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Dobrý den. 

Dobrý den, pěkně vítám. 

Můžete mi říci, jak se jmenujete? 

Daruše Burdová.  

Kdy jste se narodila? 

Já mám takové zajímavé datum narození, jednatřicátého prosince devatenáct set dvacet tři.  

Byli jsme u vás přibližně před dvěma měsíci, a vyprávěla jste nám o vaší zkušenosti z Druhé světové 

války, jsme zde znovu, abychom vaše vzpomínky zaznamenali na kameru, mám s sebou i poznámky 

z toho předešlého setkání a je možné, že se k těm poznámkám budu obracet i během toho našeho 

rozhovoru.  

Velice ráda vám zodpovím, nač si vzpomenu, a pomůže mi velice právě, že to máte zaznamenáno.  

Kde jste vyrůstala? Kde jste vyrůstala? 

Já jsem se narodila v Brně, v Brně jsem vyrůstala, v Brně jsem chodila do školy a v Brně jsem prožila 

první polovinu svého života. 

Do školy jste začala chodit kde? 

V Brně.  

Měla jste nějaké židovské spolužáky? 

Na obecné škole vůbec žádné, ale já jsem přešla v deseti letech gymnázium, a tam jsem měla poprvé 

v deseti letech jednu židovskou spolužačku, Sylvu Jeralovu, na tu nezapomenu, na Sylvinku. Ona byla 

stejně velká nebo stejně malá jako já, a my jsme stáli v tělocviku vedle sebe, takže si na ní moc dobře 

vzpomínám.  

To bylo ještě v Brně? 

To bylo v Brně, ano. 

Můžete vlastně popsat židovskou komunitu v Brně, jestli si vzpomenete, jestli vám utkvělo něco 

z těch dětských let, nějaká vzpomínka? 

Z těch dětských vzpomínek si vzpomenu na jednu věc, v páté třídě obecné školy, dneska máme 

základní školu, ale to byla obecná, potom byla měšťanská škola nebo gymnázium nebo nějaká 
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odborná škola, v páté třídě když jsem byla, já jsem uměla německy dobře už, a maminka chtěla, 

abych se zdokonalila i v pravopise německém, tak mě přišla přihlásit do Berlitzschulle, do jazykové 

školy, a tam řekli, že mě jako dítě nemohou dát do žádné dětské skupiny, že umím daleko víc, a 

nabídli mamince, abych se začala učit francouzsky s německými dětmi, a tak já jsem v páté třídě 

poznala alespoň, no velké množství židovských děvčat, která chodila se mnou do té jazykové školy. A 

zajímavé, tři z těchto dívek potom přešly do naší kvarty, a Protektorátu, když už nesměly jít do 

německého gymnázia, tak to jsem poprvé začala tak trochu víc vnímat, že jsou v Brně židé, a ještě 

maminka, když chodila kupovat zimní rukavice kožené, tak vždycky řekla, „Pojď, půjdeme k Helusovi a 

Salusovi,“ to byla dvojice židovská, která měla možná továrnu a byla to průmyslová prodejna, prostě 

chodili jsme v Brně nakupovat kvalitní koženou, kvalitní kožené zboží do židovského obchodu. Na 

náměstí Svobody byl také nějaký textilní obchod, jmenoval se Zellner, ten byl také židovský, to já 

jsem tehdy nevnímala, že je židovský, ale když chtěla maminka koupit dobrý textil, šlo se k Zellnerovi, 

a já bohužel až za Protektorátu jsem na ráz viděla, že to jsou židovské obchody, protože byly 

arizovány.  

Vzpomínáte na pana Zellnera, na Saluse a Heluse, vzpomenete si ještě na nějaká jména vašich 

sousedů… 

Známých.  

Nebo… 

Říkáte sousedů, v domě činžovním, kde jsme bydleli, pod námi v krásném velkém tři a půl pokojovém 

bytě, bydlela rodina Kleinova, inženýr Klein, to už jsem tehdy jako dítě vnímala, že je to židovská 

rodina, česká židovská rodina.  

Jak se lišili o ostatních, jak jste vnímala jejich židovství nebo čím se to projevovalo? 

To jsem vůbec nijak nevnímala, to byli naši báječní sousedé, měli krásného syna, krásnou dceru, to si 

vzpomínám, mladý pán studoval na technice v Brně, na české technice, a jejich židovství jsem si 

uvědomovala až po okupaci. Po patnáctém březnu, to už jsem věděla, jak na tom chudáci jsou.  

Vlastně jakým jazykem mluvili židé v Brně, mluvili česky, německy, hebrejsky? 

Hebrejsky jsem v životě neslyšela, německy jsem slyšela často, když jsem chodila do té francouzštiny, 

já se domnívám, že ta paní profesorka, co nás učila, že stejně byla, domnívám se dneska z pohledu 

zpět, židovka, no a byla tam ta židovská děvčata, která mluvila německy. Já jsem poznala jenom tu 

Silvu Jeralovu do té doby, mluvila česky, byla z české židovské rodiny, a Kleinovi v domě, kde jsme 

bydleli, byla česká židovská rodina. Takže já se domnívám, že ta komunita byla dvojjazyčná v Brně,  

podle mého tehdy dětského názoru, nebo mladistvého názoru a pohledu, bohaté židovské rodiny, 

rodiny továrníků, velkoobchodníků, mluvily německy, a ty si Němci dobře drželi v Brně, aby se 

ukázalo, jaká je tam početná německá skupina, německy mluvícího obyvatelstva, a ti chudší židé 

nebo uvědomělí, kterým vyhovovala První republika, mluvili česky. Tak jsem to vnímala já tehdy.  

Když jsme hovořili s lidmi, kteří si pamatují podobné období jako vy, to předválečné období, tak 

někteří nám vykládali o těch složitých vztazích mezi Čechy, Němci, židy, vy jste zaregistrovala před 

válkou nějaké protižidovské nálady ze strany Němců nebo Čechů, byla tam nějaká vzájemná 

nevraživost? 

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.



To jsem opravdu nezaznamenala, já jsem to nezaznamenala, ale můj otec mi řekl jednou, „Brněnští 

fašisté jsou proti židům,“ to jsem, toto jsem jedině slyšela, a potvrdilo mi to, tato dávná vzpomínka 

mi byla potvrzena, asi před třemi lety byla v Brně přednáška nebo byl týden kultury židovské, který se 

jmenoval patrně „Utrpení brněnských židů“ nebo tak nějak se jmenoval, a vnučka mi z Brna poslala 

mail, abych se podívala na internet, že je tam přednáška, kterou bude mít ten a ten člověk, já jsem si 

tu přednášku… A zvala mě na tu přednášku do Brna. Já jsem si na internetu vyhledala tu přednášku a 

ten řečník byl podle mého názoru na omylu a nemluvil pravdu, zatelefonovala jsem do Domu 

šlechtičen, do Brna, kde probíhala ta přednáška, a řekla jsem, „On se mýlí, nacisti nemohli určitě o 

prázdninách v roce…“ nebo to byl srpen „…v roce třicet osm vybít a vybílit obchod Poppera a kavárnu 

židovskou naproti,“ protože o prázdninách tam ještě nebyli nacisti, a podle mého otce, jak si 

vzpomínám, to táhli čeští nacisté po Cejlu, a ti vymlátili obchod obuvníka nebo obchodníka Poppera, 

ano. A tak jsem se dostala do povědomí, že si pamatuji něco a přijeli ke mně natáčet z Brna, 

z židovského muzea. 

O tom, že čestí fašisté tímto způsobem napadli, zaútočili na české obchody, to jste se dozvěděla již 

za války od tatínka? 

Ne, to bylo před válkou, to bylo po Mnichovu, prosím, v osmatřicátém roce. 

Vy jste sama viděla ve městě ty, ten výsledek toho útoku? 

To byl srpen, to byly prázdniny a já jsem nebyla v Brně, já jsem byla na Dobré vodě, v letovisku Dobrá 

voda u Telče, takže já jsem o tom jenom slyšela.  

A viděla jste před válkou někdy nějaké shromáždění českých fašistů v Brně…? 

Ne, ne. 

Že by pochodovali městem? 

Ne, to jsem nemohla vidět, protože jsem bydlela v jiné čtvrti, a tady ti fašisté táhli z dělnické čtvrti, 

z předměstí Židenic v Brně, ano, a já jsem bydlela na opačném konci, kde prostě byla trochu odlišná 

společnost, bydlela, tak bych to řekla.  

Říkala jste, že jste chodila na hodiny francouzštiny s židovskými děvčaty, vzpomenete si na jejich 

jména, jak se jmenovaly? 

Vím, že tam byla Edita Becková, na tu se pamatuji, Edita Becková… Možná, že tam byla Voralová nebo 

Vorelová, Vorelová… Proč si pamatuju na tu Beckovou, to proto, že potom v třicátém devátém jsem 

se s ní setkala v naší třídě, ta z německého gymnázia se dostala do našeho českého gymnázia. Možná 

Kafová tam byla také, Edita Kafová, to jméno mi taky něco říká, ale opravdu, to byl jenom rok, co 

jsem s nimi chodila, bylo mi deset, tak je to vzpomínka už taková vyprchalá.  

Když jsme u vás byli naposled, zmínila jste rovněž jméno Zuzany Kaufmannové, vzpomenete si na 

ní? 

Tak já jsem řekla špatně Edita, Zuzana Kaufmannová, a ta přišla také z toho německého gymnázia 

k nám, do českého, takže to byl ten rok, co si vzpomínám z té francouzštiny na ně.  

