. Mluvili česky, přišli tam cizí lidé úplně… No a situace už byla taková a já 

na to nezapomenu, že, jestli víte trošku, kde je Lipník. Lipník. Tak v Lipníku bylo rovněž tolik židů a 

tam, jak jim posbírali všechno, a zůstala spousta těch obchodů, tak to si pamatuju, protože jsem se 

vlastně na to díval skoro, jak ty obchody zůstaly, tak oni to prodávali. Ovšem prodávali to těm, kteří 

byli loajální k Němcům, pochopitelně, našim lidem. Bohužel i náš mistr, ten vedoucí toho závodu, 

soukromník, tam jezdil taky nakupovat. Za jakých podmínek, to nevím, ale vím, že ještě během války 

jsme prodávali pochromovaná kola, duše na kola nebo na motorky, které byly ještě z gumy, červené, 

za války už to bylo všechno černé, že, a že jsme odtamtud toho přivezli spoustu aut, které on tam 

nakoupil, jak to stát nebo kdo prodával po těch židech.  

Jak jste se vůbec ocitl v tom Lipníku? Proč jste byl… Jak jste se tam ocitl? 

No protože jsem byl jako učeň u té firmy a ten mistr to tam nakupoval. 

Takže to bylo, když jste chodil do učení v Hranicích? 

V Hranicích. Ale jezdilo se autama do Lipníka, odkaď se to přiváželo a my jsme to museli ukládat, 

dokonce museli – ale to možná není důležité – na zahradě vykopat jámu tak velkou, jak je tady to, a 

tam se to všechno schovávalo, u toho mistra.  

A v té době, když jste byli pro tohle zboží v Lipníku, které patřilo židovským obchodníkům, byli 

ještě židé v Lipníku? 

To já už vám neřeknu, protože já jsem byl jeden z nejmladších zaměstnanců té firmy, tak tam jezdili ti 

starší, a my jsme už potom dělali takové ty nádeníky, že se to z těch aut nosilo nahoru a ukládalo se 

to všude, kde se dalo, no.  

A vy jste byl tedy v tom Lipníku pro to zboží? 

Ne, v tom Lipníku já jsem pro to zboží nikdy nebyl, ale vždycky jsem musel skládat, protože oni tam 

zůstali celý den a my pak vždycky museli celý den skládat z auta.  

Jak víte, že to bylo zboží z židovských obchodů? 

No tak když se o tom mluvilo od těch chlapů, kteří tam byli, tak se říkalo, že to bylo, ale nevím, já za 

sebe nemohu říct, koho by to mělo být. Ještě tenkrát nelikvidovali české obchody, to…  

Ještě vzpomenete si, kdy museli opustit jejich obchody židovští občané v Hranicích? 
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To se nedá říct, protože to bylo z úst to úst, na jedenkrát někdo přišel, „Toho už odvezli, toho zavřeli, 

pak toho, toho…“ Pak řekli, „Tam a tam transportovali tolik a tolik židů,“ tak to jako se nedá říct, 

Hranice byly velké město, těžko, těžko se to dá odhadnout. Navíc do určité míry byly taky Hranice 

vylidněné, protože jak je známo, Hranice byly vojenské město, protože tam byla akademie, jezdecký 

pluk, dělostřelectvo, tam byly tisíce vojáků, no a ti důstojníci vlastně, jak došlo k tomu, že jsme byli 

zabráni, tak se rozutekli po Republice, abych jich ti Němci třeba… Jako jeden z těch mých strýců, který 

tam byl taky jako důstojník, jenomže bydlel tady v Ostravě, tak se vrátil zpátky do Ostravy, a od něho 

vím taky spoustu takových věcí, proč se… kolik těch důstojníků muselo utýct tam odsuď.  

Říkal jste, že židé museli začít nosit hvězdy, ještě, byly ještě nějaká nařízení, která by se týkala židů, 

kterých byste si třeba všimnul? 

