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Dobrý den.  

Dobrý den.  

Můžete se mi prosím představit, jak se jmenujete? 

Jmenuji se Jaroslava Zdráhalová. Bydlím v domově seniorů Dolní Sokolany, jinak jsem Olomoučák 

obrovský.  

Jaké je vaše rodné příjmení? 

Francová. 

Byli jsme u vás před několika měsíci a vy jste nám vyprávěla osudy vaší rodiny a vůbec vašich 

známých v období těsně před válkou a vlastně i za války. Jsme zde znova proto, abychom 

zaznamenali vaše… tyto vaše vzpomínky. Mám s sebou i poznámky z toho minulého sezení a 

možná se k nim budu během toho našeho rozhovoru odkazovat. Mohu se vás teda zeptat na řadu 

otázek, které se dotýkají vaší minulosti? 

Jistě.  

Dobře. Kdy a kde jste se narodila? Kdy a kde jste se narodila? 

Čtvrtého šestý dvacet sedm v Olomouci.  

Jak dlouho jste… takhle – můžete mi říci něco více o vašich rodičích, kdo byl váš tatínek, vaše 

maminka? 

No můj tatínek byl úředník, pocházel z Vítkova u Ústí nad Labem, a s maminkou se seznámil 

v Olomouci, když sloužil po první světové válce jako základní… teda službu vojenskou na letišti 

v Olomouci. Maminka se jmenovala Anna Smolová, ta bydlela v Olomouci taky od narození.  

Můžete mi popsat, v jakém duchu jste byli vychováváni v rodině, vedli vás rodiče například 

k náboženství? 

No byli jsme teda jako římští katolíci, ale ne bigotní, čili chodili jsme do náboženství, ale jinak jsem 

bohoslužby začala navštěvovat, až když byly studentský mše v Michalským kostele v Olomouci. Jinak 

to nebylo nějak tak přísný. 

Vy jste se narodila v Olomouci, kde jste vyrůstala, taky v Olomouci? 

V Olomouci jsme byli až do roku třicet osm, nebo třicet sedm, pak jsme se přestěhovali do Zlína, 

protože tam tatínek pracoval, a měli jsme se odstěhovat nebo odjet na Novej Zéland. No jenomže 

když už jsme byli v Praze, bydleli jsme… teď už je ten hotel zbouranej… byldeli jsme v hotelu naproti 
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Praha – Tešnov, nádraží… A sestra dostala horečky a přišel doktor a zjistil, že má spálu, a přesto, že 

jsme měli zaplacenou jízdenku do Paříže, kde nás měl čekat tatínek, a měli jsme lodní lístek 

z Marseille teda na ten Novej Zéland, už nevím, kde to mělo teda všude být… No tak řekl, že nás 

nemže pustit, protože je to infekční choroba a že bychom určitě nechtěli šest týdnů brouzdat po 

Středozemním moři. Tak jsme zůstali bohužel tady.  

A proč jste chtěli odjet na Nový Zéland? 

Protože tatínek byl zaměstnance u Baťů, a tam měl zakládat leteckou továrnu.  

Aha. A to byl ten hlavní důvod, on chtěl prostě vyjet na Nový Zéland, nebo proč…? 

Ne, to Baťa rozhodl, no. Baťa rozhodl, jenomže se stalo to, že taky Baťa říkal, že… se nemusí nikdo 

starat, u žádnýho jeho zaměstnanců, jenomže tatínek, když jsme nepřijeli do té Paříže, tak se vrátil a 

Baťa ho propustil. No. Že prostě porušil pracovní kázeň. No.  

Vy jste byli… no vlastně jste vyrůstala v Olomouci nejprve… 

Ano.  

Vzpomenete si ještě předtím, než jste odjeli do Zlína, na ty nálady ve městě co se týče politiky? 

Nás vlastně zajímá, jestli jste již v té Olomouci jako mladá dívka nějakým způsobem vnímala třeba 

nástup fašismu, Hitlera v Německu a podobně, je to něco, co byste vy jako mladá dívka sledovala? 

No tak zaprvé – Olomouc bylo takový… prostě město, kde byli Češi, Němci, židi, a nikdo nepociťoval 

žádnej rozdíl. No ale potom třiatřicátým roce to začalo bejt takový prostě nepříjemný, no. Tak jsme 

to museli nějak vydržet, no. Začlo se to dělit – „Ty seš Čech, ty seš Němec, ty seš žid, ty patříš…“ 

prostě konec, no už žádný takový… No o přátelství už se nedalo vůbec mluvit, prostě už to bylo, dá se 

říct na ostří nože. Každej se držel toho svého písečku.  

