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Takže můžete mi říci, jak se jmenujete? 

Stanislava Brožová. 

Kdy jste se narodila? 

Osmnáctého třetí devatenáct set třicet jedna ve Spišské nové vsi na Slovensku. 

Byli jsme u vás před několika měsíci a vyprávěla jste nám vaše zážitky, které se dotýkají hlavně 

Druhé světové války, jsme tady dnes znovu, abychom zaznamenali vaše vzpomínky na kameru, 

mám s sebou i poznámky z toho minulého setkání, s tím, že vlastně na základě nich se taky budu 

ptát na ty události, která nás zajímají. Můžu se vás tedy zeptat na pár otázek? 

Jistě.  

Vy jste zmínila, že jste se narodila na Slovensku, jak jste se ocitla na Slovensku? 

Otec tam byl služebně, on byl četník, tak prostě jsem se tam narodila.  

Jak se jmenoval tatínek? 

František Vtípil.  

Jak se jmenovala maminka? 

Irma Vtípilová, rozená Weissová.  

Jakého náboženství byli vaši rodiče? 

Československý církve jsme byli tehdy, a maminka byla bez vyznání. 

A to bylo běžné, že byli lidé bez vyznání? 

Otec si to přál, když si maminku bral, aby nebyla v izraelský církvi. 

To znamená, že vaše maminka byla židovského původu? 

Ano. 

Odkud pocházela maminka? 

Z Vysočiny, z Kameniček u Hlinska. 

A tatínek? 

Tatínek z vesnice vedlejší, z Chlumětína.  
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Vzpomenete si, jestli vám rodiče vyprávěli o tom, jestli to byl problém tenkrát pro ně, že se vlastně 

brali, že si židovka brala Árijce nebo nežida, Čecha, jestli to způsobilo nějaký problém v rodině 

třeba? Jak u maminky nebo u tatínka? Nebo to byla běžná věc tenkrát? 

No, to nevím u koho, ale u otce to byl problém, proto jako trval na tom, aby maminka vystoupila 

z církve židovský. 

V čem to byl pro něj problém nebo… Nevíte? 

Nevím. 

A vy jste byla, vy jste měla ještě nějaké sourozence? 

Měla jsem bratra, o šest let staršího.  

Jak se jmenoval? 

Jaromír. A zemřel, když mu bylo osmnáct let, oběsil se.  

K tomu se dostaneme později, já bych rád ještě zůstal v tom období předválečném. Jak vás vlastně 

vychovávali rodiče, vy jste věděla, byla jste si vědoma židovského původu maminky? 

No tak věděla jsem to, ale že by mi to nějak připadalo zvláštní, to ne.  

Vy jste chodili do kostela, jako rodina? 

Chodili jsme do kostela, maminka chodila s námi. 

Vzpomenete si třeba, že by to někdo nějak negativně komentoval, že maminka je židovského 

původu? 

Nepamatuju se, na Slovensku vůbec ne.  

Do kdy jste vlastně byli na Slovensku? 

Až do války, do devětatřicátého roku, to nás Slováci vyhnali, tehdy.  

Znala jste nějaké židy na Slovensku, měli jste židovské sousedy nebo spolužáky? 

Jenom zubaře, zubař s jeho paní byli židi, když jsem tam přišla, tak jsem vždycky dostala čokoládu.  

Od zubaře čokoládu. 

To byli hrozně hodný lidi.  

Vzpomenete si, jestli tam byly nějaké antisemitské, protižidovské nálady na Slovensku? Koncem 

třicátých let? 

Ne, ne, alespoň jako dítě osmiletý jsem to nevnímala. 

Říkala jste, že vás Slováci vyhnali, vy jste to tenkrát prožívala jako vyhnání, cítila jste nějakou 

nevraživost nebo nenávist ze strany Slováků vůči vaší rodině? 
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No tak poslední dny, než jsme odjeli, jsem to cítila, protože domácích dcerka, která byla se mnou 

stejně stará, se se mnou nesměla rozloučit. Jejím maminka byla Maďarka, otec byl teda Slovák, 

hrozně hodnej člověk, ale ta maminka byla prostě proti Čechům.  

Takže to byla spíš protičeská nálada, než že by třeba nějakým způsobem narážela na židovský 

původ vaší maminky? 

Ne, on to skoro nikdo ani nevěděl.  

A kam jste, kam jste šli ze Slovenska? 

No tak nejdřív do maminčina rodiště, tam prostě byl velký dům v Kameničkách, dole bydlela teta, 

měli tam hostinec a obchod dřív, potom už ne tedy za války. A v prvním patře byl volný byt, tak jsme 

tam bydleli několik měsíců, než otec se usadil tady v Chrudimi a našel si byt. Takže já už jsem potom 

v září šla do školy tady, do třetí třídy.  

Říkala jste, že jste se přestěhovali nejdřív do maminčina rodiště, to tedy byla… Do domu její, vaší 

tety… To byla sestra vaší maminky? 

Ano.  

Jak ta se jmenovala? 