No tak židé nesměli chodit na programy nikam, měli vstup zakázaný a to bylo všude, to kde člověk šel 

do kina, tak židům vstup zakázán, to bylo kdekoliv, že, já vím, že se mi stalo taky, že jsem šel na 

hřbitov v Hranicích a tam byl nějaký člověk, nevím, jestli to byl Čech nebo Němec, ale znal ty lidi a 

normálně, na normální hřbitov je nepustil. Což taky mě tenkrát zarazilo jako kluka, no ale tak jsem 

tomu nevěnoval pozornost, to byla taková politická věc, kde ještě jsme to tak nechápali, že.  

Říkal jste, že maminka té Berty se bála vycházet ven od určité chvíle… 

No byla to, jsou tam na těch fotografiích, ta maminka i ty dvě sestry, no byla to taková skromná, 

hubená paní a bála se, že by jí někdo mohlo ublížit nebo a nebo se jí vysmívat, tak ona byla více 

doma, tak se zželelo třeba druhé mojí tetě, že donesla něco v tašce nebo tak, aby tam ona jako 

dospělá nešla, tak jsem tam s tím zaběhl já.  

Vzpomenete si třeba, jaké zboží jste nosil? 

No jistě, bylo to normální, trochu cukru, bochník chleba, to bylo takové… Cokoliv se někde našlo, no.  

A když se ta maminka té Berty bála, že by se jí někdo mohl vysmívat nebo jí ublížit, vy jste byl 

někdy svědkem toho, že by se někdo vysmíval nebo ponižoval židy? 

Ne, ne, ona bydlela na druhé straně Vítkovic, takže já jsem musel buď pěšky, nebo na tramvaj a 

musel jsem tam zajet, takže přehled o tom, kdo tam bydlel s ní nebo tak, nemám. Nemám, a také 

jsem měl takový příkaz, „Nezdržuj se nikde a hleď, ať jsi zpátky…“ takže jsem nikde ani nepostával, 

hned odevzdat a jít. Ani ve dveřích, když mi třeba řekla, „Pojď se něco napít,“ tak radši ani to  ne, 

poděkoval a šel.  

Jezdila ta Berta s vaším strýcem k vám na návštěvu? 

Tam k nám do Hrabůvky velice často, a poprvní co tam byla, tak to už bylo v sedmatřicátém roce, to 

už tenkrát spolu chodili a to tam mám i fotografii z té Hrabůvky z toho sedmatřicátého roku.  

Jezdila k vám i po okupaci nebo v průběhu okupace? 

Ne, ne. Nejezdila, protože ona ani nechtěla moc za tím strýcem chodit, aby mu neublížila, to byl její 

názor, a ten strýc měl svůj názor, aby se vdala, že tím jí zachrání, to byl ten boj každého, ale 

nepodařilo se ani to, ani to.  

Viděl jste jí někdy v průběhu války? 
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Ne, vůbec ne, já neznám přesně datum, kdy byla odvezena, ale možná že syn to tam bude mít, jak to 

začal tak vyhledávat, tak určitě o tom má zprávy nějaké, no ale pamatuju se, že co jsem s tím strýcem 

byl, on měl ke mně spíš takovou důvěru, protože té rodině, těm ostatním sourozencům dospělým to 

neřekl, ale mně jako klukovi se svěřoval tím, jak trpí kvůli tomu… A ještě můžu říct, že jsem byl 

poslední večer s tím strýcem, když byl v nemocnici, kdy jsem ho vykoupal, oholil, a druhý den v šest 

ráno už byl mrtvý. To bylo… A celou dobu a ž do večera, co jsme měli povolené, že tam můžeme být 

v té nemocnici, já osobně, tak celou dobu jsme se o ničem jiném nebavili, jenom probírali fotografie, 

kterých máme spousty a on jenom pořád, „Tam jsme byli, tam jsme byli,“ tam jsme se nebavili o 

ničem jiným. Ani o zdraví ne. No tak žil pro to. To bylo… 

Vy tedy když jste jezdil s tím nákupem za tou její maminkou, ona byla někdy doma se sestrou, 

potkal jste jí někdy? 