Kdy přešli k vám do českého gymnázia? 
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Šestnáctého března třicet devět, to už byla zavřená, to nám tenkrát říkala ta děvčata, že přišly ke 

škole a měly prostě zákaz vstupu, bačkory, knihy, co měly ve škole, to už jim školník nevydal, a tak 

prosím, já se teď omlouvám, sedmnáctého března mohly k nám přijít, protože ten den jim zavřeli 

školy a náš ředitel se nechal slyšet, že otevírá všechny třídy těmto německým studentkám židovského 

původu, takže nemohli patnáctého, šestnáctého března k nám přijít, ale jejich rodiče je přehlásili a 

další den už školník přestěhoval do každé třídy, už věděl kolik tam přijde žákyň. Takže to znamená, 

jejich otcové nebo rodiče je přihlásili šestnáctého srpna, března, našemu řediteli, a sedmnáctého už 

seděly mezi námi v lavicích. Všechny mluvily velice krásnou češtinou, ale hlásily se k německé 

národnosti.  

Kolik jich takto přešlo do vašeho gymnázia, přibližně? 

To by vám mohl říct můj dokument, který má ve vlastnictví Moravské muzeum Brno, když u mě byli 

společně s židovským muzeem Brna v roce dvanáct…? V roce dvanáct natáčet, v květnu, rozhovor o 

vzpomínkách na mé židovské spolužačky, tak já jsem tehdy věnovala dvě fotografie naší třídy, kde 

byla ta Sylva Jarelová na obrázku označená, a pak jsem jim věnovala nebo darovala muzeu výroční 

zprávu, to byl takový malý sešitek, z roku třicet osm, třicet devět, kde byly v závorce u každé třídy 

napsaná jména děvčat, to jsme byli celá třída podle abecedy seřazena, a v závorce byla jména děvčat 

židovských, která nastoupila v tom druhém pololetí do naší, do našich tříd. Takže to… V každé třídě to 

byl jiný počet, těch děvčat, bylo to osmileté gymnázium, v průměru kdyby jich bylo pět v každé třídě, 

tak jich bylo čtyřicet, ale já nevím, kolik jich bylo.  

A do vaší třídy přišlo přibližně kolik děvčat? 

 Do naší třídy jich přišlo šest nebo sedm. 

Vzpomenete si na jejich jména? 

Utkvělo mi v mysli jméno Edity Linkové, Edith Linke, tu Voralovu si uvědomuju, že tam byla, přišla 

tam ta Becková, Kafová… Nevzpomenu si už na víc jmen, protože některá děvčata třebas za dva tři 

týdny už přestala chodit do školy, další zase za další týden, jak se asi podařilo zaplatit velké peníze za 

povolení vystěhování nebo vycestování, tak ta děvčata ani neměla čas se s námi rozloučit, nebyla dál 

ve škole a už se nehlásila, jenom Editka ta zůstala až do konce školního roku, a týden před ukončením 

školního roku, to si vzpomínám, přinesla kytice do školy, a rozloučila se jako s jednotlivými 

vyučujícími. Víc jsme netušili ve třídě, nic jiného, prostě blížil se konec školního roku a Editka se 

loučila se svými vyučujícími. A mně tehdy Editka něco řekla, ale to bude delší povídání, jestli vás to 

bude zajímat prosím.  

Určitě, já bych se chtěl ale ještě vrátit k tomu, co jste teď zmínila, že ty děvčata přicházely a 

odcházely v průběhu roku, že se vystěhovávaly. Ony vám říkaly, kam jdou nebo jak víte, že…? 

Vůbec, vůbec o tom… Ne, pro nás to bylo pro děvčata ve třídě překvapení, my jsme o ničem 

nevěděly. 

A svěřila se vám některá z nich, že cestují za hranice nebo že usilují o emigraci? 

Ani jedna o tom nemluvila, jenom Editka Linkeová, ta se s námi roz… Ta se se mnou a ještě dvěma 

kamarádkama z té třídy rozloučila. S nikým jiným, nikomu jinému to asi ani nesměly říkat, ta děvčata, 
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že ta Editka tak dlouho s námi chodila do školy a věděla to jenom moje lavice, my jsme seděli ve 

třech, po třídě, tak moje lavice to věděla.  

A co vám ty… Jakým způsobem se s vámi rozloučila ta Edita? 

Editka ten den přišla ke mně, k mé lavici a říká mi, „Darčo, přijď odpoledne k nám, a vem s sebou taky 

Jarku a Líbu.“ Já jsem seděla uprostřed té lavice a Jarka, Líba po obou stranách. A já říkám, „Ale 

Editko, já nevím, kde bydlíš.“ – „No to je jednoduché, přejdeš přes Kraví horu a dostaneš se na ulici 

Lipovou,“ a teď mi dala číslo domu. Já jsem řekla, „Tak dobře, my to najdeme. Musíme se všechny,“ 

jsme řekli, „Musíme se doma zeptat maminek,“ matky tenkrát nepracovaly, byly v domácnosti, „jestli 

nám to dovolí.“ I dovolily nám to maminky a teď my jsme přišly na ulici Lipovou, to je taková krásná 

čtvrť v Brně, jmenuje se Pisárky a ulice Lipová je do kopečku nahoru, tak jsme se dívaly na čísla domů, 

to byly nádherné vily ve velkých zahradách, a poslední až nahoře pod nemocnicí, tam je onkologická 

dneska nemocnice, byli Linkeovi, tak jsme zazvonily, zahradník nám otevřel bránu nebo dveře do 

zahrady. A Editka už stála ve dveřích a zve nás dál, já jsem v životě v tak nádherné vile nebyla, přišly 

jsme do nějakého vstupu, do nějakého, do vstupní haly z které vedlo schodiště nahoru, a byly 

otevřené velké dveře na terasu. No já jsem v takovém nádherném domě nikdy nebyla a ve dveřích na 

terasu stála Editky maminka, a služebná nebo kdo to byl, nějaká hospodyně, přinášela velkou mísu 

zmrzliny, vedle byla mísa se šlehačkou, to už všechno nebylo v Brně k dostání, šlehačku, tu jsme 

neviděli… A já říkám, „Editko, ty máš dneska narozeniny nebo něco a my ti ani kytku neneseme,“ tak 

jsem se začala omlouvat a Editka jenom sklopila oči a řekla, „Děvčata, já za hodinu odjíždím, já se 

s vámi chci rozloučit,“ a paní Linkeová nám teď řekla, že mají povolený výjezd. Já vám neumím říct, 

jestli řekli Belgie, bylo to tedy někde na severozápad Evropy, že pojedou, že mají jako namířenou 

cestu. My jsme seděli u toho stolu, nám ta zmrzlina se rozpouštěla, protože nám tekly slzy do těch 

pohárků, to byl opravdu strašnej, strašná hodina pro nás všechny. A Editka potom za chvíli, co jsme 

seděli u stolu, odešla někam nějaké místnosti, vrátila se se šperkovnicí a každé nám navlékla na ruku 

takový dětský zlatý prstýnek s červeným rubínem. A tak jsem viděla Editku naposledy. Pak když jsem 

četla po válce deník Anny Frankové, tak mi vždycky splývala Editka a Anne dohromady. A Editka 

Linkeová také způsobila to, že jsem se seznámila s izraelskou spisovatelkou paní Ruth Bondy. 

Ještě bych se chtěl zeptat na to, jakým způsobem byly přijata židovská děvčata u vás ve škole, když 

přišly? 

Úžasně byla přijata, protože ony uměly daleko líp francouzsky než my, pořád se psaly nějaké písemky 

a kontroly, tak jsme si to prohazovaly, děvčata nám opravovaly chyby, takže my jsme naráz byly 

báječné francouzštináři všichni, a zase když byla čeština, oni nám hodili diktáty a my jsme jim opravili 

chyby, takže ta komunikace a spolupráce byla báječná. 

Jakým způsobem se proměnily vztahy mezi Čechy, Němci, židy po tom, po tom německém záboru, 

po německé okupaci? 