A vy jste znala v Olomouci nějaké lidi židovského původu? 

No tak jistě, že jo. No třeba nejkrásnější holka v Olomouci byla Zuzana Beckmannová, to byl opravdu 

idol všech pánů, paní a dívek. No… Potom u nás v domě bydleli Langerovi, to byla taky židovská 

rodina, s tou Ruth jsem chodila do školy, pak ještě měla bratra, to už si nevzpomínám, jak se 

jmenoval, no tak ale… Karpfenovi… no strašná spousta těch židovských rodin, ale všichni jsme žili do 

toho třiatřicátýho roku a později v takové dá se říct symbióze. No.  

A proč se to začalo dělit, proč se toto začalo měnit? 

No protože… my jsme jim říkali hakoši, to byli Němci, chodili do Hitlerjugend, holky chodily do BDM, 

no ti chodili v těch svých krojích už za První republiky, no a už se to rozdělovalo. No… A už prostě 

nebylo cesty zpět, nebylo.   

Vy jste znala… nebo… to mluvíte o Němcích, byli i mezi Čechy nějací fašisté? 

No možná, že byli, ale já jsem o nich nevěděla, až potom začal… to bylo ta Liga, myslím Stříbrný se 

jmenoval ten… takovej ten jejich vedoucí, ale celostátně, jo. Tak to byli opravdu fašisti, ale s těma 

jsem se nedostala tak nějak blíž, s těma rodinama do styku.  
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Vy jste měli v příbuzenstvu někoho, kdo by byl židovského původu? 

Nežidovskýho? 

Mezi příbuznými jestli jste měla někoho židovského původu? 

No jistě, babička byla… že… no. A potom ona měla několik bratrů a sester. 

Jak se jmenovala babička? 

Ona se jmenovala Herschlová, za svobodna, a vzala si Němce, Smol, takže rodina se potom jemovala 

Smol, ale tatínek… dědeček se dal rozvést, a babička teda zůstala, prostě sama, no… 

Proč se rozvedl s babičkou? 

No protože byl hakoš. No… 

Skutečně? 

Skutečně. No. Vám říkám, to byly tři takový klany, Češi, Němci, židi a už to nešlo dohromady.  

V kterém roce se rozešel s babičkou? 

No počkejte… já nevím, bylo to ve třiatřicátým možná… když začal Henlein. No. Tak asi, já myslím, že 

to bylo ve třiatřicátým. A on byl dobrovolnej hasič, a umřel, a vzpomínám si, že měl pohřeb a tam mu 

hráli „Ich hatt' einen Kameraden, Einen bessern findst du nit,“ a to si pamatuju doteď, jako děcko 

jsem byla na pohřbu a dodnes to můžu zazpívat.  

Můžete nám to zazpívat? Vzpomenete si na ta slova? 

Prosím? 

Vzpomenete si na slova? 

„Měl jsem kamaráda, lepšího nenajdeš, když trubka troubila… prostě tu zteč, tak stál po mém boku,“ 

no, to si pamatuju, dál už to ne, ale to si pamatuju. A to mu hráli na pohřbu, čili to už v té době byl 

takovej opravdu nacionalisticky vyhrocenej – dá se říct – pohřeb. No… 

V kterém roce to bylo, v kterém roce zemřel? 

No tak já myslím… v šestatřicátým, já nevím už… Ale na pomníku to má.  

A vaše maminka, teda pardon, vaše babička, ta Anna Smolová, jak potom žila vlastně bez dědečka, 

jak zvládala živobytí? 

Ona až do toho devětařicátýho byla v tom domě, kterej teda byl jejich, obchod, kterej provozovala, 

to byl kolo… no smíšený zboží, mlékárna… No a tam měla obchod, byt, bydlela tam s třema dcerama, 

ano, měla tři dcery. Jenomže jedna dcera, ta nejstarší, tu si přivezl dědeček do manželství, takže 

babiččiny dcery byly vlastně jenom dvě. Moje maminka a její sestra Berta. No a tak tam do toho 

devětatřicátýho roku žili stejně všichni stejně, no a potom… 

A vy jste žili s babičkou v jedné domácnosti, v jednom domě? 
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Ne, v domě, ale ne v domácnosti, každá z dcer měla svojí domácnost. A my jsme se odstěhovali do 

Zlína a babička zůstala v Olomouci samozřejmě, no a pak bydlela u té své schovanky.  