Ne, tak doma… Kde bydleli jako spolu, to jsem věděl, ale obyčejně to bylo tehdy, kdy byla snad 

v zaměstnání, ještě pokud jako mohla pracovat, že. Takže já jsem ani tak nevyhledával, je doma, není 

doma, ale když byla sobota, neděle, a když se spolu setkali tam u té mojí babičky, kde ten strejc 

bydlel s mamkou, tak to jsem jí viděl furt.  

Vy jste jí někdy viděl, že by měla na sově tu hvězdu? 

Ne, to jsem jí neviděl, to už bylo tak brzo, že jí odvezli, že to jsem neviděl.  

Vlastně když před rokem a půl s vámi vedla kolegyně a kolega rozhovor, mám tady poznámku té 

kolegyně, že jste snad jel jednou někam do Ostravy s tatínkem a potkal jí někde, já nevím, jestli to 

je pravda, nebo je to chyba… 

No je, no tak… Ona žila tak jako normální lidé, pokud ještě nebyly ti Němci tak divocí, že, a když my 

jsme přijeli vlakem a jeli jsme tady do Svinova a ze Svinova tady do Přívoza tramvají, tak ta možnost 

setkání byla vždycky, a navíc jsem měl ještě jednu sestřenici, která jezdila jako průvodčí v tramvaji 

v Ostravě, a tak když jsme byli v Přívoze, tak když řekla, teď je tady Berta někde, tak jsme si na ní 

počkali a jeli jsme s ní třeba až domů do těch Vítkovic, že. Ale to byla výjimka, to… 

A to bylo za války nebo před válkou? 

Před válkou.  

Kdy jste se vlastně dozvěděl, že jsou židé deportováni z Hranic a vlastně z okolních měst a obcí? 

To šlo z úst do ucha, lidé si to řekli, to víte, to je rychlejší než rozhlas, lidé jak si začnou vykládat, tak 

ani kilometry nehrajou roli, tak ten přijel z Hranic do Hrabůvky a už říkal, že tam se dělo to nebo tam 

se dělo to. Ale když jsme byli v Ostravě, tak to jsem taky třeba neměl možnost, to jsem měl taky svoje 

povinnosti, že, tak jsem to nesledoval ani, ale stačilo si jenom koupit noviny a číst, že, možná, že 

polovička byla pravda, možná, že polovička ne, ale ti, kteří byli jako domácí tady v Ostravě a měli t 

problémy v okolí, kolem sebe, kde bydleli, tak ti o tom byli… Kdežto já jsem vlastně to tady 

neposlouchal, já jsem přijel z těch Hranic.  

Říkal jste ale, že v určitý moment odešli ti starší, dospělí lidé a že zde zůstali jejich děti, pokud si to 

správně vybavuju. Viděl jste někdy, že by třeba někdo byl nucen k nějakým nuceným pracem třeba 

ve městě? 
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No tak domnívat se můžu, protože když už jsem šel, byl jsem v té Hranici, tak jsem viděl, jak ty 

židovské děti chodily v takovém šiku, třeba deset, dvacet, a šli někam pod dozorem někoho, třebas 

nějakého vojáka nebo tak, nebo Němce, to jsem je viděl tak normálně… Kam šli, to nevím, ale určitě 

šli pracovat k Němcům, kteří se tu objevili najedenkrát v těch Hranicích. Tak to teda… určitě tam.  

Jak jste poznal, že to byly židovské děti? 

Kdo jiný by chodil jako děti pod nějakým německým vojákem? Němci to nebyli, když šli Němci, tak 

jsme museli stát v pozoru na chodníku a počkali jsme, až přejdou, jo. To bylo zas něco úplně jiného.  

Byly nějak označené, ty děti? Měli něco na oblečení? 