Ty se projevily hned patnáctého března, my jsme snídali doma, při rozhlase, a byla pořád ta znělka 

z Prahy, „Zachovejte klid, zachovejte klid!“ maminka plakala, my děcka jsme tomu tak ještě moc 

nerozuměly, a tatínek říká, „Děcka, dneska je nejhorší den v našem životě,“ a já říkám, „A tati, a 

proč?“ – „No slyšíš, že nás zabírají Němci,“ já říkám, „Němců je plné Brno,“ jsem ještě tak jako řekla, a 

on říkal, „Ale nás zabírají říšští Němci, víš co udělali židům v Německu a v Rakousku?“ To nám otec už 

povykládal v osmatřicátém roce, to jsme věděli, když byl zábor Rakouska, to otec tehdy taky dobře 
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prorokoval, že do války není daleko… Ale já jsem vyšla z domu a jdu do školy a na domech už jsem 

viděla, od pátého patra na činžovních domech málem až dolů visely říšské vlajky, ano, s velkým 

hakenkreutzem uprostřed, do školy jsem neměla až tak daleko, ale byla to úzká ulice, Augustínská, ve 

středu Brna, a ta byla celá červená, ta Augustínská ulice, čili tam bylo dost německých občanů, 

bydlelo, a už měli ty fangle pověšené… A v deset hodin byla velká přestávka a někdo z naší třídy 

z okna vyhodil ohryzek, jak to děcka dělají, jenže ten ohryzek vyhodil příliš energicky a dopadl na 

vlajku na protějším domě, údajně na ten hakenkreutz. A chvilku bylo po zvonění, během vyuč… 

během té třetí hodiny, po desáté, přestávce, se naráz ozval školní rozhlas, a pan ředitel nám říká, 

„Děvčata, děvčata, poškodily jste dobré jméno naší školy, ode dneška se nesmí otvírat okna do ulice, 

protože některá z vás vyhodila ohryzek, který zasáhl německou vlajku, a občanka z toho domu, odkud 

ta vlajka vlála, přišla za mnou do ředitelny si na vás stěžovat a řekla, že dneska je to naposledy, co 

nám to beztrestně projde, ale jinak v Brně že už se ujímá řízení Brna německá policie, německé 

zákony, a že by to s námi špatně dopadlo. Tak to bylo moje první setkání s nacismem, hned 

patnáctého března, pak následoval příjem těch dívek do třídy, židovského původu, a pak už když jsem 

šla do města, s otcem, nebo s maminkou, tak už jsme viděli na židovských obchodech, to jsem si 

naráz začala uvědomovat, to je židovská kavárna, židovská cukrárna, poněvadž všude bílým vápnem 

takový kříž udělaný, nebo namazané okno prostě bylo, a „Arizováno,“ „Arizováno,“ ano, nebo 

německy „Ariziert,“ to už nevím, jestli to bylo česky nebo dvojjazyčně, no a všichni majitelé těch 

židovských podniků byli vyhnáni, zavřeni, to nevím, co se s nimi dělo. 

Jak vlastně vnímali okupaci brněnští Němci, vaši sousedé nebo lidé, které jste třeba znala?  

V domě, kdy my jsme bydleli… Já bych vám to ještě tak přiblížila, to byl krásný, moderní krásný 

činžovní dům, který byl postaven pro pracovníky, pro zaměstnance Všeobecného penzijního ústavu 

soukromých zaměstnanců. Asi v roce třicet sedm nebo třicet osm, nevím kdy, se rušil německý ústav, 

Penzijní ústav německých pracovníků, soukromý, a spojil se, došlo k fúzi česko‐německého penzijního 

ústavu, a ti vedoucí úředníci z opavského penzijňáku se nastěhovali do domu, kde jsme bydleli i my, 

takže v tom domě, kde my jsme bydleli, bydlelo Němcovi, Michlovi, Adamcovi, potom tam byli ještě 

jedni, ta jejich Kristýna dcera se mnou… Wjenzekovi, tak tam byly čtyři německé rodiny, ano. Ta 

německá rodina jedna měla dcerku, stejně starou, jak jsem já, Adamcovi, to byla česko‐německá 

rodina, ale ta byla horší než německá rodina, protože ta paní Adamcová byla Češka, provdaná za 

Adamce Němce, a ono se říká, „Poturčenec horší Turka,“ čili poněmčenec, ta Adamcová, to byla 

hrozná ženská, ta první nosila jenom dirndl na sobě, měli syna, ten byl po dětské obrně tak trochu 

ochrnutý, Ernst se jmenoval, my jsme mu říkali Ernstl, a Ernstl Adamcův, ten první vstoupil do 

Hitlerjugend. A tak Kristýna Wjenzeková, která byla stará tak jak já, ta byla z takové inteligentní, 

rozumné německé rodiny, určitě antinacistické, a já jsem jí řekla cestou do školy, my jsme šly do školy 

vždycky kousek spolu, s tou Kristýnou, jestli jsme mluvily česky, nebo německy, to nám bylo úplně 

jedno, protože Brno bylo českoněmecké, a já jsem té Kristýně říkala, „Ty Kristo, co mě to ten Ernstl 

dneska řekl?“ On šel ráno do školy, po schodech dolů, a já jsem vycházela z bytu, a on zvedl pracku, 

jsem řekla, a řekl mi „Heil Hitler,“ nebo něco takového, a ona udělala na mě tak a říká, „Daro, on je 

v Hitlerjugend a dej si na něj pozor, moji rodiče mě před ním varovali, abych byla k němu moc slušná, 

protože oni jsou nebezpeční.“ Toto mi řekla stejně stará Němka. Ta rodina Michlova, tam byl kluk a 

dvě holky, tak to byli nacisti, ale ne zlí, prostě to byli nacisti takový, jací byli. Holky ty se začaly hned 

tahat s německýma vojákama a Ernstl, ten neměl chudák ani čas se otřepat, protože musel hned 

narukovat a taky padl, to byli dva Ernstlové, jak Michl, tak ten Adamec. Ti Wjenzekovi se vždycky 
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slušně chovali k té židovské rodině Kleinové, opravdu velice slušně, a ti druzí je asi ignorovali nebo to, 

to jsem nevnímala, nevím.  

Říkala jste, že Hitlerjugend byli nebezpeční nebo že jste byla varována před nimi, vy jste, setkávala 

jste se s Hitlerjugend v Brně? 

Ne, ne, ne, ne, ne, to jsem ani nevěděla co je, to mi ta Kristýna všechno vysvětlila, ale potom 

samozřejmě ty jejich pochody to bubnování, to všechno se stále a stále zvětšovalo, ten jejich vliv 

v Brně, že, ale toto byly takové ty první vlaštovky. Ještě první rok jsme mohli chodit do Sokola, potom 

hned se zavřel Sokol, ve třídě jsme měli dvě skautky, zavřel se Skaut, no prostě začalo se přiškrcovat, 

přiškrcovat pořád víc a víc.  

A mezi Čechy měli němečtí nacisté také nějaké sympatie, byly tam…? Vy jste již zmínila české 

fašisty, jak pochodovali před válkou, že se zúčastnili nějakých protižidovských akcí. 

Osmadvacátého, osmadvacátého března… října třicet devět jsme se jako my Češi asi domluvili, já 

nevím, my děcka určitě ne, ale rodiče, prostě viselo tolik praporů českých, v oknech, na balkonech, 

prostě chtěli jsme ukázat, že jsme Češi. A byl to sváteční den pro nás Čechy, ale za Protektorátu už to 

bylo všechno zrušené, ale my jsme drželi osmadvacátý říjen jako svátek. A tatínek šel do města a 

vrátil se domů takový skleslý a říká mamince, „Divila by ses, kolik lidí zapomnělo na to, že jsou Češi.“ 

Otec znal, kde kdo ještě bydlel, prostě Češi, kteří to mysleli jenom česky dobře, měli vlajky v oknech. 

Ale ta kolaborace už začala, prostě zatajili veřejně se přiznat ke svému češství, a tech kolaborantů 

přibývalo, takže si pak člověk nebyl jistý, veřejně se někde něco zmínit, protože jste nevěděl, kdo na 

vás půjde podat udání. Za peníze, bohužel, tak to je u nás.  

A jakým způsobem se proměnil život židů po okupaci, vy jste již zmínila, že se na židovských 

obchodech objevily nápisy, jaký další dopad to mělo na židovskou komunitu ve městě? 

Já mohu mluvit zase jenom o těch, kteří bydleli nejblíž, to byla ta rodina Kleinova, pan inženýr Klein, 

on pracoval na dráze, u českých drah, jeho syn studoval techniku a dcera byla provdaná v Brně 

v Tuřanech nebo v Chrlicích, to jsou dnes prakticky okrajové části Brna, tam se provdala za 

velkostatkáře, který zaměřil produkci svého velkostatku na mléko, na mléčnou produkci, a to bylo 

první hned po okupaci, že tam přišli čeští kolaboranti a nacisti němečtí brněnští, zabavili velkostatek, 

kde byla jenom manželka toho pana velkostatkáře, ta mladá Kleinová, které se narodila asi pl roku 

před tím dvojčata, chlapečci, a tu vyhodili z toho velkostatku. Tak kam chuděra měla jinam jít, než že 

šla do bytu své maminky, k paní Kleinové, protože pan inženýr Klein, ten velkostatkář, ten jeho zeť a 

syn někdy koncem listopadu, začátkem prosince odjeli do Ameriky hledat, jak by se obživila, jak by se 

mohli postarat o celou rodinu, měli v plánu vycestovat, ano, jenomže se už nepodařilo se jim navrátit, 

přišel březen, patnáctý březen, čili tito tři muži židovského původu z rodiny Kleinovy zůstali v Americe 

a paní Kleinová se svojí služebnou Helenkou zůstala v tom velkém krásném bytě, kam přišla ta její 

dcera s těmi dvojčaty. Jak dlouho tam mohli bydlet, jestli měsíc nebo půl roku, to vám dnes už 

neřeknu, ale myslím, že tam bydleli aspoň, takové… Aspoň od toho března tak někdy do září bych 

řekla, že mohli bydlet ta paní Kleinová s tou dcerou. A já jsem přišla ze školy, někdy na podzim, a 

maminka seděla v kuchyni uplakaná a říká mi, „Daruško, dneska nebudeš mít ani oběd, mám jenom 

polévku,“ já říkám, „A mami, co se stalo?“ A maminka se slzami v očích mi říká, „Vyhnali paní 

Kleinovou, mladou paní a děti, a vyhnali je do sběrného tábora.“ Takže toto jediné co vím, co jsem 
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zažila, tak to vypadalo, kde ten sběrný tábor byl, to vám přesně neřeknu, ale za chvíli to vám budu 

moct doplnit, protože jsem se o tom sběrném táboře později dozvěděla ještě něco víc.  