Pešková, Marta Pešková.  

A ona, to bylo její jméno po…? 

Po manželovi. 

To byl Čech? 

Ano.  

Aha. A žili tam ještě nějací další příbuzní vaší maminky? 

Ano, bratr a ještě jedna sestra. Ta měla za manžela řídícího učitele… A to byli všichni.  

Vzpomenete si na jejich jména, jak se jmenovali? 

No teta, teď nevím, jak ona se jmenovala. Strejček byl… No vidíte, já mám s tou pamětí problémy.  

To je v pořádku, třeba si na to vzpomenete v průběhu. 

Ještě bratr tam byl, maminčin, ten byl svobodný, Milan.  

A rodiče maminky ještě žili? 

Už nežili, ne, ti zemřeli někdy ve dvacátých letech.  

A vy jste říkala, že tam měli obchod? 

Ano, ale to už byl zrušenej ten obchod.  
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Proč byl zrušenej? 

Já nevím. 

Žili tam ještě nějací další židé, v těch Kameničkách? 

Nevím o nikom.  

Vy jste se tam přistěhovali v roce třicet devět… 

Třicet devět.  

Vzpomenete si na to období, kdy vlastně byl nástup nacismu v Československu, začala okup… 

To bylo v březnu.  

Okupace. 

V březnu. Takže hned po tom nástupu jsme museli ze Slovenska pryč, a měli jsme ten azyl v těch 

Kameničkách, no a otec tam sloužil ve Svratce, jako četník, a potom v září už ho přemístili sem do 

Chrudimi a sem jsme se přestěhovali ten samej rok.  

A stýkali jste se dál s tou maminčinou rodinou, s těmi sourozenci? 

Jistě.  

Vy jste začala chodit do třetí třídy, jste říkala, v Chrudimi.  

Ano.  

Měla jste nějaké židovské spolužáky? 

Ne. 

Byli zde nějací židé, židovští obchodníci ve městě, vzpomenete si, že byste nakupovali třeba u 

nějakých židovských obchodníků? 

Byli Strassovi, Strassovi, a já nevím, ještě… Mandelíkovi, pak už nevím o nikom.  

Kdo to byli, Strassovi? Co měli za obchod nebo…? 

S oděvy.  

A měli, ten pan Strass měl rodinu, děti? 

Měli, měli nějaký, ale to nevím, to byli už dospělí lidi, takže to nepamatuju. 

A kde měli obchod? 

Na Široký ulici tady. 

A ti Mandelíkovi, to byl kdo? 

To byl obchod s potravinami, na Jánsku myslím, že to bylo.  
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Stýkali jste se nějak blíž s některými z těch židovských obyvatel Chrudimi? Navštěvovali jste třeba 

někoho nebo měli jste třeba nějaký užší vztah s někým z nich? 

S paní Říhovou, maminka se stýkala, ta byla taky ve smíšeném manželství a… 

Vzpomenete si, jak se jmenovala, paní Říhová? 

Olga.  

 A za svobodna vzpomenete si, jak se jmenovala? 

To nevím. To nevím.  

 A ona byla přibližně stará jako maminka nebo byly podobného věku? 

Asi tak.  

Měla nějaké děti? 

Měla syna, ten byl se mnou starý.  

Takže jste se kamarádili? 

Hmm.  

Jaký vlastně měla okupace vliv na ty židovské spoluobčany, které jste zmínila, a tu rodinu maminky 

a na paní Říhovou, Mandelíkovi a podobně, uvědomovala jste si tenkrát nějaké represe vůči těm 

židovským obyvatelům? 

Já jsem si to nějak neuvědomovala, protože maminka se s nimi stýkala, tak v tom dětským věku to 

člověku nedošlo.  

Říkala jste, že ta rodina vaší maminky měla v Kameničkách obchod, že byl zavřený, to bylo zavřené 

z důvodů okupace, že museli zavřít, proto že…? 

Ne, to už bylo předtím. 

To bylo předtím… Vzpomenete si na nějaká protižidovská opatření, která byla zavedena po okupaci 

Československa? 

No tak já pamatuju jenom to nošení té hvězdy, a právě ta paní Říhová nosila tu hvězdu přikrytou 

kabelkou, aby nebyla vidět, no a někdo tady z těch dobráků jí udal, no tak jí zavřeli. Takže ona teda 

zemřela v normálním kriminále. 

Kdo ještě musel nosit tu hvězdu? 

No maminka, no a já nevím, potom kdo ještě.  

Vzpomenete si, kdy jí maminka musela začít nosit? 

To nevím, to už nepamatuju. 

Vysvětlila vám to, co to znamená, ta hvězda, co to je, proč to musí nosit? 
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No tak já jsem to pochopila sama, že je prostě ty židy označují.  

Vzpomenete si ještě na nějaká další omezení, která se dotkla třeba vaší maminky nebo vašich 

bližních, kteří byli židovského původu? 