Chudobně oblečený, snad to, ale že bych si všiml, že měly nějaký hvězdy, to ne, a víte, to ani svědomí 

člověkovi nedalo, aby jich okukoval, protože si to hned v hlavě urovnal, „Kdyby se to stalo mě, nebo 

kdybych já…“ tak… Aspoň v mojí hlavě to tak vždycky bylo.  

Jak často jste vídal takto pochodující skupinu dětí? 

No tak já to nemůžu říct, jak často, to… Když jsem šel domů z Hrabůvky, tam do Hranic, tak buď jsem 

jich viděl, nebo neviděl, když jsem šel o chvilku pozdější, tak už jsem jich třebas neviděl, protože 

určitě oni měli určitě pevný čas, kdy si pro ně přišli a šli s nima někam. Možná, že šli třeba do školy, 

nevím. 

Měli nějaké nářadí třeba v ruce? 

Ne, ne, každý měl jenom tak… zahleděný do sebe, s nikým se nebavil, aby to bylo vidět, v jakém 

smutku nebo co si v té hlavě promílají, že.  

Kdy jste se dozvěděl, že Berta a její rodina byla deportována? 

No tak především jsem se to dozvěděl od tatínka, že, protože mně by to nikdo neřekl, že, protože 

jsem nebyl tak důležitý… Ale ten strýc nebo teta napsal rychle ten lístek korespondenční, nebo tak to 

přišlo, takže pak doma říkali, „Tak Berta už je pryč.“ To bylo… To šlo tak rychle, že to se nedalo 

předem odhadnout, který den, oni měli svůj režim, v jakých skupinách chodit, jak jich posbírat, to 

bylo… 

Říkal jste, že jste vlastně jako učeň měl přístup do nějaké vily, kde žila židovská dívka. Můžete mi 

říci, o jakou vilu šlo? 

Já jsem to do té doby neznal, protože to bylo na takovém místě v Hranicích, kde se stavěly nové vily, 

jo, takže jak oni se jmenovali, to nevím. Já jsem věděl i to jméno, ale to už vám neřeknu, jak se 

jmenovala, to je padesát roků, to už člověk zapomněl a ani jsem se o to už dlouho neto, ale vím, kdo 

v té vile bydlel, ten člověk, který se dal k Němcům a který to dostal jako dar, aby tam mohl bydlet, 

sám tam bydlel… Byl ženatý a pocházel z dědiny Velké, Velká se jmenovala, to je mezi Hrabůvkou a 

Hranicema… 

Jak se jmenoval ten člověk? 

Hola… Jak se jmenoval… Jmenoval se Holašek, Holašek, ale protože se dal k Němcům, tak se psal 

Holaschke, jo, s tím jsem se setkával často, protože mně i mojím spolupracovníkům mnohokrát 
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pomohl, a to pomohl i proti Němcům, protože on se stal šéfem civilních zaměstnanců ve všech 

kasárnách v Hranicích. No jako dal se k Němcům, tak se stal šéfem všech těch obuvníků a prádelen a 

tak dále, co byli naši lidé, a my jako firma jsme měli nařízeno, že musíme všechny ty opravy v těch 

kasárnách chodit dělat, takže jsme trpěli, protože tam byly ty práce kolikrát na tři dni a to se tři dni 

třeba ani nedostalo domů, ale kolikrát se třeba stalo, že chtěli jsme si spočinout a uprostřed vojenské 

akademie je hřbitov, starý vojenský hřbitov. No a je to zamčené a my jsme si pomohli, abychom se 

tam dostali přes tu bránu, a tak jsme tam odpočívali a potom nás tam načapali vojáci, němečtí. Tak 

z takovýchhle průšvihů… Byli jsme rádi, že nás… Jo a můj tovaryš, který se mnou dělal, nebo on byl 

strýcem tovaryše, který se mnou dělal, takže ten tovaryš se vždycky obrátil na to, jestli tam je a ten 

nám pomohl, ale mockrát nám pomohl.  