Já bych se na chviličku rád obrátil k tomu Zlínu, k tomu vašemu pobytu ve Zlíně. Jakým způsobem 

tam byl cítit nástup fašismu a ten strach z okupace, případně jak se tam potom proměnila 

atmosféra? 

No co já si pamatuju, tak nejstrašnější moment byl patnáctej březen třicet devět, kdy vpochodovaly 

do Zlína německý jedn… tam nebyla posádka, ale vpochodovala tam německá armáda, a pamatuji si, 

že padal sníh, do toho pršelo, bylo strašně škaredě, a první, s čím jsme se setkali ten den, bylo, že 

zavřeli ředitele naší školy. To byl první takovej ten… jsme se setkali tak přímo, no… Potom… 

Vy jste viděla, jak zatýkají ředitele školy? 

Ne, jenom přijeli a odvezli ho a to už bylo gestapo.  

A to jste viděla? 

No ne, jenom… my jsme nesměli ani k oknu, my jsme byli v těch Masarykovejch školách ve Zlíně, to 

bylo takové náměstíčko, a pak tam byl sportovní stadionek… No bylo to strašně hezký, ale když toho 

patnáctýho března – už jsme nesměli se dívat z oken. To nevím, kdo to nařídil, ale přišli učitelé a 

říkali, „Všichni do lavic, z okna se dívat nemůžete,“ no.  

Co se vám tak vybaví, když vzpomínáte na ten příjezd těch německých vojsk v těch prvních dnech? 

Jaké na ně máte vzpomínky? 

No ne pěkný, ale nezapomeň, že mi bylo dvanáct roků, ale už tenkrát člověk cítil to napětí a to, že je 

to všechno vlastně špatně. No.  

Vzpomenete si třeba, jak se chovali němečtí vojáci po příjezdu do Zlína? 

No, my jsme jim říkali kobylky. Oni se vrhli do obchodního domu, to byl ten Baťův dům, kterej tam 

stojí dodnes, a do toho přízemí, byly potraviny, bufet a tak, a hlavně tam byly takový obrovský 

nádoby, kde se vařila káva, ty byly vysoký, já nevím, snad dva metry, takový kotle, a pak zákusky. A ti 

s prominutím nejedli, ti vojáci, ti opravdu žrali, to bylo strašný. A my jsme jim říkali kobylky, ale 

hrozně nás potom udivilo, že když oni na náměstí zlínským ve městě, já už nevím, jak se jmenovalo, 

když tam přijeli, měli tu polní kuchyň a vařili eintopf, tak lidi na ten eintopf chodili. To nás šokovalo, 

to jsme nemohli pochopit, tam jste za korunu dostal… no ne celý menu, ale třeba svíčkovou a tři 

knedlíky, za korunu. A oni šli na eintopf. Tak to nás teda úplně vyvedlo z míry. 

A to i Češi nebo i místní Němci? 

No Češi, moc Němců ve Zlíně nebylo. Protože Baťa zaměstnával lidi český, a z toho okolí, že, to byli 

z těch kotárů a tak no. A tam měl ty mladý muže a mladý ženy, a ti na eintpof nechodili.  

Vy jste už ve Zlíně chodila do školy, jste říkala… 

Prosím? 

Chodila jste ve Zlíně do školy… 
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No. 

Měla jste nějaké židovské spolužáky? Ve Zlíně? 

V tom Zlíně si nepamatuju, já jsem… já a moje sestra jsme chodili do cizojazyčné, my jsme měli výuku 

v angličtině, ale taky jsme… a v němčině. A jinak teda jsme mluvili česky. To Baťa už si ty děti tenkrát 

takhle připravoval na ten výjezd do světa.  

Znala jste nějaké židy ve Zlíně? 

No nevzpomínám si, vím, že tam byl primář, měl dvě dcery, jedna se jmenovala Senta a druhá Zaria, 

ale jestli byly židovky, nevím. Ale židů tam bylo dost. Protože si pamatuju, že byly ty aféry, že skákali 

z toho společenského domu s celýma rodinama, když přišli Němci, to si pamatuju. Páchali 

sebevraždy, a přitom Baťa se snažil, aby se všichni dostali ven, už… 

Jak myslíte, že se snažil, co dělal Baťa pro ně? 