No nesmělo se chodit do obchodu, dopoledne, jenom odpoledne, a to už třeba i nějaký zboží nebylo, 

že, no ale my jsme měli takovou dobrou mlíkařku, která mně, když jsem tam přišla dopoledne, tak mi 

dala cokoliv. Nesměla jsem to říkat nikde.  

Váš bratr musel nosit hvězdu? 

Ne, ne, já taky ne.  

Potkávala jste na ulici v Chrudimi ještě někoho, kdo by nosil hvězdu? 

Ne.  

Nebo třeba ti příbuzní v těch Kameničkách, ti jí museli nosit? Pamatujete si, že byste je viděla 

v těch… s hvězdou na oblečení? 

No tak můj strýček Milan, ten nosil hvězdu jenom na saku, a pak si jednou sedl na lavičku před dům, 

v košili, takže hvězdu neměl, a jeden z těch dobráků sousedů ho udal. A sebralo ho gestapo a už se 

navrátil, takže on se nedostal do plynu, ale on zemřel prostě s gestapem.  

Víte, kdo ho udal? 

No to nepamatuju. 

Jak jste se to dozvěděla, že vlastně byl zatčen kvůli tomu, že…? 

No tak maminka mi to řekla. 

Vy jste mohli dál s bratrem chodit do školy, za války? 

Ano.  

Bratr též? 

Ano.  

Jak… Chodili jste dál do kostela s maminkou, když nosila hvězdu na sobě? 

Ano, chodili, a pak jednou jsme přišli k těm dveřím do kostela československýho, a tam byl nápis 

„Židům vstup zakázán,“ a maminka řekla, „Tak už ani sem nesmím,“ a dala se do pláče. Takže už jsem 

tam musela chodit sama.  

Chodil ještě někdo jiný s hvězdou do kostela, nebo to byla ona sama? 

Ne, jenom ona.  

Vy jste žili společně celá rodina po celou dobu války, nebo…? 

Ne, maminka po tom rozvodu musela se odstěhovat.  
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Takže rodiče se rozešli? 

Ano. 

Kdy se, kdy se rozešli? 

 V čtyřicátým třetím roce. 

A proč, proč se rozešli? 

No protože maminka byla židovka, žejo, tak otec jako četník se prostě musel rozvést, nebo by prostě 

musel býval jít někde na nějakou práci, s lopatou. No. 

Že by přišel o práci četníka. A vy jste se dál stýkali s maminkou? 

Ano, maminka byla nejdřív u zubaře, doktora Pecha, Pecha… Květuško, jak se jmenoval? Pechar.  

Já tady mám vlastně v poznámkách napsáno z toho minulého setkání, že se jmenoval Pachner, je to 

možné? 

Pachner. Pachner.  

Jo? Tak děkuju.  

No a tam u nich maminka byla, žila, já jsem tam denně chodila, ze školy.  

Navštěvovala vás doma, chodila k vám domů, poté co se rozešli? 

Nesměla, nesměla k nám. 

Ani třeba tajně tam nechodila? 

Jenom jednou tajně, já když jsem byla nemocná, tak tam tajně přišla, aby – večer – aby jí nikdo 

nepotkal.  

Můžete nějak popsat, jak se jí žilo v tomto období, jak se jí žilo u Pachnerů? 

No tak u Pachnerů žila v kuchyni, kde se vařilo, pralo prádlo, vyvářelo, všechna ta domácnost se tam 

odbývala… A hlavně co jí vadilo, byl tam pes, kterej teda jí nevyhovoval, když tam spala se psem. To jí 

vadilo, nejvíc.  

A jak se k ní chovali Pachnerovi? 

Celkem dobře, ale byla v tý kuchyni, byla jako služka, ale aspoň že jí dovolili, abych já za ní mohla 

chodit.  

Jak často jste za ní chodila? 

Denně, ze školy rovnou tam.  

Vadilo to tatínkovi, že se stýkáte? 

Já myslím, že snad ne. 
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Takže vám to… Rozmlouval vám někdy ten styk s maminkou? 

Ne, tak on to možná ani tak moc nepozoroval, já jsem byla prostě taková šikovná, že jsem nějak byla 

vždycky v čas doma, aby on byl spokojenej.  

A setkala jste se někdy s nějakým opovržením třeba ze strany spolužáků…? 

Ne. 

Kamarádů, sousedů, že máte maminku židovku? 

Ne, ne. Ne, opravdu ne.  

Chodila jste s maminkou ven, do města třeba nebo na procházky? 

Kamkoliv.  

Jak se k vám chovali lidé na ulici, když jste kráčela s maminkou, která měla na sobě takovéto 

označení? 

Nějak si nás nevšímali, jenom známí, že, ti se mamince nevyhýbali. 

Takže třeba nebáli se s ní pozdravit třeba nebo…? 

Asi ne.  

A mohli jste chodit, kam jste chtěly nebo kam jste chodily na procházky třeba? 

Chodily jsme na procházky kolem vody, kolem náhonu, kde nikdo moc nechodil, takže… 

Proč jste chodily do míst, kam nikdo moc nechodil? 

No tak protože se nikam nesmělo, že, do parku se nesmělo, tak jsme chodili za město. 