Chci se zeptat, komu patřila ta vila, kde žila ta dívka? 

Jo to už, no to byl soukromník, já ty lidi neznám, já jich neznám, já jsem dlouho ani nevěděl, že ta 

dívka je dcera toho soukromníka té vily. Dlouho jsem to nevěděl.  

Čili ta… pokud tomu správně rozumím, tak ta vila předtím patřila nějakému židovskému majiteli? 

Židovskému majiteli, ano. 

Víte, co on byl zač, čím se živil? 

Ne, nemám zdání. On už byl pryč a já jsem se tam dostal… A ta holka byla ještě navíc tak plachá, že 

neměla moc ani… že jí nebylo ani moc do řeči. A tak řekla akorát to nejnutnější, zeptala se na něco, 

co se děje ve městě, protože ona z té chalupy snad za celou dobu nevyšla. 

Jak jste věděl, že je dcera toho původního majitele? 

No tak mezi lidmi se všechno donese. A já potom, když jsem přišel do dílny, kde bylo asi třicet 

zaměstnanců, tak ti byli z Hranic a ti to věděli, že. Kdežto já, když jsem byl z té Hrabůvky, tak jsem o 

to ani neměl zájem, abych… 

Nosila žlutou hvězdu? 

Venku nebyla nikdy, a doma… já jsem jí venku nikdy neviděl, jenom tam doma.  

A byla to veřejná věc, nebo to bylo veřejné tajemství, že je v té vile? 

To byla veřejná věc, ten Holášek se tím chlubil mezi ostatními lidmi, „Já mám kočku, která mi tam 

dělá hospodyni,“ a tak. To se… Mezi lidmi se roznese všechno. 

Vy jste se s ní někdy bavil o jejím osudu, o osudu jejích rodičů? 

Ne, nikdy. Ona, i když jsem se zeptat na cokoliv jiného, co nemělo vůbec, ani mě tenkrát nenapadlo, 

že existujou nějaké hřbitovy židovské, a bylo to vlastně kousíček od hřbitova, tak jsem si myslel, že 

má někoho, když jsem viděl, jak to chodí a to… Tak se na mě dívala a neodpověděla, neodpověděla 

třeba dvě minuty, tři minuty… Snad ze strachu nebo co… Taková holka, neměla odvahu, no, nevěděla, 

kdo jsem.  

Víte, jak se jmenovala? 

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.



Říkám, to si nevzpomenu, to je hodně dlouho, ale roky jsem to věděl přesně, ale teď už… ne.  

Dožila se konce války? 

Dožila se konce války, protože ona měla ochránce nakonec i v tom Holaschkem, no a jak svět vypadá, 

náhodou jsem jel po válce z těch Hranic tady k rodině do Vítkovic, do Ostravy,  a teď ho vidím ve 

vlaku, tak jsem říkal, „Hochu, ty jsi měl štěstí, že jsi si celou dobu hrál a bavil s Němcema, a co ti 

pomohlo, že ty nejsi zavřenej,“ no a nakonec on mi na to nechtěl ani moc odpovídat na to, ale 

vzpomněl několik takových případů, kdy pomohl zase českým lidem a u soudu mu to píchlo, jak se 

říká. Uměl v tom chodit, takhle bych to řekl.  

A ta židovská dívka zůstala v Hranicích? 

No jestli tam zůstala a jestli její rodiče se vrátili, to vám nepovím, protože já už jsem potom odešel do 

Vítkovic, odstěhoval jsem se, po vyučení jsem měl zaměstnání tady v Ostravě, v mostárně, takže to už 

vám nepovím.  

Jak vlastně dolehla okupace na obyvatele Hrabůvky, kde jste bydlel? 