Vzpomenete si, jestli museli nosit nějaké označení na sobě, ty Kleinovy? Paní Kleinová? 

Já jsem Kleinů ještě s hvězdou neviděla, kdy oni ty hvězdy začali nosit, to mohlo být až v roce, v roce 

jednačtyřicet, každopádně paní Kleinovou vyhnali dřív, než se židé museli označovat hvězdou.  

A vy jste později tedy potkávala nějaké židovské obyvatele Brna s tímto označením? 

Já jsem potkávala na ulici, netrvalo to dlouho, ale potkávala jsem oblečené ať v pracovním nebo 

v nějakém soukromém obleku, a měli hvězdu, to jsem viděla, ale paní Kleinovou nikdy, ta musela asi 

velice brzy ten byt opustit, protože ten byt si vyhlídl brněnský německý nacista doktor Schwabe, 

doktor Karl Schwabe, na to nezapomenu, na to jeho jméno a na to jeho vystupování, to byl pozdější 

policejní prezident nebo policejní rada, nejvyšší policajt prostě v Brně, ano. Ale ještě před nacistickou 

okupací on podnikal nájezdy nebo pochody, provokační nacistické pochody Němců – možná to byla 

ta Hitlerjugend, to já nevím – do Brna, vždycky tatínek nám jenom řekl u snídaně nebo u večeře, 

„Dneska se zase projevil ten Schwabe, dneska zase pochodoval s těma náckama do Brna.“ Z Modřic 

do Brna, čili Modřice, to je dneska okraj Brna, jižní okraj Brna, kudy potom vedl ten… Vyhnání Němců, 

ten divoký odsun z Brna v květnu čtyřicet pět, směrem na Modřice, aby si Schwabe užil.  

Jakým způsobem se projevoval v tom domě? Říkáte, že na něho nemůžete zapomenout, jak se, jak 

se projevoval? 

Bylo stanné právo v Brně, to byl rok, to byl rok… Moment, to byl třicet devět, čtyřicet, čtyřicet jedna, 

to mohl být rok čtyřicet dva, to jsem byla v sextě nebo v septimě. Čtyřicet jedna to spíš bylo, v roce 

čtyřicet jedna bylo stanné právo v Brně, já jsem byla v nějakém kurzu, nebyla jsem odpoledne doma, 

bratr taky nebyl doma, maminka byla sama doma, pak nám to vykládala, seděla v obývacím pokoji u 

stolu, na stole měla vlněné palčáky, vlněné ponožky, vlněné dětské svetry, všechno párala, jako 

správná hospodyně, aby z té vlny nám upletla zase něco, protože v obchodech už nebylo nic 

k dostání, že. A naráz že na maminku někdo zazvonil, máti jde otevřít a on pan doktor Schwabe, hned 

vpadl dovnitř do předsíně a na maminku, „Frau Kolář, kdo pokapal plínky mého syna inkoustem od 

vás?“ Maminka se tak překvapeně dívala a říkala, „Pane doktore, od nás?“ – „A co vy děláte? Koho 

máte doma?“ A máti říká, „No já nemám doma nikoho, jsem sama doma, pojďte se podívat, tady 

sedím u stolu a párám staré vlněné věci.“ „A mohla byste mi ukázat váš balkon do dvora?“ Máti říká, 

„Prosím, pojďte.“ Tak šel na balkon, viděl prostě, že je balkon uklizený, a podíval se z balkonu dolů a 

říká, „Frau Kolář, pojďte se mnou a podívejte se z balkonu dolů.“ Máti se podívala a myslela, že 

spadne z toho balkónu, on měli vystrčené – takhle se to dává – šňůry na prádlo z toho balkonu, a tam 

viselo plno dětských plen a ty byly modré od inkoustu. Čili to někdo pokapal, on říkal, „Je stanné 

právo, to někdo udělal schválně, to já s ním zatočím.“ Maminka říkala, „Tak pane doktore, vidíte, že 

to nebylo od nás, tak prosím pojedeme výtahem nahoru a musíme zjistit, kdo to udělal.“ A nad námi 

bydleli ti Adamcovi, ano, ti nacističtí Němci, paní Adamcová otevřela dveře, maminka se domnívala, 

že to mohl udělat ten ochrnutý jejich Ernst, aniž věděl, neúmyslně. Jenomže Ernst nebyl doma, byla 

doma jenom paní Adamcová a hned řekla, že je to schrecklich, „Kdo to udělal, musí být potrestaný,“ a 

tak dále. Tak jeli… Tam to taky nikdo nebyl, a bylo páté patro, tam bydlel doktor Bukvář, Čech, 

s rodinou, dvě malá děvčata měl. Liduška, ta chodila do první třídy tehdy. Museli zvonit několikrát, 

protože jim nešel nikdo otevřít, a nakonec ta malá Lída přišla otevřít a maminka říkala, „Mě padl 
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kámen ze srdce, Liduška přišla otevřít, malá holka z první třídy, celá od inkoustu upatlaná, ruce, 

obličej,“ a maminka říkala, „Liduško, co děláš?“ – „No paní Kolářová, mně nejde propláchnout plnicí 

pero.“ A maminka jí říká, „A kde to proplachuješ?“ – „No na balkóně.“ Tak teď Schwabemu to 

všechno přeložila do Němčiny, protože on neuměl česky, nebo alespoň dělal, že neumí česky, a šli na 

ten balkon do dvora, kde měla ta Lída kbelík s vodou, nízkou židličku, a kde proplachovala to pero a 

vystříkávala to dolů. A Schwabe, maminka říkala, „Pane doktore, podívejte se, vždyť je to malé dítě, 

nesahá ani k tomu zábradlí, tak ono to udělalo, ale ne úmyslně, poněvadž ono to nevidělo.“ Tak 

Schwabe řekl „Ano, je to všechno jako v richtigu,“ takže tak nás ten Schwabe, to byl první kontakt, a 

další kontakty byly, on terorizoval celé Brno, ten Schwabe, jednoho dne si vymyslel, během stanného 

práva, že budou zastřeleni všichni rodiče, kteří nemají ve svých kenkartách uvedený věk svých dětí, 

nebo tak to nějak bylo, ano. Teď bylo přiděleno, kde si mohou nechat ty svoje kenkarty opravit, 

jenomže to byla taková záplava Čechů, my jsme stáli, jak jsme přišli ze školy, musely i ty děti jít na to 

policejní ředitelství, které řídil ten Schwabe, postavit se do řady podle abecedy. Tak my jsme tam stáli 

celé odpoledne, celou noc, maminka dvakrát utíkala domů, přes celé město, aby zase v termosce 

nám donesla čaj a nějaké deky, a na řadu jsme přišli až další den dopoledne. Lidé, i němečtí 

obyvatelé, kteří na té ulici bydleli v přízemí, na nás klepali a volali, jestli chceme jít na záchod, že 

můžeme jít k nim, tak se slušně chovali Němci k nám, samozřejmě ne ti nacisti, ale řada německých 

rodin, vodu nám tam nosili, Němci, protože viděli, jak nás ten Schwabe trýzní a tlačí, ano. Takže i 

takové vzpomínky mám na pana doktora Schwabeho. 

Jak dlouho bydlel u vás v domě? 

Ten Schwabe tam bydlel… Editka se stěhovala v tom roce, ten Schwabe tam mohl bydlet tak do roku 

čtyřicet tři. V roce čtyřicet tři se někdy přestěhoval, a podle mých představ do domu Edity Linkeové, 

prostě odstěhoval se na Lipovou, do nějaké krásné židovské vily, kterou před tím obýval někdo 

z gestapa, nebo prostě tam… Toto jsem se dozvěděla od pracovníka Moravského muzea v Brně, 

kterému se podařilo sehnat odsun nebo odjezd Linkeů z Brna, tak patrně v té jejich vile bydlel.  

Vy jste říkala, že v určitý moment, poměrně brzy po okupaci, musela paní Kleinová odejít z bytu, 

aby uvolnila místo tomu Schwabemu, jak to bylo s ostatními židy ve městě, oni mohli dál bydlet 

v jejich příbytcích? 

Nějaký čas, jak dlouho, to nevím, to vám nepovím, ale museli někteří ještě bydlet, protože jsem je 

viděla vycházet s tou hvězdou z domu, ale jak to bylo dlouho, to opravdu nevím, nevím.  

Vzpomenete si ještě, jaká další nařízení se jich dotkla, za války? 

No tak nařízení, Sokol se zavřel, zavřel se Skaut… 

Já myslím, co se týče židů. 

Vůči židům? Pak už nastaly transporty, přímo z toho lágru, kde byli, já jsem se setkala ještě s tou 

Sylvou Jeralovou, to jsem vám zapomněla říct, já jsem šla po Nové ulici, kde Jeralovi bydleli, a tam 

pracovali v trestaneckých mundůrech pruhovaných, s hvězdou, s ostříhanou hlavou, židovská 

děvčata, židovské ženy, a čistily chodníky. A ozbrojený voják, nacista, esesman, nevím, no asi nějaký 

esesman, je hlídal. A já jdu po té nové ulici a naráz vidím, že tam ta Sylva Jeralová pracuje, tak já 

málem jsem utíkala k té skupině, říkám, „Sylvinko, já jsem tak šťastná, že tě vidím.“ A Sylva se ohnula 

hlavou téměř k zemi a sbírala nějaký nedopalek cigarety nebo něco a šeptem mí říká, já jsem stála 
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skoro u ní, mi říká, „Darčo, okamžitě odejdi, nebo oni tě stáhnou se mnou o lágru.“ A znovu, 

„Okamžitě běž pryč,“ velice energicky, a to bylo moje poslední setkání se Sylvou.  