Takže maminka jako židovka nesměla chodit do parku? 

Ne. 

A kam ještě třeba nesměla chodit, kam měla zakázáno vstoupit? 

No tak do divadla, žejo, do kina, nikam. 

Jak jste věděli, že ona nesmí do těchto míst, byly ta místa nějak označený nebo bylo to nějak 

vyhlášený? 

Většinou třeba taky na obchodech byly cedule, žejo, „Židům vstup zakázán,“ to taky maminku jednou 

dost dojalo, protože jsme – jedna naše sousedka měla obchod naproti divadlu, s prádlem, a mamince 

tam taky ledacos šila, a maminka tam šla něco si objednat a tam byla cedule taky, „Židům vstup 

zakázán,“ tak to maminku dojalo vyloženě, ale ta paní za to nemohla, žejo, ta to měla nařízený. To už 

potom bylo na všech obchodech.  

A přesto tam maminka třeba šla do těch obchodů, do některých? 
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Ne, nešla, nešla, protože by ohrozila tu paní, žejo. 

A třeba jí to někdo z těch obchodníků, u kterých ona nakupovala, vysvětlil nebo nějak se za to 

někdo třeba omluvil nebo něco? 

Ne, ona už se s nimi pak nesešla. A pro jídlo jsem chodila já, tajně, protože odpoledne už třeba nebyly 

rohlíky, nebo pečivo nějaký, žejo, nebo cokoliv jinýho, mlíko myslím taky ne, tak jsem chodila tajně a 

ta mlíkařka to věděla, prostě mi to dala a věděla, že je to pro maminku. Taky byli hodný lidi.  

Maminka dostávala nějaký plat od těch Pachnerů? Nebo měla lístky, nebo jakým způsobem, za co 

jste nakupovala jídlo? 

No to já nevím, ona měla alimenty, žejo, od otce, když byli rozvedený, tak měla alimenty. A jak jí 

Pachnerovi, to nevím, jestli jí dávali peníze, to bylo jenom za to, že tam bydlela u nich, možná.  

Na ty procházky jste chodili sami, nebo vás někdo ještě doprovázel, třeba bratr nebo nějací 

kamarádi, když jste chodili ven? 

Ne, jenom my dvě.  

Vy jste zmínila paní Říhovou, že byla rovněž ze smíšeného manželství, jaký byl její osud, oni se 

rovněž rozvedli? 

Ano. Ti se rozvedli jako první pár, a otec o prostě opakoval po nich pak, žejo, pak byli naši. A ti Říhovi, 

paní Říhová bydlela u Adlerů v obchodě, měli zrušený obchod, tak tam se ubytovala, a pak Říha tam 

za ní chodil. On byl ředitel učitelského ústavu, ale nás otec teda za maminkou nikdy nebyl. 

A jak dlouho byla maminka u těch Pachnerů? 

No asi rok, asi rok, a potom nějak, já nevím proč, jí řekli ti Pachnerovi, že ž tam nemůže být, tak si 

našla byt pod… U náhonu, za divadlem, takovej malej domek tam byl, pod těma hradbama… A tam 

měla jednu místnost, jednu postel, jednu židli, na tom měla vařič a na tom si vařila.  

A u koho tam bydlela? 

U takových starých manželů, já už teď nevím, jak se jmenovali, nemůžu si vzpomenout, to byli takoví 

staří bezdětní manželé. No a oni mě měli hrozně rádi, když jsem tam přišla, tak byli rádi.  

A ti Pachnerovi i tito staří manželé nebo ti lidé, u kterých bydlela maminka, poté, co se s ní tatínek 

rozvedl, oni byli Češi nebo Němci, židé? 

Ne, Češi to byli.  

A byli křesťané nebo byli židé? 

Byli židé. 

A oni rovněž museli nosit hvězdy na sobě? 

Ano.  

Ona maminka musela bydlet u židů, nebo proč vlastně bydlela u židovských rodin?  
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No protože nikde jinde nic nenašla, no a pro ně to byl přínost, že, finanční. Ta jim to musela platit, 

kolik, to nevím, ale musela jim platit. 

Těm starým manželům, těm starším? 

No a Pachnerům taky. 

Pachnerům taky… Jak dlouho žila maminka v tom novém příbytku? 

Až do odchodu do Terezína. 

Vy jste jí navštěvovala i v tom domečku u těch lidí? 

Ano, rovnou ze školy jsem šla tam, ještě dřív, než na oběd.  

Kdy jste se dozvěděla, že maminka a případně vůbec židé ve městě budou muset někam odejít? 

No to jsem věděla od maminky, protože ona měla různý styky, ona byla informovaná. V Praze už to 

naběhlo, začlo, že, takže se to dozvěděla a věděla, co jí čeká, že to přijde taky.  

Vy si vzpomenete, kdy vám to třeba poprvé řekla, jak, jak… Kolik dní to třeba bylo před tou 

samotnou deportací?  

To už nevím, to už si nevzpomínám. 