 Ta okupace před válkou byla taková, nebo kdy už se čekalo, že ten kamenolom byl spása pro lidi, ale 

taky, protože se dělalo, protože armáda potřebovala kámen. A ten kámen se vozil vojenskejma 

autama, vozil se na nádraží, do vagonů, takže se dělalo ve dne v noc, aby se splnily požadavky té 

armády, to bylo jako… No a když vám řeknu, že kdo měl ruce a nohy, tak chodil do toho kamenolomu 

a co nezvládly drtiče toho kamene, tak se to kladívkama rozbíjelo, a platilo se za metr těch rozbitých 

kamenů, protože to okamžitě šlo pryč.  

Mě by spíš zajímalo, kdybyste popsal tu atmosféru v té obci, už jste vlastně zmínil toho Němce, 

který tam vytvářel atmosféru strachu… Co ještě přispívalo k té atmosféře strachu v té obci? 

No tak jistěže on měl z jiných vesnic také nějaké… Ale jak jedenkrát… Jinak bych to řekl, u té Hrabůvky 

v lese je zámek, jmenuje se Kunzov, možná, že jste to slyšel, a tam se taková ta smetánka, ať to bylo 

předtím, před válkou nebo za války, se scházela a to bylo v lese, bylo to schované… No a on si myslel, 

že když si tam dotáhne svoje kumpány, tak že zaprvé dostane něco zadarmo tam, když tam přijdou 

s hákovýma křížema, no ale spletli se, protože ti naši mladí z těch vesnic si to nenechali líbit a 

pořádně je ztloukli a byl konec, už nebylo žádné chvástání, a mám dojem, že tam byl i někdo zraněnej 

z těch kluků… No takže tak si to vyřizovali naši kluci s nima, to bylo vyřízený do konce války. 

Já vám zatím děkuju mockrát za rozhovor.  

Tak po krátké technické pauze mám ještě dvě doplňující otázky. Chci se zeptat, vlastně v době 

nacistické okupace docházelo k popravám českého obyvatelstva, byl tady nacistický teror, jak jste 

se dozvídali v té Habrůvce například o tom, jak Němci vytvářeli tu atmosféru strachu? Byla nějak 

přítomná v té Habrůvce? 

Především, bylo sice málo rádií, že by bylo, lidé neměli peníze, nekoupili, my jsme náhodou byli jedni 

z mála z celé dědiny, že jsme měli rádio. K nám se scházeli večer lidé, ti tatínkovi kamarádi, a 

poslouchali večer Moskvu nebo Londýn, že, tak jsme se dozvěděli vlastně všechno, no a pokud to byly 

popravy, tak to se běžně na té ceduli, na té tabuli pro obyvatele, se vyvěšovaly takové červené 

plakáty, a to bylo německy a česky, takže jsme se dozvěděli všechno. A lidé o to nestáli, aby si to 
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přečetli, ale přes to všechno chtěli mít alespoň přehled, co se v tom našem okrese stalo, takže si to 

přesto přečetli. No a pokud se týkalo vůbec zpráv, je to možná trošku úsměvné, ale my doma jsme 

měli možnost v klidu poslouchat tu Moskvu a ten Londýn, přestože se říkalo, že ty rádia byly 

vykuchané, aby se všechny ty vlny nemohly poslouchat, tak jsme měli takovou možnost, že nad náma 

bydlela jedna paní, která měla manžela v Německu na práci. Současně ale také u nás v obci byla 

česká, ale zároveň i německá policie, oni zabrali tam jeden dům jednoduše a v tom domě byla česká i 

německá policie. A tenkrát se chodilo a kontrolovalo se, aby lidé měli zatemněná okna, aby se nikde 

nemohlo svítit, aby letadla nemohla shazovat nic na ně, a tak ti němečtí četníci obcházeli několikrát 

za noc tu vesnici a my jsme byli na konci té vesnice, tak tam vždycky skončili a skončili u té paní 

nahoře. Tak ona byla sama, ten manžel třebas měsíce nepřijel domů, no tak dokud jsme věděli, že on 

je tam nahoře, tak se mohlo poslouchat klidně na plné pecky, jo. A jak se odebral od ní, to jsme zase 

slyšel, tam byly dřevěné schody, jak v těch baganech šel po těch schodech, tak to už jsme hlídali zase, 

že, no takže vlastně tatínek a ti kamarádi měli přehled, jak to vypadá ve světě, no. 