Kolik těch děvčat tam mohlo být? 

No to byla skupinka aspoň jako půl třídy, patnáct, dvacet. 

Hlídal je někdo? 

Ano, jeden nebo dva esesmani tam byli u nich, proto ona mě tak varovala, abych utekla, nebo že mě 

stáhnou do lágru.  

Viděla jste takto častěji, aby židé byli přinuceni pracovat ve městě nebo kdekoliv jinde? 

To jsem viděla několikrát, netrvalo to dlouho, ale to bylo asi v tom roce jednačtyřicet, dvaačtyřicet, 

tak na tom přelomu, to jsem mohla několikrát vidět, ale pak to ustálo, protože začaly už transporty 

směr Terezín. 

A co jste tedy ještě viděla, vy jste viděla tu skupinu, kde byla ta Sylva, vaše bývalá spolužačka, jak 

uklízeli ulice, co dělali ti ostatní? 

Viděla jsem je také, to jsem jela k babičce, uklízeli nádraží brněnské, tam jsem je viděla u nádraží. A 

něco se pracovalo v Černých polích, v Brně na kopcích byla kasárna, jestli uklízeli v těch kasárnách 

nebo jestli už tam byl někdo zavřený, to nevím, ale tam jsem ještě také tu židovskou skupinu jednou 

viděla, protože moje teta bydlela naproti těch kasáren, měli rodinný domek, tak tam jsem je tak nějak 

zahlédla. A v Černých polích, v této čtvrti, tam bylo dost vilek po židovských obyvatelích, do kterých 

se nakvartýrovali brněnští Němci. To věděli, kde to najít, kam se nastěhovat.  

A to jste viděla tu samou skupinu dívek nebo to byli jiní? 

Ne, ne, to zas i muže jsem tam viděla, u těch kasáren tenkrát pracovali muži.  

Vzpomenete si, jak vypadali? 

Protože mě ta Sylva varovala, tak já jsem opravdu přešla na druhý chodník, vím, že byli špinavý 

prostě. Že asi ty hygienické podmínky musely být zoufalé v tom lágru, ano, to jediné, co mi tak 

utkvělo v mysli.  

Měli rovněž uniformy jako ty dívky, nebo ne? 

Měli zase pruhované na sobě, oblečení, ale ne všichni, ne všichni, tam byli, to muselo být na podzim, 

protože měli i kabáty na sobě, chudáci neměli co jiného, než že si vzali kabát na sebe s hvězdou, co 

měli pod tím, těžko říct.  

Jak se k nim chovala ostraha, která je hlídala? 

To jsem neviděla, to bych si musela něco vymyslet, a já chci mluvit jen to, co jsem viděla, zaslechla, 

prožila. 

Jak byli staří ti muži? Nebo ti lidé, kteří pracovali, byli takhle nuceni pracovat? 
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Já vím, že tam kolem těch kasáren, když jsem šla, tam měli krumpáče v rukou, měli lopaty, jestli 

museli třebas bunkry vykopávat nebo něco, to vám nepovím, ale tam byli samí muži, kteří museli 

udělat nějakou těžkou práci. Že měli opravdu těžké pracovní nářadí, víc vám k tomu nemohu říct.  

A říkala jste, že na nádraží jste rovněž viděla skupinu židů, která byla nucená tam pracovat.  

Na dráze, to uklízeli peróny, já jsem nastupovala do vlaku, který jel na jižní Moravu, a vím, že tam 

hlídal zase nějaký ten nacista, tam možná byli aj muži, to vám už nepovím, ale byla tam větší skupina, 

která čistila peróny, někdo zase čistil vagóny, prostě tam dělali očistu běžnou na dráze. 

Jak jste poznala, že to byli židé? 

Měli hvězdy všichni, jak byli oblečeni, to vám neřeknu dneska, ale byli označeni velkou Davidovou 

hvězdou, takže jsem je poznala bezpečně.  

Vy jste věděla nebo dozvěděla jste se o tom, že v určitou dobu budou židé muset z města odejít? 

Ne, to jsme se… Můj otec, který četl noviny, poslouchal rozhlas, o tom jsme se nedozvěděli. To zase 

už dovedli vedoucí pracovníci v městě Brně asi tak zařídit, že se o tom nevědělo.  

Říkala jste o těch přísných podmínkách, které panovaly v Brně, že bylo i stanné právo v určitý 

moment ustanoveno, docházelo v Brně i k nějakým násilnostem vůči Čechům? Byla jste někdy 

svědkem nějakého násilí nebo zatýkání nebo poprav v Brně? 

Stanné právo bylo dvakrát v Brně, během stanného práva spousta Čechů brněnských byla odvlečena 

do Kounicových kolejí, byli zatýkáni lidé, protože kolaboranti už dovedli s Němci spolupracovat a 

věděli, kde koho označit. Nesměl se poslouchat zahraniční rozhlas, udávali zase kolaboranti čeští 

Němcům Čechy, kteří šířili zprávy ze západu z rozhlasu, co jsme se dozvěděli. Vzpomínám si, že můj 

otec si vždycky nechal přes sebe přehodit a přes rozhlas, maminka donesla prošívané přikrývky, otec 

pod přikrývkami denně poslouchal zahraniční rozhlas. My děcka jsme museli chodit po chodbě, jestli 

to není na schodišti náhodou někde slyšet, houby jsme věděli o tom, že oni mohou jet autem a 

zaznamenat, kde kdo poslouchá. Můj strýc byl náčelníkem Sokola v Brně Žabovřeskách, jako náčelník 

Sokola byl odvlečený na gestapo, v roce čtyřicet jedna to bylo, tři dny ho vyslýchali a mlátili na 

gestapu v Brně, po třech dnech ho propustili s tak zkrvavenou a rozbitou hlavou, že za dva dny strýc 

zemřel na zánět mozkových blan. Prvního května čtyřicet jedna. Takže to mám přímo v rodině případ, 

jak se Geheimestadtspolizei, čili Gestapo k nám chovalo. Během toho stanného práva, to bylo to 

druhé stanné právo, na to se pamatuji, nevím, jestli to bylo i o prvním, ale při druhém stanném právu 

jsem měla před maturitou, jsme nesměli vycházet po páté hodině ven. Zákaz nám ředitel rozhlasem 

tlumočil, „Studentům se zakazuje po páté hodině vycházet ven.“ Co tím Schwabe sledoval, člověk 

neví, ale bylo to. No a zažila jsem sedmnáctý listopad, že, za Protektorátu, tak vím, co to bylo. Byl 

osmadvacátý říjen třicet devět, postřelený Jan Opletal, zavření vysokých… Pak byl patnáctého jeho 

pohřeb, v Praze, Jana Opletala, a my jsme měli prodlouženou, nebo kolona nebo jak se tomu říká 

dneska, v Brně to byla prodloužená, chodili jsme do tanečních. A první taneční vystoupení na 

veřejnosti se nazývalo v Brně prodloužená, to bylo v devětatřicátém roce, to nám bylo povoleno, to 

jsme mohli ještě se takhle scházet, a my měli tu prodlouženou v největším brněnském sále, který byl 

na Kounicové ulici a bylo to v budově Sokolovny. Velký sál, s dobrou akustikou, kde i koncerty byly a 

podobně, a v devět hodin nebo kolem deváté večer vím, že jsem studovala s kamarádem, který 

studoval na konzervatoři brněnské, pozdější herec v Osvobozeném divadle pražském, filmový herec 
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Zdeněk Kampf se mnou tančil, vystoupil na pódium předseda tanečního výboru a říká, „Vážení hosté, 

dámy a pánové, milí kamarádi, toto je poslední kousek vaší prodloužené, dostali jsme kurýrem 

z Prahy zprávu, že byli…“ anebo budou, to vám teď neřeknu ten čas, jestli to byli nebo budou, 

„zastřeleni tito vysokoškolští studenti a pracovníci,“ a teď podle abecedy začal číst jednoho vedle 

druhého a když přišel ke jménu Judr František Skorkovský, to byl člen výboru vysokoškolského, který 

měl na starosti zahraniční studenty… Na pódiu toho sálu byly dva stoly velké, u jednoho seděli 

profesoři z našeho gymnázia a u druhého seděli profesoři z klasického gymnázia, protože našimi 

partnery v tanečních byli kluci z klasického brněnského gymnázia. Ti také všichni povstali, když nás 

ten předseda vyzval, abychom vestoje vyslechli jeho zprávu, a když přišel k tomu jménu doktora 

Skorkovského, omdlela naše profesorka francouzštiny, to byl její snoubenec. Přitom všude se píše, že 

až sedmnáctého listopadu byli popraveni tito studenti, proč my jsme se o tom dozvěděli o den dřív? 

Já jsem se kdesi dočetla, že Karl Hermann Frank prostě byl tak vyškolený, že věděl, že jsou nepokoje 

v Praze a v Brně byl klid mezi vysokoškoláky, tak já se domnívám z toho, co jsem přečetla, že chtěl 

vyvolat mezi vysokoškoláky neklid v Brně, a proto tato poplašná zpráva přišla do Brna víc jak 

čtyřiadvacet hodin před tím, než se tato poprava stala.  

A v Brně docházelo k popravám? 