Prosím? 

Jakým způsobem se snažil dostat je ven? 

No dislokoval je třeba do Norska nebo tam, kde byli… nebo do Maroka, můj strejda, to byl 

mimochodem taky žid, tak ten měl tatínkovu sestru za manželku, tak ti byli v Casablance. A zakládal 

tam továrnu v Casablance, jako od Baťě. No. A tak on se o ty svý zaměstnance takhle staral, Baťa.  

Ten váš plánovaný odjezd na Nový Zéland rovněž souvisel s původem vaší maminky? 

No já nevím, proč… nevím… možná, že to byl ten impuls. Ale nevím.  

A můžete mi popsat to, co jste právě teď řekla, že tam snad celé i rodiny páchaly sebevraždy? Ve 

Zlíně? 

No tak vykládalo se o tom, a ztráceli se nám třeba spolužáci, ale jestli to byli židi nevím. Protože 

tenkrát se to opravdu v té době ještě nerozlišovalo.  

A co se říkalo o těch židech, kde…? Víte, kdy k tomu mohlo dojít, k těm sebevraždám? 

Já nevím, no, možná, že se cítili ohroženi, víte. A tak radši zlikvidovali celou rodinu. No ale co Baťa 

umožnil všem lidem v tom společenským domě, aby si tam pronajali pokoje… aby tam prodávali 

svoje věci. Třeba porcelán, zlato, stříbro, my jsme se tam chodili jako děcka dívat, protože nepočítali 

s tím, že by si to mohli odvézt.  

Jako židé tam prodávali tímto způsobem? 

Ano, ano.  

A to tam bylo dlouhodobě nebo to byl nějak…? 

Ne, to bylo takový nárazový, prostě když zjistili, že mají odjet, tak prostě to prodali, co mohli. No… 

Tak to si pamatuju teda dobře.  

A to bylo již po okupaci? 
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To bylo po okupaci.  

Vzpomenete si… můžete nám nějaké detaily z těchto bleších trhů… 

Cože, na co? 

Jestli nám můžete popsat, vy jste se tam byla podívat, když… 

No… 

Na tomto trhu. 

No.  

Kdo tam prodával tyhle věci? 

No jména neznám, ale vím, že tam byla spousta porcelánu, to mi teda utkvělo v hlavě doteď. Krásný 

porcelánový servisy. A potom příbory, zlato třeba, toho zlata tolik nebylo, ale bylo.  

A chodili si tam lidé nakupovat věci, bylo to populární? 

To už si nevzpomínám, no ale drahý to asi nebylo. 

Jak jste se dozvěděla o tom, že tam židé páchají sebevraždu skokem z toho společenského domu? 

No o tom… to nebylo nikde uveřejněný, ale mluvilo se o tom. A když bydlíte v takové čtvrti, jako jsou 

ty domečky, tam jeden o druhým všechno věděl a někdo tam chyběl, takže říkali, no ten skočil z toho 

společenského domu. Ale kdo to byl, to už nevím.  

Znala jste někoho, kdo by…? Jo. Do kdy jste vlastně byli ve Zlíně? 

Prosím? 

Do kdy jste byli ve Zlíně? 

Jak dlouho? To jsme tam byli asi rok a půl.  

A kam jste se potom vydali ze Zlína? 

No my jsme se vrátili do Olomouce, tenkrát nebyla nouze o byty, tak jsme dostali byt naproti parku, 

a ten byl ale strašně pěknej a moderní, a pak přišel nějakej Němec a museli jsme se vystěhovat, a 

dostali jsme náhradní byt na Sadové třídě, to byla parkstrasse, no a… Taky pěknej byt, a v tom domě 

bydleli židi, a ti všichni židi potom odjeli, teda byli odvlečeni do toho koncentráku. My jsme byli 

jediná vlastně árijská rodina tam.  

Kdy jste se vrátili zpět do Olomouce? 

Prosím? 

Kdy jste se vrátili zpět do Olomouce? 

No ve čtyřicátým roce. No třicet devět – čtyřicet.  
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Proč jste již… proč jste nešli zpět k babičce do domu?  