Ještě jsem měl tu druhou otázku, která se dotýká té skupiny dětí, kterou jste vídával, jak někam 

pochoduje za doprovodu německého vojáka nebo policisty. 

Ano.  

Říkal jste rovněž, že to byly pravděpodobně židovské děti a že to bylo poté, co ti dospělí byli 

deportováni. Proč si myslíte, nebo proč vám to utkvělo v paměti, že to bylo až potom, co byli ti 

deportováni? 

No protože já si myslím, a tenkrát si to mysleli všichni, že když budou odvádět všechny pryč, tak že 

odeberou rodiče i děti, ale tak buď ještě ti rodiče byli doma, ale nevycházeli ven a nikdo o tom 

nevěděl, to se nedalo usoudit z ničeho… Ale ty děti musely jít, ty buď šly do nějaké školy, nebo někam 

šly, já nevím, já jsem nemohl zůstat stát a dívat se na ně, víte, to člověk měl strach se vůbec dívat. 

Aby ho nějaký nepozoroval a neřekl, že jsem jim něco dal nebo hodil, to se taky stalo, že šli okolo a 

chtěli těm dětem dát bonbon nebo něco, ale pak už ani ti dospělí neměli odvahu něco takového 

dělat. Každý byl… Ženy plakaly u toho, protože každý poznal, že tam u toho byly třeba od známých 

děti, ale víte, ta nálada byla strašná.  

Vy jste poznával někoho z těch dětí? 

Nepoznával. Ne, já jsem ani neměl styk, nechodil jsem do Hranic do školy, že, takže já to vím jenom 

tak, jak jsme šli, tak se mluvilo normálně, židovská děcka chodí, o rodičích se nevědělo nic. A kdy je 

odvezli, to se nějak ani ti místní nedozvěděli. Víte, to bylo… Strach dělá velké věci, opravdu, a jestli to 

bylo za doby, kdy se právě dělo to s těmi židy, tak to snad bylo ještě horší, když už nebyli tam, a byli 

tam jenom Němci, to když pochodovali Němci, tak jsme museli zůstat stát a vzdávat hold, těm 

vojákům, co nesli vlajku, nebo šla hudba a řvali, skoro ráno na celé Hranice. To bylo… 

Viděl jste, že by ten německý doprovod třeba mlátil některé z těch dětí? 

Ne, tak to jsem neviděl, protože to bylo na veřejné ulici, na hlavní ulici, vždycky, takže to si ani 

nedovolili. Ale říkám, a mám za to, že mám pravdu, ten doprovod, ať to byl německý nebo jakýkoliv 

jiný doprovod, že to byli lidé, jo, že ti neměli ten nacismus akorát zakořeněný v té hlavě. I tak jsme my 

uvažovali, protože dá se říct, že ne všichni Němci byli naklonění, zvlášť když přišli třeba o syna nebo o 

otce, to si… Ti určitě nesympatizovali s nimi, to jsme nakonec věděli, to.  
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Vy jste někdy viděl, že by někdo házel těm dětem nějaké sladkosti? 

Ne, ale to, byl jsem s člověkem, který přišel k nám do dílny a přišel hned za mnou a říkal, že jak 

přecházeli křižovatku tam, se se tam vecpal mezi ně a že jim dával nějaké sladkosti. A že to dítě mu to 

odmítlo, že to dal pryč. I ty děti měly strach něco vzít, možná že by se potom odehrávala nějaká 

pomsta nebo tak. To vím, to mi ten pán vykládal, jak tam přišel a byl z toho taky smutný.  

Já vám děkuju mockrát za rozhovor.  

Není zač. Pokud vám to trochu bude k něčemu.  
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