A jakým způsobem se maminka připravovala na deportace? 

No tak připravovala se dost brzo, hlavně si udělala prošívanou deku, ze spodnice, měla takovou 

spodnici, takovou tenčí peřinku, menší, tak tu si prošila ručně, a tu si vzala s sebou. No a ledacos jsem 

jí třeba přinesla i z domova, chystala se na to dobře, ona byla praktická. 

Co jste jí třeba přinesla, vzpomenete si, co jste jí mohla přinést? 

No třeba si udělala hrníček, takovej na kafe, že, do toho si rozškvařila máslo a zalila to umělým 

medem, aby to vypadalo, že je tam umělej med, to si vezla s sebou.  

Ještě si vzpomenete, co dál si třeba zabalila s sebou? 

Já nevím, ale to bylo, určitý kila to byly, nesmělo toho být víc, já už si to nepamatuju, ale co ještě si 

zařídila, protože měla takový lehký zimní boty, tak my jsme měli… Takhle, já jsem měla spolužačku, 

která měla otce ševce, a byl zaměstnán u Popperů, ale podomácku šil všelijaký boty. Mě třeba šil 

sandály na léto, a tý jeho dcerce taky, měli jsme stejný… A na zimu takový filcový holínky, to tehdy 

bylo na začátku, to se ještě nedělalo. On to uměl udělat doma, tak maminka si u něho objednala teplý 

boty, tak jí to udělal, jestli mu to platila nebo ne, to já nepamatuju. Ale byla jsem mu tehdy vděčná, 

že nejen mně, ale že i jí to udělal.  

A kromě toho, že dostávala maminka nějaké peníze od tatínka, jak jste říkala, ona někde pracovala 

ještě jinde, než u těch Pachnerů, za války, byla někde… Musela někam třeba chodit na práci? 

No musela chodit několikrát, musela třeba chodit do zahradnictví, ale to bylo, nebylo to financovaný, 

že, to byla prostě povinnost. Ale přivydělávala si pletením, ona dovedla plést ručně a byla ohromně 
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zručná, tak tady na Široké ulici byla, měla ateliér „Slečna Věra“ se to jmenovalo, a ta pletla na zakázku 

lidem svetry, ručně, a měla pletařky, žejo, který ty díly ručně upletly, a potom to dávala dohromady 

už ona.  A to maminka pro ní právě pletla, tím si přivydělávala. 

Vzpomenete si ještě na nějaké další práce, které musela maminka vykonávat za války? 

No tak chodila uklízet k Adlerům, no a jinak neměla možnost. 

Pokud se dobře pamatuju, minule jste říkala, že musela snad uklízet ve škole taky. 

Ve škole, to byla taková brigáda jednou, prostě jednorázová, to je tam nahnaly všechny židovky, žejo, 

to tam museli drhnout podlahy.  

Vy jste byla tenkrát… To byla vaše škola, kam musela jít uklízet? 

Ano.  

Vy jste tam byla tenkrát, když tam maminka pracovala? 

Já jsem tam za ní přišla. A přišla jsem jí vyřídit, že její bratr Milan zemřel, protože jsem se dozvěděla, 

že zemřel, takže to pamatuju, jak na kolenou, na tý podlaze, jak se tam dala do pláče pro bratra. To 

bylo tehdy strašně dojemný. 

Co se stalo jejímu bratrovi? 

No tak zemřel v kriminále, ho zavřeli, protože neměl tu hvězdu, a tam zemřel, co se stalo, to se 

nedověděl nikdo.  

A jak jste se dozvěděla o jeho úmrtí? 

No přišlo to, mamince to přišlo, a já jsem jí ten dopis donesla.  

Když jste za ní šla do té vaší školy vyřídit tuto zprávu, viděla jste tam další židovské ženy? Protože 

jste říkala, že tam byly nahnány. 

No, bylo jich tam hodně. 

Někdo na ně dohlížel, jak pracují? 

To nevím.  

Jestli tam byl třeba někdo ozbrojený, nebo někdo, kdo by na ně křičel a honil je do práce? 

To jsem neviděla, jsem tam byla jen chvíli.  

Poznala jste některou z těch žen, které tam s maminkou museli pracovat? 

Ne, nepamatuju se.  

Třeba paní Říhová, nebo někdo z těch… Nějaká z kamarádek maminky tam…? 

Ne. 
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Měly na sobě rovněž ty hvězdy, ty ženy, vzpomenete si? 

Co jako? 

Jestli taky byly taky nějakým způsobem označené, ty ostatní ženy, jestli měly na sobě hvězdy? 

Ne, to měly jenom na kabátech. 

Takže když tam pracovaly… 

Když pracovaly, tak ne, no.  

Vy jste tedy říkala, že jste vlastně mamince pomáhala i s přípravou na její odchod do transportu, že 

jste jí přinesla i nějaké věci, o tom jak si maminka připravovala… Ještě jste věděla o někom, nebo 

přišel se třeba někdo rozloučit z vašich přátel, židovských přátel, předtím, než odešli do transportu? 