To měla ta její vyvdalá dcera, ona byla Němka, žejo, tak ona dostala všecko a babička musela pryč. A 

my jsme neměli možnost tam jít, to bylo její. Ona byla provdaná za Rakušana, za Vídeňáka, a on tam 

měl svojí rodinu. Že, příbuzný.  

A jak se jmenovala ta tetička? 

Pastuchovi, on se jmenoval Hans Pastucha.  

A ona? 

No ona se jmenovala tante Mici, takže asi Marie… Marie. Ona se jmenovala Smolová, takže tante 

Mici byla Smolová, její rodina byla Pastuchovi.  

Takže říkáte, že vaše babička musela opustit… 

No ten dům, no… 

A kdy ho… už předtím, než jste se vrátili do Olomouce nebo…? 

Ne, to už jsme byli v Olomouci, ale ona k nám nechtěla. Ona říkala, že nás nechce vystavovat nějaké 

té šikaně a tak. A bydlela – naproti toho jejího domu byl takovej vysokej dům – tenkrát to bylo 

moderní, a tam bydlela ta její schovanka. Tak ta se… babička se nastěhovala k ní.  

Kdo to byl, ta její schovanka? 

Prosím? 

Kdo to byl, tak schovanka? 

No… byli tam chudí lidi, tam bylo dost chudejch lidí, v té ulici, a ta holčička za ní chodila, a tak 

nakonec tam zůstala. A babička pak skončila u ní.  

Jak se jmenovala? 

No to víte… počkejte… a já mám dojem, že se jmenovala Jordánová, ale nejsem si jistá.  

A ona byla Češka nebo židovka? 

Češka. To byli chudí lidi, jejich tatínek… oni měli asi čtrnáct dětí, několik manželek, všechny teda 

přivedl do hrobu, ale nakonec mu zůstala ta Ela, to byla ta schovanka, no a ta… no, Ela Jordánová, 

no. Takže ta potom… babička skončila u ní. A ta Ela se o ní teda staralo opravdu… A babička chodila 

k nám, vždycky ráno, a do osmi hodin jsme jí museli přivést zpátky, protože oni nemohli chodit po 

osmé hodině venku, židi, no. To byla asi policejní hodina nebo co. My jsme s ní teda šli vždycky 

kousek teda k té Ele. Tam jsme jí odevzdali a šli jsme zpátky. Oni později do těch židovských bytů se 

nastěhovali Němci, a bydlel tam dokonce u nás, to byl šéf kripo, kriminální policie, takovej vysokej 

německej důstojník. Oni přišli s kuframa, on měl dvě dcery, manželku, oni měli čtyři kufry, a 

v pětačtyřicátým se ztratili jak páry na hrncem. Ani s těma kuframa nešli pryč, a on by asi to 

odskákal, on byl vysokej policejní důstojník, že… a jmenoval se Nietzche, to si pamatuju.  
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Říkala jste, že babička musela opustit ten dům.  

Ano.  

Kde bydlela… Co se stalo s tím jejím obchodem, který jste zmínila? 

No tak to se… ten obchod ten si přestavěl ten manžel té tety, Mici, si to přestavil a udělal si z toho 

holičskej salon, takže to skončilo jako holičskej salon pro hoch nobl Němce.  

Jaké další nařízení se dotkly babičky? V době okupace? 

No tak nesměla teda chodit po té osmé hodině, potom jednou jsme chtěli nějaký ovoce pro ní, a ta 

prodavačka v té zelenině řekla, že jestli je to pro babičku, tak nemá, protože „Juden brauchen keine 

Etaminen,“ chytrá ženská to byla, pletla si vitamíny s etamínem. No… ale neprodala nám je. No a 

jinak já už nevím, jaký měli lístky, ale moc toho nebylo.  

Takže měli jiné lístky, než nežidé? 

Možná asi jo, já už si opravdu nevzpomínám.  

A jak to poznala ta prodavačka, že to máte…? 

Třeba měly jinou barvu, nebo jiná gramáž, já jsem třeba měla, jako… že jsem nebyla patnáct, tak 

jsem měla osminku litru mlíka na týden, čili já jsem měla za měsíc půl litru. No… A možná, že židi 

neměli vůbec mlíko. Protože babička žila víceméně u nás, že, tak nevím, jak to bylo. Si fakt 

nevzpomínám.  

Co ještě židé směli a nesměli, nebo museli a nesměli dělat? V Olomouci? 

Prosím? 

Jaké další nařízení se dotkly židů v Olomouci? 