V Brně docházelo k popravám v Kounicových kolejích, kde byly jednak šibenice postavené, potom 

tam byly pytle s pilinami nebo s pískem nebo s čím, ty byly u stěny Kounicových kolejí, a já jsem měla 

přítelkyni nebo spolužačku Tatiánu Kreitlovou, která bydlela ve vile přímo u těch kolejí, a já jsem 

jednou šla od té přítelkyně kolem kolejí a zaslechla jsem tu střelbu, já jsem utíkala kolem, já jsem pro 

pláč neviděla na oči, chtěla jsem být co nejrychleji pryč odtud, to je samozřejmé. Měla jsem další 

spolužačku ve vedlejší třídě na gymnáziu, Kamilu Nesvedovou, její tatínek byl asi plukovníkem, 

plukovníkem byl pan doktor Nesveda, byl to právník, plukovník, který sloužil i v tom protektorátním 

vojsku nebo jak se to jmenovalo, ta naše armáda za Protektorátu. A byli mezi prvními zatčenými, 

protože oni osnovali nějaký ten odboj, a byl zavřený v Kounicových kolejích, ve třetím patře, vím aj, 

které okno to bylo. Všechna okna byla těm ubohým lidem, co tam byli zavření, zabílena vápnem, a 

pan plukovník Nesveda si vyškrabal co mohl, malilinký kousínek v tom vápně a nějakým motákem 

v nějaké buchtě nebo v něčem, co mu mohla ta manželka do Kauniček posílat, věděl, a tak se ona i 

zase dozvěděla, že on když uvidí tu svojí dceru stát před Kounicovými kolejemi a všimne si nás, vědělo 

se, že to bude kolem čtvrté odpoledne, takže přiloží buďto palec nebo nějaký červený papírek nebo 

něco na ten čtvereček vyškrabaný. A já jsem s tou Kamilou skoro denně chodila, ta ulice se dneska 

jmenuje Mučednická, kolem Kounicových kolejí, tam jsme si stouply a čekaly jsme nebo byly jsme 

tam tak dlouho a jako se rozhlížely po brněnském okolí, poněvadž Kounčiky jsou na kopci, až se 

Kamila podívala nebo já, „Ano, tatínek už nám dal červený papírek.“ Tak se usmála, jako podívala se 

na otce a šly jsme dolů, a to jsme… dolů po té ulici Mučednické, a to jsem bohužel několikrát viděla i 

ty chudáky, které ráno pověsili a nechali tam ještě viset.  

To bylo vidět? 

A dokonce Němky, mladé holky s kočárkama, chodily kolem, aby tuto podívanou viděly, a mám 

dojem, že se prodávaly vstupenky, ne dojem, ale určitě tam prodávali těm Němcům vstupenky jako 

do kina, aby viděli, jak je budou věšet, aby viděli, jak ta popravčí četa je zastřelí.  

Vy jste viděla nějaká shromáždění před popravou, nebo že by se někdo šel podívat na popravu? 
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Jistě, to když jsme šly s tou Kamilou, s tou spolužačkou, a viděly, že už tatínek nás viděl, tak jsme 

viděly, jak tam ty Němky s kočárkama jezdily. A proto jsem, bohužel já už jsem taková kantorka 

nemožná, já jsem napadla knihu, která dostala cenu Magnesia… Jak se to jmenuje, ta cena? To je 

vedlejší… 

Můžu se ještě zeptat na jednu věc? Když jste říkala, že jste viděla ty popravené tam viset, kde oni 

viseli? 

No to byla velká zahrada kolem Kounicových kolejí, tam v té zahradě, blízko sgrafita svatého Václava, 

ano, ty Kounicovy koleje do zahrady mají rovnou frontu a takový výklenek, a v tom výklenku bylo 

sgrafito svatého Václava… A těm nacistům se tam podařilo postavit ty šibenice, poblíž toho sgrafita, 

takže to jste mohl vidět ty chudáky popravené po svatým Václavem nebo blízko svatého Václava. A 

po stranách kolem té rovné fasády, tam byly zase ty pytle, kde musela nastoupit ta popravčí… kde 

museli nastoupit ti chudáci, kteří byli předtím zavřeni, trýzněni v Kauničkách, k tobě tam nastoupili do 

řady, buďto čelem, patrně čelem k té popravčí četě, a ta je střelila a oni spadli směrem k těm pytlům. 

Já jsem slyšela jen střelbu, na víc… přece se na to nebudu dívat, ale museli je popravovat i dopoledne, 

moje škola, ta byla pod kopcem, gymnázium, a měli jsme otevřená okna v létě a vím, že jsme slyšeli 

tu střelbu. A to profesoři vždycky řekli, že hodina končí a seděli jsme jenom a truchlili všichni 

dohromady.  A ten tatínek té Kamily, ten tam byl popravený, v těch Kounicových kolejích, patrně 

nebyl oběšený ani zastřelený, ale umučený, tam byla ještě mučírna dole ve sklepě, ta je dneska 

přístupná, to je všechno zachované. A kdybyste vy náhodou přišel dneska do Kounicových kolejí 

v Brně, do té pamětní síně, tak první obraz, velký – generál in memoriam Kamil Nesveda, ten otec té 

mé přítelkyně je tam vyobrazený.  

Chci se zeptat, vy jste se někdy dozvěděla o dalším osudu té Edity Linkové, jestli se jim podařilo 

vycestovat nebo co se s nimi dál stalo? 

To jsem právě u té paní Ruth Bondy, já jsem si přečetla v roce jedenáctém, v Lidových novinách 

v Horizontu byl velký rozhovor, Petr Zídek ho vedl, s izraelskou spisovatelkou a novinářkou českého 

původu, a mně utkvělo v mysli, když jsem celý ten rozhovor přečetla, „ročník devatenáct set dvacet 

tři,“ tak jsem si řekla, no já musím této dámě napsat, jsme stejný ročník, ona tam píše o tom, že 

navštěvuje pravidelně Terezín, vždycky osmého května, kdy se v Terezíně sejde komunita těch, kteří 

přežili nebo jejich příslušníků rodinných, a já jsem si tedy dovolila přes nakladatelství Franze Kafky 

získat adresu na paní Ruth Bondy, a já jsem si dovolila jí napsat dopis, kde jí žádám, až pojede… že 

jsem se jí nejdřív zeptala, jestli během její smutné cesty životem nenarazila v nějakém koncentračním 

táboru… a teď jsem vypsala jména těch mých spolužaček. O ona mně odepsala, že se nesetkala 

s nimi, ale že mně nabízí, když dovolím, že by tento seznam s mojí adresou, telefonním číslem, 

nechala vyvěsit v Terezíně, když se tam osmého května sejde z celého světa pamětníci židovští, tak 

kdyby tam někdo byl z rodin tady těch a těch děvčat, aby se mně ozvali. A potom jsem se dovolila 

zeptat, zase přes nakladatelství Franze Kafky, jestli se tam někdo ozval a bohužel, nikdo z těch 

pamětníků se neozval.  

Znala jste někoho, komu by se podařilo vycestovat před válkou do ciziny? 

No znala jsem, znala jsem, a sice to byla rodina Baťova, ale on už užíval tehdy svůj pseudonym 

Stanislav Budín. 
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A to byl žid? 

To byla židovská rodina a jejich dcera Rita byla později tou velvyslankyní, neslavně známou nebo 

slavně známou, nevím, jak bych to řekla, v Americe. A s ní jsem se setkala v jednadevadesátém roce 

v takovém malém letovisku na Českomoravské vysočině, když se ona vrátila prostě po té léčbě 

leukémie z Ameriky i se synem. 

A vy jste se znaly před válkou? 

Ona byla příliš malá proti mně, to bylo tehdy osmileté děcko, já jsem jí neznala, znala jsem jenom její 

rodiče.  

Aha. 

Takže o těch vím, že vycestovali do Ameriky.  Ještě jsem znala jednu rodinu, která se přátelila tady 

s těmi Budínovými, ti se jmenovali Wachsteinovi, a o těch jsem nevěděla, jestli vycestovali nebo jestli 

byli v Terezíně, to jsem všechno nevěděla, ale to jsem si zjistila po vaší návštěvě u mě, když jste 

natáčeli poprvé u mě v bytě, tak jsem se až teď později, hodně později dozvěděla, že Wachsteinovi 

nebyla čistě židovská rodina, že Wachstein, jenom pan Wachstein byl židovského původu a jeho 

manželka ne, proto ani neemigrovali ani nevycestovali, ale dostali se ve čtyřiačtyřicátém roce do 

sběrného tábora těch smíšených rodin, a to bylo někde u Příbrami nebo někde na Kladně to bylo, 

takže ten můj kamarád židovský, Ilja Wachstein, se mohl vrátit živ a zdráv do Prahy. Přežil ten sběrný 

tábor tam. 

Ještě jsem se chtěl zeptat na jednu doplňující otázku k tomu, o čem jsme se už bavili, já si 

vzpomínám, že když jsme se bavili minule, že jste popsala vlastně víc míst, kam židé nesměli po 

tom roce třicet devět. 

Po okupaci. No tak… 

Vzpomenete si, kam židé nesměli? 

To bylo všude, „Juden verboten, Eintritt für Juden verbotten,“ „Vstup pro židy zakázán,“ česko‐

německy napsané, do kina nesměli, do kavárny nesměli, do divadla nesměli, tramvají nesměli jet, 

mám dojem, že i na poště jsem to četla, „Eintritt verbotten,“ to chudáci nesměli nikam.  