Nepamatuju se, že by někdo přišel. 

Vy jste ten den… Pardon… 

Víte co, to jsem si vzpomněla, paní Říhová přišla přímo na nádraží, a tam se s maminkou rozloučila a 

byla se mnou, držela mě za ruku… A pak mě odvedla odtamtud, protože já bych tam asi stála pořád, 

prostě jsem byla jako to, to víte, v transu, že. A ona mě odtamtud odvedla. 

A paní Říhová nemusela do transportu nastoupit? 

Ne, protože to nějak pan Říha zařídil, no, to právě otci taky maminka vyčítala, říkala, „Když ses byl 

zeptat pana Říhy, jak to udělat, když ses chtěl rozvést, tak teď se ho běž zeptat, jak to udělal, aby 

nemusela do transportu,“ to nešel.  

Takže maminka se nějak setkala s tatínkem předtím, než šla do transportu? 

Ano. 

Vy jste u toho byla, když se sešli? 

No ona přišla k nám, nějak nevím už proč, přišla večer, aby nikdo nevěděl, tam se sešli naposled.  

A co tatínek, jakým způsobem na to reagoval táta? 

No to víte jak, nechtěl to slyšet, žejo. On byl dost hrubej, náš otec, byl to takovej četník.  

Vy jste tedy zmínila, že jste byla na nádraží vyprovodit maminku. Můžete nám vlastně říct od 

začátku ten den, kdy maminka musela odejít? Vy jste za ní přišla předtím, nebo v kolik hodin 

musela odejít? 

No brzo, já nevím, v kolik to bylo hodin, ale přišla jsem do toho jejího bytu, šla jsem s ní celou cestu, a 

bratr taky, ale on prostě přišel k nádraží, s maminkou se rozloučil, on prostě vezl ty batohy, tak mi to 

posadil před nádražím před dveře, rozloučil se s ní a úplně utíkal. Úplně… pořád to vidím, jak utíkal 

pryč. No ale tak já jsem tam s ní zůstala. 

Vy jste říkala, že to bylo brzo ráno? 
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Brzo ráno to bylo, už nevím, v kolik hodin.  

Když jste přicházeli na nádraží, viděli jste ještě někoho dalšího, kdo by směřoval na nádraží, 

s podobným osudem, jako vaše maminka? 

No, jistě, to se scházeli, bylo jich tam plný, no hodně… A peron byl plnej lidí, kteří se přišli podívat, to 

bylo hrozný. 

Jako místní…? 

Místní lidi. 

Češi, Němci? 

No Češi, sousedi třeba nebo… 

Vy jste poznala někoho z nich, nějaké sousedy? 

Ne, já jsem se ani na ně nedívala, my jsme šli rovnou tak jako stranou, ke kolejím, tam jsme se 

rozloučily s maminkou.  

Když jste přišly na nádraží, musely jste se… Měla jste nějaký problém se dostat na to nádraží, když 

jste sama nebyla určená k deportaci? 

Ne, ne. 

Nějaký způsobem se třeba maminka musela registrovat u někoho, když tam přišla? 

Ne, ne.  

Viděla jste tam na nádraží někoho z vašich známých, příbuzných? 

Ne. Já jsem se moc nedívala, já jsem byla dost stranou od toho perónu. 

Kolik tam mohlo být lidí, kteří museli odjet? 

To neodhadnu, no plnej vlak, teda ten vlak už jel teda od Chrasti, takže jenom tady přistoupili. 

To byl osobní vlak…? 

To byl osobní vlak. 

Nebo dobytčí, s dobytčíma vagónama?  

To byl osobní vlak. 

Byli tam… Byla tam nějaká ostraha, byli tam vojáci nebo policisté, četníci? 

Nevím, nepamatuju se, já jsem se asi moc takhle nedívala.  

Jak byste popsala tu atmosféru, byl tam třeba křik, někdo někoho honil, honili ty lidi do vlaku, 

nebo to bylo spíš v poklidu? Jakým způsobem to probíhalo? 
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Bylo to v poklidu. Ti lidi věděli, že to musí. No a maminka taky odešla, tak já jsem se ještě dívala za 

tím vlakem, jak odjíždí, a pak jsem tam zůstala stát, tak paní Říhová mě odvedla. Bych tam stála pořád 

dál. To bylo hrozný. Přitom jsem doufala, že se vrátí, žejo. 

Zmínila jste ty lidi, kteří tam postávali, přišli se podívat, jak odjíždějí nebo jak je odvážejí, jejich 

židovské spoluobčany z Chrudimi, proč si myslíte, že se tam přišli podívat? 

No já nevím, asi to některý bavilo se dívat, jak ti židi musej pryč, no. Tu spoustu lidí je nemělo rádo, 

žejo. 

Slyšela jste třeba někoho komentovat to, že odjíždí, někdo projevoval radost nad tím, že odjíždí 

židé z města? 

Ne, já jsem stála dál, že, já jsem se tam s nikým nebavila. Jenom s paní Říhovou.  