No nesměli jít do kina, do divadla, jezdit tramvají, autobusem, to všecko bylo zakázaný. No… a mohli 

nakupovat jenom v určitých hodinách, ale… Taková kuriozita – ten velitel té kripo olomoucké měl ty 

dvě dcery a ta jedna byla tak krásná, ale vypadala jak krásná židovka, a před mýma očima jí mlíkařka 

vyhodila z obchodu, že už je po čtvrté hodině, já myslím, že do čtyř hodin to bylo, takže už nemůže 

židy obsluhovat. No ta holka byla tak v šoku, že se ani nezmohla na slovo, ale přála jsem jí to. Potom 

když byly nálety, ony občas sporadicky byly, tak jsme byli v krytu dole pod barákem a ona se 

zpravidla loučila tak, „Auf wiedersehn im Massengrab,“ a pak šli, se ztratili do toho Německa, možná 

že tam skončila, v tom masovým hrobě.  

Říkala jste, že židé nesměli do kin, do divadel a tak dále… 

No jasně.  

Bylo to nějak veřejně oznámeno…? 

To bylo všude, „Juden unwunscht,“ – „Židé nežádoucí,“ no, to nesměli, museli nosit hvězdy.  

Od kdy museli nosit hvězdy? 
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To už si nevzpomínám přesně od kdy, ale babička jí měla, maminka jí to musela přišít, no a měli… 

dostali jednu. Tak kdyby se chtěli převlíct, tak by museli hvězdu odpárat a přešít někam jinam. Ale 

bez ní nemohli jít. 

A vaše maminka musela nosit hvězdu? 

Ne, maminka moje ne. Ona byla jenom halbjudin, jenom položidovka. A my jsme byli čtvrtinový 

židovky.  

Když jste zmínila ty nápisy, nějaké cedule, vzpomenete si ještě na nějaké další nápisy, které jste 

viděla, které omezovaly pohyb židů po městě?  

No většinou teda jenom to, a to stačilo, „Juden unwunsch,“ do tramvaje, do autobusu, do kina, do 

divadla, absolutně nic. Absolutně… do hospody… absolutně nic.  

Viděla jste třeba nějaké antisemitské nápisy napsané na zdech? Nebo obchodech nebo podobně? 

No akorát „Juden raus,“ a takový, no. Židi ven…  

A to bylo ještě před válkou nebo za války? 

Ne, to už bylo po okupaci, předtím nebylo nikde nic.  

Kde jste mohla… kde jste viděla takové nápisy, „Juden raus,“ a podobně? 

Co kdy jsem mohla? 

Kde jste viděla takový nápis? 

Třeba na zdech domů. A to tam byl dlouho po válce ještě. Protože jak se to vsáklo do té omítky, tak 

by to museli osekat. No… 

A to bylo na domě, který patřil nějakým židům nebo to bylo…? 

Ne, jenom tak… měli trochu barvy, tak to potřebovali užít. No… 

Jak to bylo například s bazénem, mohli židé do bazénu? 

No to… my jsme měli odvahu se sestřenicemi, sestra moje a dvě sestřenice, nějací hájoťáci přišli a 

ukazovali na nás a říkali, že jsme židovky, a že tam nesmíme být… A moje sestřenice, ta byla taková 

od rány, tak prvního nafackovala a pak řekla, „My nejsme židi… viertel Juden,“ a zůstali jsme tam a 

nic se nestalo. Teda jako ze strany úřadů. A hájoťáci se ztratili, my jsme proti nim byly velký holky už. 

No oni měli tak dvanáct a my už jsme měli tak patnáct a víc. No… 

A oni se vám nějak nepomstili, nezavolali nějaké policisty nebo…? 

Ne, ta sestřenice jim nafackovala, tak se jí lekli, oni proti nám byli vlastně kluci, no, to byly děcka. A 

ona se nebála a nafackovala jim. Ale na ty sokolský srazy, tam jsme chodili furt. Pak už jsme měli klid.  