A byly nějaké obchody, kam směli jít?  

To máte dobrou otázku, to nebylo na všech obchodech napsané, no ale vždyť oni neměli chudáci 

peníze, tak co by dělali v obchodech?  

Jak víte, že neměli peníze? 

No vždyť byli vyhnáni ze svých bytů a byli v těch lágrech, ale moment, když ještě paní Kleinová 

bydlela v bytě, tak to ještě peníze měla, z kraje si mohli zřejmě něco koupit, až udělali ten lágr, až je 

vyhnali do lágru, tak už bylo zbytečné psát „Eintritt verbotten,“ takže to „Eintritt verbotten für 

Juden,“ to muselo být hned po okupaci, hned po okupaci nesměli jet tramvají, nesměli do kaváren.  

Vzpomenete si, jestli ta paní Kleinová, vaše sousedka, jestli vás třeba někdy požádala, vaší rodinu o 

nějakou výpomoc nebo…? 
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Ne, nikdy nic takového nepotřebovala, paní Kleinová měla v uvozovkách tu výhodu, že mohla mít tu 

českou služebnou, která všechno… Paní Kleinová jí možná dala šperky, ona je prodala, to já nevím, 

prostě přišla k nějakým penězům a nakupovala prostě, co bylo potřeba. Jenomže to trvalo, co já vím, 

půl roku, a pak musela ten byt opustit, protože si ho vyhlídl ten Karel Schwabe, že. 

Přišla se k vám rozloučit nebo přišli jste se k ní rozloučit, když odcházela? 

Já jsem přišla tenkrát ze školy domů a maminka to věděla jenom od té Helenky, a mohla se podívat 

z balkonu, protože tam už byli nacisti, kteří jí odváželi nebo ten esesman, a neměla žádnou jinou 

možnost, vrazili do bytu a ta Helenka mojí mamince potom řekla, „Mladá paní stačila jenom vzít pár 

plen do náruče, děti do náruče a odchod.“ 

Co se stalo s jejím majetkem, který zanechala? 

Do toho se nastěhoval Schwabe, ten tam byl během několika dnů v tom bytě, tak jak to ta paní 

Kleinová opustila, se vším tím luxusním vybavením… On věděl, co si vyhlídl, ten Schwabe, ten tam 

nešel naslepo. 

Já vám zatím děkuju mnohokrát za rozhovor. 

Velice ráda jsem vám ho poskytla. 

Chtěl jsem se po krátké pauze ještě zeptat na pár doplňujících otázek, jedna z nich je otázka 

kolaborace Čechů, vy jste zmínila, že Češi kolaborovali. Vzpomenete si, jakým způsobem nebo 

máte nějaký příklad kolaborace Čechů v Brně, kterého jste vy byla svědkem? 

Co bych si vzpomněla… Domnívám se, nebudou mít úplně čisté svědomí mnozí pracovníci z celního 

oddělení brněnského, protože ti se účastnili spolu s Němci prohlížení balíků, my sami, naše rodina 

alespoň čtyřikrát, jsme dostali vykradený poštovní balík, ano. Jestli to udělala německá kontrola nebo 

česká, těžko říct, ale ti čeští celníci spolupracovali úzce s nimi. Tam, kde já jsem bydlela, na Tučkové 

ulici, tak dejme tomu takových dvacet metrů od našeho domu byl rožní dům, který byl postavený pro 

pracovníky celníků, ano, a z těchto celnických rodin se některé rodiny potom velice aktivně účastnily 

odsunu, toho divokého odsunu Němců z Brna, aby zlepšily svojí image. Tak to vidím já dnes.  

Vy jste sama byla svědkem nějakých epizod toho divokého odsun Němců, viděla jste nějaké 

násilnosti na Němcích?  

Já ne, ale můj bratr, můj bratr o tři roky mladší než já, kamarádil s klukama od těch celníků, a jednoho 

dne, to bylo v květnu čtyřicet pět, po válce, koncem května, přišel ten jeden kluk z toho celnického 

domu k nám a říká bratrovi, „Ivo, tady máš pušku a půjdeš se mnou hlídat Němčoury do lágru,“ a můj 

otec říká, „No tak počkat kluci, jaké půjdeš s puškou hlídat, na co potřebuje pušku? Tak jestli je má 

hlídat, tak se tam bude chovat slušně a ne s puškou.“ A tento celník, tento kluk z těch celníků, z té 

celnické rodiny, řekl mému otci, „My tam jdeme střídat gardisty ze zbrojovky a my tam jdeme vlastně 

těm Němcům trochu pomoct a ochránit je.“ Tak dobře, tak otec svolil a bratr tam šel k večeru, to byla 

myslím sobota před nedělí, a uviděl tam hned při vchodu, jak gardista pažbou pušky rozbil hlavu 

starému člověku, říkal, že to byl velice starý pán nějaký. A bratr mu to chtěl jít zavázat a pomoct, a 

ten chlapec, ten jeho kamarád mu řekl, „Ivo, nechoď tam, gardisti by tě zastřelili, protože by řekli, že 

pomáháš Němcům.“ Takže to byly takové, to byla násilnost, že. Já jsem byla doma, když Gitina 
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Wjenzeková, ta kamarádka německá, s kožichem přes ruku, maminka její kožich přes ruku, to 

považovalo se tehdy za největší majetek, mít persiánový kožich… Ona se se mnou nerozloučila, 

Gitina, já jsem byla na tom balkóně a Gitina jenom tak na mě mávala, že odjíždí posledním vlakem, to 

bylo tedy v pětačtyřicátém, posledním vlakem, který ještě vypravil Němce směrem na západ. Ona 

měla příbuzné, ta Kristýna, v Karlových Varech, a tak se asi dostaly do jednoho z posledních vlaků, 

který je mohl odvézt na západ, na západ republiky, protože její starý, poměrně starý otec musel 

narukovat k tomu, jak se to jmenovalo, to byla jako naše civilní obrana, k něčemu takovému, a byl ve 

frontě civilní obrany tady ten pan Wjenzek někde na jihu Brna, utekl z toho, protože na jeho nervy to 

bylo moc a dejme tomu takové tři dny před koncem války nebo čtyři dny, byl u nás v domě. To my už 

jsme hospodařili ve sklepě, jeho manželka s dcerou Gitinou, ty už jely na západ, a to vím jak dneska, 

že otec říká, „Tak pane Wjenzek, pojďte k nám do sklepa,“ a on řekl, „Mně je jedno, jestli mě zastřelí 

někde ve sklepě, jsem prostě pro ně Němec,“ jako pro ruskou frontu a pro komunisty, „A tím to 

končí.“ Pan Wjenzek nám donesl do sklepa všechny jejich zásoby, zavařeniny, cukr, mouku, co našel 

doma, to nám všechno do toho sklepa donesl, muži v domě hlídali takzvanou bratwachu, kdyby 

náhodou puma někde spadla, abychom se varovali, aby nás varovali. A přišli do domu, večer vrazili 

nebo v noci ruští vojáci a že hledají Germánce, pan Wjenzek byl nahoře u sebe v bytě, můj otec měl 

tenkrát službu a říkal, že tady žádnej Germánec není, a tak „Davaj časy,“ tak aspoň sebrali hodinky 

otcovi i bratrovi a zase, jestli tam není Germánec, a ten pan Wjenzek to nervově nezvládl a po 

schodech přiběhl dolů a chtěl vyběhnout z domu, a oni ho před očima nám zastřelili. Tak to je, co 

jsem viděla, to byl antifašista, ten si to prostě nezasloužil. A divoký odsun z Brna moje rodina 

odsoudila, protože se nemělo paušalizovat, nebyli všichni stejní, ti Němci, že.  

Vy jste říkala, že váš bratr šel do nějakého tábora, kde byli drženi ti Němci, co to bylo za tábor? 

To byl sběrný tábor Němců, připravených potom na ten odsun, na ten divoký odsun, můj bratr to tam 

nervově nezvládl, kolem půlnoci přišel domů, horečku měl, zvracel, maminka u něj do rána seděla, 

dávala mu obklady, a až ráno jsme se teprve dozvěděli, nebo dopoledne jsme se dozvěděli, co se tam 

dělo v tom sběrném táboře, že nemohli těm Němcům z toho opravdu až nelidského utrpení, těm 

starým Němcům, kteří nemohli už vůbec nic… A že tam viděl i toho nějakého našeho známého, 

solidního Němce, slušného Němce, tak tak to na něj zapůsobilo, že musel utéct. A my jsme z něj 

nedostali několik hodin slova, z bratra, zle mu bylo, horečku měl, zvracel, no prostě nervový šok 

prožil.  

Co vám říkal, že se tam odehrálo? 

Bratr jenom mluvil o tom, že pažbami rozbíjeli hlavu, a když se pohnul jenom nějaký Němec, že by šel 

tomu svému soukmenovci pomoci, tak ti zbrojováci, jak jsem řekla, ta revoluční garda, je dovedla 

zastřelit.  

Jak se jmenoval ten tábor? 