Říkáte, že mnoho lidí nemělo židy rádo, proč si myslíte, že je neměli rádi? 

To nevím, no, já jsem to jako dítě těžko chápala tehdy, žejo. 

Poznala jste někoho z těch židů, kteří přicházeli na nádraží, byl tam třeba někdo z těch obchodníků, 

kam jste chodili nebo příbuzných? 

Ne, já jsem se na nikoho nedívala, my jsme stáli opodál, takže opravdu se nepamatuju.  

Vlastně jakým způsobem jste se loučila s maminkou, vy jste už tenkrát vnímala, že odjíždí někam 

nadlouho nebo že její osud je nejistý? To jste tušili? 

To jsem cítila, to jsem cítila. 

Nebo pronikaly k vám nějaké zprávy, kam mohou tyto transporty směřovat? 

Ne, ne.  

Udržovala jste nějaký kontakt s maminkou, slyšela jste o ní, poté co odjela? 

Ne, vůbec ne, jenom ta paní Secká, to jsem vám říkala minule, o paní Secký, ne? To byla majitelka 

čistírny a ta, když jsem tam jednou přišla, tak říkala, že zná četníka, který jezdí do… Vidíte, já mám 

s tou pamětí problémy… No že by prostě, kdybych chtěla napsat dopis, že by ho tam dal, nebo 

kdybych mamince chtěla poslat nějaký jídlo, že by on to zařídil. No a tak bratr to zařídil, něco sehnal, 

protože já jsem, mě bylo jedenáct, ale on něco sehnal, tak jsme to paní Secký donesli… Ale nic jsme 

od maminky nedostali, žádnou zprávu. A tak mi to potom došlo, že to prostě zneužívala, ta paní 

Secká. 

Čili pokud tomu správně rozumím, tak maminka byla v té době v Terezíně? 

Jo, v Terezíně, no. 

A co jste, co vlastně byl váš bratr schopen sehnat za jídlo tenkrát, vzpomenete si, co třeba do toho 

balíčku mamince dal? 

Já už si nepamatuju, co to bylo, ale jistě nějaký máslo a takovýhle věci, no, nějaký pečivo, chleba.  
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A vy si teda myslíte, že ta paní Secká si ty potraviny nechala pro sebe? 

No určitě, protože maminka už dávno byla pryč, to jsem se dozvěděla až potom po válce, mi to došlo, 

že.  

Navštívil nebo se nějakým způsobem snažil pomoci váš otec mamince? 

Ne.  

Vy jste vlastně minule zmínila, že váš tatínek navštívil vaší maminku v Terezíně, je to tak nebo…? 

Já si myslím, že ne. 

Takže si myslíte, že to bylo spíš něco, co byste si přála, než něco, co se událo? Proč jste říkala, že 

tam tatínek byl? 

To jsem říkala? No tak on to asi říkal a já jsem mu věřila, já nevím už.  

Kdy jste vlastně zjistila, co se stalo s maminkou? 

Já jsem, žejo, po převratě poslouchala zprávy, když se hlásili ti vězni, jak se vraceli, tak jsem seděla u 

rádia, hodiny a čekala jsem, že jí tam třeba zaslechnu, že se vrací, no ale potom mi otec řekl, že je to 

zbytečný, že se nevrátí. No ale nějakou zprávu jsme nedostali, žejo.  

Takže ani tatínek nedostal zprávu, že by maminka někde zemřela? 

Ne, ne. Takže potom mě otec zavedl na úřad a tam jsme to přibližný datum úmrtí, jako poslední, 

poslední… Odchod je vlastně jako den úmrtí veden.  

Vy jste říkala, že váš bratr spáchal sebevraždu. Bylo mu osmnáct let, to se stalo kdy? 

To se stalo na Mikuláše. 

V kterém roce to mohlo být? 

Čtyřicet čtyři. To bylo hrozný.  

Víte, proč spáchal sebevraždu? 

Tak on byl takovej, on chtěl být herec a měl k tomu předpoklady, a otec to z něj vyháněl, žejo, 

takovej… Neměl pro to pochopení. A vůbec s otcem měli takový špatný vztahy, a já nevím, co ještě… 

Byl nešťastnej. Maminka ho pořád bránila před otcem, no a pak už ho neměl kdo bránit, no. Je to 

škoda, on byl opravdu nadanej, výborně zpíval. A tady hrál ochotnický divadlo, býval by chtěl 

studovat, ale to otec nedovolil.  

Kdy jste ho viděla naposledy bratra, nějakým způsobem se s vámi třeba rozloučil? 

 No on se se mnou loučil, já jsem spala v kuchyni, na otomanu, a vedle toho otomanu byl stůl a na 

tom stole on psal dopisy, celou noc, žejo, různým teda lidem, komu chtěl napsat ještě dopis. No a já 

jsem teda vedle něho spala a nevěděla jsem o ničem. A ve čtyři hodiny ráno šel na půdu a oběsil se. 