Jaký byl další osud vaší babičky?  
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No my jsme jí doprovázeli, já si nevzpomínám, kolikátýho to bylo, ale bylo to myslím na podzim a 

doprovázeli jsme jí na ten… na to místo, to byla v Olomouci v Hodolanech Hálkova škola. To byla 

taková základka a tam byli soustředěni všichni židi. Tam museli se hlásit, tam přišli, měli s sebou 

zavazadla, bylo jich tam strašně moc, a postupně v noci je odváželi teda na nádraží, protože nechtěli, 

aby bylo vidět, jak ti židi choděj na to nádraží, a tam je cpali do vagonů. No ale maminka mohla 

doprovodit babičku teda až na ten treffung, jak říkali, a my jsme museli zůstat na rohu té Hálkovy 

ulice. Protože my jsme šly s ní čtyři děvčata. Sestra, dvě sestřenice a já. A my jsme musely zůstat na 

rohu té ulice.  

Jak dlouho dopředu se babička dozvěděla, že bude muset odejít? 

To už si nevzpomínám, ale nebylo to moc dopředu. Nebylo. Vzpomínám si, že to bylo odvážený, kolik 

kilo každej mít, to už jsem taky zapomněla, ale ona měla takovej velkej kartáč na boty, a ten máme 

dnes. Maminka říkala, „Mami, nemůžeš mít tak těžkej kartáč, to by ti přesahovalo ten limit,“ a koupili 

jsme jí menší takovej a ten velkej máme dodnes doma. Ale ten váží snad dvě kila. Ale bylo to babičce 

líto. To… nějakej vztah k tomu kartáči…  

Vzpomenete si, co ještě dál si balila s sebou? Do transportu? Jestli si vzpomenete, co ještě dál si 

balila s sebou do transportu? Co dalšího si zabalila? 

No bylo toho… bylo to předepsané, takže si nepamatuju přesně, co to bylo. Kožich eventuálně mohla 

mít, ale na sobě, jo, ale do toho zavazadla, já už nevím, kolik to mohlo vážit, ale moc toho nebylo. No 

toaletní potřeby, kartáček na zuby, mejdlo a takový věci, pár hadříků a boty, to bylo všecko.  

Víte, jak se dozvěděla o tom, že musí se dostavit na to shromaždiště? 

Věděla.  

A jak se to dozvěděla? 

No tak to bylo napsaný, to bylo ve všech novinách, že tam teda je to shromaždiště, že jsou všichni 

povinni, že pojedou na východ a že tam budou zakládat osady a tak no… A jeli na východ, napřed do 

Terezína a potom do toho Polska. Ale víte, on tomu nikdo nevěřil, že to bude tak hrozný. Nikdo. My 

jsme měli strach, báli jsme se hrozně, ale nikdo tomu nemohl uvěřit, jak tomu můžete uvěřit? Starý 

lidi, babička měla jednasedmdesát, no.  

Nechcete se napít? 

No, jo. No ale byli tam mladý lidi, s děckama, s miminkama… 

To jste viděla? 

No jo, to chodili do té Hálkové. My jsme tam stály, a potom nás zahnali a v noci je šupovali, nádraží je 

odtamtud kousek, já nevím, snad pět set metrů, no a do nádraží je… 

Kdo vás zahnal tam odtud, kdo vás zahnal od té školy? 

Kdo? 

Kdo vás zahnal tam odtud? 
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No vojáci, myslím, že to byli vojáci, jestli to byli SS, to nevím, ale v uniformách byli. Tenkrát se to SS 

jako… prostě se o tom tolik nevědělo, prostě byl to německej voják, no.  

Jak byste popsala tu atmosféru před tou školou, před tím shromaždištěm? 

No, hrozný, hrozný. Slzy, nářek… teď ty poloárijský děcka se držely těch svých židovských rodičů, no 

hrozný.  

A ty poloárijské děti šly s nimi? Jak říkáte, ty poloárijské děti, ty šli s nimi? 

No… 

Nebo ne? 

Jenom třeba, já nevím, to byly děcka taky, třeba desetiletý, třeba. No, tak ty určitě nepustili, aby tam 

šly s těma maminkama a tatínkama… 

Takže ti nešli do transportu? 

Ty děti ještě ne, ty šly, až měly čtrnáct let třeba. Ono záleželo na tom – když byl árijskej díl té rodiny, 

tak záleželo na tom, jestli byli rozvedený nebo nerozvedený. Možná kdyby se byl dědeček 

nerozváděl, tak babička zůstala s náma. To nemůžu říct. Ale možný by to bylo. Ale zas jak vám říkám, 

měla spoustu bratrů a sester, a ti všichni přišli do Olomouce, takže z té Olomouce taky odešli potom. 