To bylo seřadiště, to byla vyhlášena seřadiště, dneska v Brně tam stojí to Bobycentrum slavné, jestli o 

tom víte, to je sportovní hala a všechno, to je na místě toho sběrného tábora, dřív tam byla, říkali 

jsme tomu v Brně planýrka, ze všech stran se svažoval dolů, dole byla jako taková planýrka, pod 

kasárnami v Černých polích, a na té planýrce bydlela brněnská, dneska by se to nazvalo brněnští 

bezdomovci, ano, kriminálníci a taková různá společnost tam bydlela, planýrce jsme se měli za úkol 
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nebo bylo nařízeno mými rodiči se obloukem vždycky vyhnout. Dneska se nevyhnete těm 

bezdomovcům, ale tenkrát byli v Brně na planýrce.  

Ještě jste zmínila, že v určitý moment museli židé v Brně odejít ze svých domovů a přesunout se do 

nějakého sběrného tábora. 

Někde pod Klajdovkou. 

Vy jste se tam byla někdy podívat? 

Nikdy, nikdy.  

Věděla jste o tom již za války, že je to místo, kam jsou soustředěni židé? 

Nevěděli jsme to, já jsem se to snažila dopátrat, když mi ta Sylva, ta Editka řekla, „Běž prosím tě pryč, 

aby tě nevzali se mnou do lágru,“ já nebo ani rodiče mi nemohli pomoct zjistit, kde to bylo. Potom se 

tady tento lágr využíval hned po válce pro sběrné tábory Němců, kteří museli v Brně odklízet trosky 

nebo co všechno museli v Brně odklízet, a tak jsem se potom až po válce nebo ty první dny po válce 

dozvěděla, že Němci, pardon, že Češi zavřeli Němce do sběrného tábora, který původně byl pro židy.  

A to byl tedy jiný tábor, než v kterém byl váš bratr? 

To byl jiný tábor, to byl jiný, tento byl v Černých polích nebo pod Černými poli, na té planýrce, jak 

jsem řekla, a toto je na druhém konci Brna za Židenicemi, mezi Židenicemi a Velkou Klajdou, na 

Klajdovce je dneska pěkný hotel s ubytovacím zařízením, a já jsem i telefonovala do Židovského 

muzea do Brna, po vašem rozhovoru, a nedovedli mně říct, kde to přesně bylo, čili ani tam to není 

známé. Ale souhlasili se mnou, je to někde u Klajdovky.  

Já vám děkuju mockrát za rozhovor.  

Rádo se stalo. A já vám děkuji za trpělivost se mnou. 

Po krátké pauze se opět vracíme k vašim vzpomínkám na válečné období, chtěl jsem se ještě zeptat 

na tu rozlučku s vaší kamarádkou Editou. 

Editou Linke.  

Co ona vám říkala během… O čem jste se bavili během té rozlučky a co se tam odehrávalo, v domě? 

Editka tenkrát zmínila, že lituje, že s námi nechodila už od prvního ročníku gymnázia, a my jsme 

jenom řekly, „A Editko, když umíš tak dobře česky, pročs teda chodila do německého?“ – „Tatínek 

musel zůstat v německém registru,“ a to se zase potvrdilo, co říkal můj otec, že si Němci, čeští Němci 

v uvozovkách v Brně, že si drželi bohaté židovské rodiny, zaprvé měli z toho peníze a za druhé mohli 

vykázat, v Brně je tolik a tolik tisíc Němců, ano, zvyšovali tu kvótu Němců v Brně, tak Editka zalitovala, 

že nechodila mezi nás, řekla, „Nemusela bych teď toto všechno prožívat,“ a její maminka řekla, 

„Editko, musela, protože jsme židé.“ 

A říkala vám, kam jdou a jakým způsobem si zařídili emigraci? 

Jenom, že musel tatínek zaplatit, že zaplatil moc peněz, oni měli velkoobchod nějaký, Linkeovi, takže 

zámožní byli, nádhernou vilu měli, měli jenom tu jedinou dceru. A paní Linkeová, té se to všechno 
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nezdálo, ta trpěla obavami, jestli jim to po cestě někde nezmaří ten útěk nebo tu emigraci, a měli 

namířeno, já se pořád domnívám, že to byla Belgie, Holandsko, Dánsko, severovýchodní Evropa, a 

odtud možná se chtěli dostat dál, to těžko říct.  

Ona tedy projevila nějakou obavu z toho? 

Paní Linkeová, Editka ne, ta v těch svých patnácti letech, no. 

A co říkala paní Linkeová? 

Že nemá zprávy žádné od těch známých, kteří odjeli spíš než oni, to bylo taky zajímavé, že pravda 

nebyly telefony nebo nemohli telefonovat, ale v tu dobu že se vůbec žádným způsobem nemohli 

domluvit, jak se jim podařila cesta, za kterou zaplatili nemalé peníze.  

Vy jste viděla, jak si balí zavazadla nebo brali si s sebou něco? 

Protože oni měli ještě zahradní domek v té jejich parkově upravené zahradě, a tam bydlela rodina 

zahradníka, a pan zahradník a ta jeho manželka, to byly málem lodní kufry, skládali několik takových 

kufrů, odjížděli, bylo léto, otevřeným autem, tedy autem se sklápěcí střechou, pak se jenom otevřela 

brána, zahradník, zahradnice plakali na jedné straně, my holky na druhé, zamávali jsme a tím to 

skončilo.  

Já vám děkuju, ještě jsem se chtěl zeptat na ty dny po osvobození, říkala jste, že k vám do domu 

přišli Rusové, sebrali vašemu tatínkovi a bratrovi… 

Hodinky.  

Hodinky. A zastřelili tam toho… 

Pana Wjenzeka. 

Toho Němce, který byl vlastně antifašista, docházelo tam ještě k nějakým dalším problémům 

s ruskými…? 

Tam docházelo k velkým problémům, protože řekla bych, ta elitní armáda, možná elitní, ta byla 

v prvních liniích a za nimi přišli, to byli vyložení banditi. Primitivové, jejichž hlavním cílem bylo 

znásilňovat ženy, kousek od nás byl polozbombardovaný dům, ale zůstal v pátém patře byt 

zachovaný, a muži z nejbližšího okolí se domluvili, že tam se nastěhují ženy, které chtějí, takže já 

s maminkou jsme tam spávaly nahoře v tom bytě. A to byl zase nějaký inteligentní ruský důstojník, 

ten objížděl domy a říkal, „Kdyby sem ti banditi,“ nebo on neřekl banditi, „ti naši soudruzi vtrhli, tak 

stačí jenom zakřičet, Patrol, Patrol!“ A to se ozývalo celou noc, hned z toho domu patrol a to přijeli, 

aby vyhnali tady tyhle ty z domu. Já jsem myslím takových osm, deset dnů s maminkou spávala v tom 

domě v tom pátém patře a bylo nás tam přes třicet. A takových domů že prý bylo blízko nás víc, ale 

člověk se staral o sebe v tu dobu, že.  

Takže tam docházelo ke znásilnění? 

Ano, ano.  

V okolí? 
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To jak jsem se zmínila, že máme v Kanicích takovou rodinnou chatu nebo dvě chaty rodinné, tak 

v Kanicích bydlí rodina, s kterou jsme se dobře znali a přátelili, a sestra toho dotyčného pána, 

jmenuje se Krejčí, byla znásilněna několik domů dál od nás ve svém bytě, jak my jsme bydleli v Brně.  

Byla jste svědkem ještě nějakých dalších násilností v těch revolučních dnech, ze strany Čechů, 

Němců nebo Rusů? 

Němci ti nemohli nic už, Češi, ti měli vyhlédnuté byty, do kterých se vrhnou, samozřejmě ne všichni 

Češi, to byli hlavně ti zbrojováci, kteří byli za války tak aktivní, pronásledovali české studenty, kteří 

byli nasazeni do zbrojovky, tak oni je hlídali, aby jenom někam nedali písek nebo něco, aby prostě jak 

se tomu říkalo, když se ničila výroba? Schválně, aby… 

Sabotáž? 

Aby nesabotovali, ano, takže čtyřiadvacátý ročník si svoje užil, v té zbrojovce, a aby si zbrojováci 

brněnští svojí image trochu vylepšili, no tak potom se z nich stali gardisti, kteří naléhali na divoký 

odsun. Měli vyhlédnuté byty po Němcích, které si vezmou, a to byly hlavně zase židovské domy, 

židovské byty, které nejdřív vykradli Němci no a teď Češi, že.  

Kdo se nastěhoval do toho bytu po Kleinově rodině? 

No nejdřív Schwabe, a když Schwabe potom šel do té vily, já se domnívám Linkeů, tak se tam 

nastěhovala německá rodina nějaká, ale ta už tam nebydlela… To byla německá rodina, která měla 

být v přízemí v našem domě a chtěla jít do lepšího bytu, a na její místo přišla potom česká rodina, 

takže tam bydleli Němci, po tom Schwabem. A po válce se ten velký byt rozdělil na menší byt a 

nastěhovala se tam údajně vybombardovaná komunistická rodina, ale pořádně komunistická, která 

dala potom zabrat všem lidem v okolí. 

Jak se jmenovali? 

Myslím Drábkovi. Drábkovi, měli dvě děvčata, a ty zase rady jezdili s kočárkem s mými dětmi, protože 

já jsem potom v tom domě také dostala byt, až jsem se vdala, až jsem dostudovala, to už byla 

padesátá léta. Drábkovi se jmenovali, ano, ale ti tam potom také šli do lepšího, avanžovali, že, 

v padesátých letech. Po válce toho využili, to je ta naše povaha česká, řekla bych já, ono se všechno 

mění, ale ve spirále času, bohužel, nám k velké ostudě.  

Já vám děkuju mockrát za rozhovor.  

Rádo se stalo. 
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