Ale cítila jsem, že mě políbil ještě, to jsem ho jako odstrčila, to mě budil, že… A to mi pak došlo, že se 

se mnou loučil. 
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Nějakým způsobem zdůvodnil tu sebevraždu v těch dopisech? 

Ne.  

Co vlastně dělal váš tatínek za války? 

Co jako? 

Co bylo náplní jeho práce, jestli víte, co on dělal za války? 

No tak normální četník, on teda pomáhal lidem, třeba sedlákům, že je upozorňoval, že přijde 

kontrola, a měl tady několik známých, no pochopitelně, že jsme se s nimi měli dobře, žejo. Oni se mu 

zase revanšovali, měli jsme husu každou chvíli, ale on skutečně jim pomáhal.  

Vlastně přesto, že dostával potraviny od těch sedláků, dával něco mamince, z toho co dostal? 

Ne. To sháněl bratr, pro ní.  

A váš tatínek se někdy oženil, poté, co se rozešel? 

Jistě. Brzo.  

Kdy to bylo? 

V čtyřicátým třetím, v září. No.  

Jak vzpomínáte na ty dny osvobození? 

No tak to byla velká radost, pochopitelně, no ale měli jsme problémy s Rusy, ti tátovi hnedka první 

noc ukradli holínky, my jsme je tam nakrmili, žejo, osvoboditele, a oni mu ukradli holínky, úplně nový. 

Takže takový nějaký vzpomínky mám na ně, nějaký vděčnosti nemám.  

Byla jste svědkem nějakých násilností třeba ze strany těch ruských vojáků nebo Čechů, kteří se 

mstili na Němcích nebo vojácích? 

Ne, to nepamatuju, nic takovýho.  

Vrátil se někdo z těch židů, kteří museli odejít, kteří byli transportováni do koncentračních táborů, 

po válce? 

Myslíte ti chrudimští? 

Z Chrudimi nebo třeba někdo ze strany té vaší maminky, kteří žili v těch Kameničkách. 

No tak ti z těch rozvedených manželství se vrátili všichni, protože tam byli krátkou dobu, to byla teta, 

co měla toho řídícího učitele, pak ta teta Pešková, a teta z Hroubovic, ta se vrátila, ale její manžel byl 

Němec, a toho zastřelili, když se vracel, u vesnice, oni byli v Hroubovicích, tak před těma 

Hroubovicema ho zastřelili partyzáni. Protože byl Němec, ale že se staral o rodinu a o tu svojí ženu 

židovskou, že se s ní nerozvedl, tak to jako neplatilo. To byl hrozně hodnej člověk, i když byl Němec.  

Jak se jmenoval? 
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Husch. Husch.  

Na jméno si vzpomenete? 

Počkejte, to si nevzpomenu.  

A jméno té tety, jeho manželky? 

Heda, Hedvika.  

A kde ona byla za války, víte? 

No ta byla v Terezíně jenom, že, to už se potom dál nedostali.  

A on? 

On byl na práci, s lopatou někde pracoval, co by náš otec neudělal, žejo, četník, to byl paradox.  

A v které tedy bydleli obci, kde ho zastřelili, toho Němce? Pana Hushce? 

U Hroubovic, to je u Chrasti, on se vracel rychle domů, protože měl čtyři děti a nevěděl, kde jsou, 

žejo, ty byly rozstrkaný po sousedech, tak se spěchal o ně postarat, no a tak si tam na něj počkali… A 

jenom proto, že byl Němec, přitom byl oblíbenej tam všude, žejo, to ti partyzáni teda zapracovali. To 

bylo hrozný.  

To byli partyzáni z té vesnice, to byli lidé, kteří ho znali? 

Já nevím, já myslím, že někdo, kdo ho znal, to nemohl bejt, protože byl oblíbenej ohromně.  

Ještě víte o nějakých dalších Němcích, kteří byli takhle zabiti koncem války? 

Ne, to ne.  

Ještě si vzpomenete na něco, co byste nám ráda řekla, z toho období války, z období represí vůči 

židům? Máte ještě něco na srdci, co byste nám ráda řekla? 

Nevím.  

Tak já vám zatím děkuju mockrát za rozhovor. 

Takže po krátké přestávce bych se vás ještě rád zeptal na dvě doplňující otázky. Jedna z nich je, vy 

jste říkala teď během rozhovoru, že se rodiče rozvedli ve čtyřicátém třetím roce, vzpomenete si, 

jestli je to správně, nebo nebylo to již dříve? 

Bylo to dříve, v jednačtyřicátém.  

Děkuju. A potom ještě jsem se chtěl zeptat, když jsme se viděli naposledy před dvěma měsíci, tak 

jste zmínila, že když jste šla z toho nádraží, kde jste se rozloučila s maminkou, která musela do 

transportu, že jste potkala otce. Je to tak? 

Ano. 

Můžete nějak popsat to setkání s tatínkem? 
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Otec mi řekl… Já jsem se dala do pláče a otec mi řekl, „Neboj se, já se o tebe postarám,“ to bylo 

všechno.  

Děkuju mockrát. Tak jo, tak děkuju mockrát, už je to všechno. 
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