To je právě to Jevíčko, je tím tak proslulý. Že tam bylo tolik těch židovských rodin.  

Byli židé z Olomouce deportováni v jednom dni, nebo šlo víc transportů? 

Cože? 

Jestli šlo z Olomouce víc transportů, nebo ne? 

Já myslím, že šlo víc, no. Sestra má tu knihu, tenkrát to viděla ta židovská náboženská obec v Praze, a 

tam jsou seznamy těch lidí z jednotlivých částí naší republiky, že.  

Vy jste říkala, že před těmi transporty, nebo v určité době se židé museli sestěhovat do nějakého 

jednoho domu v Olomouci.  

No někde v Hodolanech to bylo, a tam přišly ty rodiny s děckama, chodily se tam navzájem třeba 

vyučovat ty děti, to byly takový potom školy, ale museli bydlet v té části. A to byly ty starý Hodolany. 

V Olomouci.  

A tam byli sestěhováni všichni židé z Olomouce? 

No ti, kteří byli určeni k transportu ano, protože oni měli přece seznamy těch potencionálních obětí, 

žejo, to zas ty židovský náboženský obce musely vypracovávat ty seznamy, to nešlo jen tak ukázat 

prstem.  

A vy jste říkala, že jste bydleli v domě, kde vlastně všichni byli židé, jenom vy jste byli árijci.  
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No ano, ti šli taky do transportu, ale ti už museli ty byty opustit, do těch určenejch v těch 

Hodolanech, protože tam se nastěhovala ta generalita německá, to byl ten šéf té kriminální policie, 

takový lidi, no… A my jsme byli jediní Češi, kteří tam zůstali, já nevím proč. Ale zůstali jsme tam.  

Věděl třeba ten šéf té kriminální policie o původu vaší maminky? 

No, to si nejsem jistá, protože ta jeho rodina, ty dvě dcery, ty prostě slušně pozdravily, zeptaly se, 

„wie geht's, wie steht's?“ a odpochodovaly, takže buď to nevěděly, nebo jim to bylo blbý, já nevím. 

No… „wie geht's, wie steht's?” to bylo takový jejich úsloví.  

Vzpomenete si na jména rodin, kteří s vámi žili v jednom domě, předtím než odešli do těch 

Hodolan? 

No vím, že to byli Langerovi, to byla ta moje spolužačka, proto si to tak pamatuju, ale už mi ty jména 

vypadly z hlavy, ale to už byli celkem staří lidi, a bohatí, a měli ty byty s krásnejma verandama.  

V té době, kdy jste žili s nimi v tom jednom domě, oni už museli nosit hvězdy? V té době, kdy jste 

žili společně v tom jednom domě, oni už museli nosit hvězdy na sobě? Jestli už museli nosit 

hvězdy, když jste žili…? 

Ano, ano, museli, no, a babička si vždycky držela tašku, my jsme říkali, „Stejně to o nás vědí, to nemá 

cenu,“ ale bála se no.  

Chodily do toho domu nějaké kontroly třeba gestapa nebo policie? 

Ne, my jsme byli jediní Češi.  

Myslím ještě předtím, než ti židé odešli. 

No, ti tam dlouho nezůstávali, protože ti když… my jsme se tam nastěhovali, tak oni už museli, to byl 

devětatřicátej rok, čtyřicátej, to už museli jít pryč. To šlo ráz na ráz. Ne všichni najednou… jo, ještě 

tam bydleli Herlichovi. To byl Herlich, doktor Herlich, to byl ten, městskej zdravotní rada, veterinář, 

měl dvě krásný blonďatý dcery a kluka. A ona byla Němka z Opavy. To byla typická Brunhilda víte 

taková, ale nerozvedla se, zůstala s ním. Ty holky šly do toho koncentráku v tým… v tom… v tom 

turnusu nebo v tom, jak šla babička, a ten kluk ještě neměl čtrnáct roků… Ale je to zajímavý, protože 

ony byly položidovky ty holky, a jednou tam přišel gestapák a zvonil u nich, a otevřeli, já jsem byla 

zrovna u nich, a otevřela jim ta mladší dcera, ta měla oči jak fialky, vlasy jak zlato, no a otevřela mu a 

byl tam ten esesák a říká, že hledá ty židovky dvě. A že jim má dát ten povolávací rozkaz. A ona 

říkala, „Tak mi to dejte,“ a on jí řekl, „To je ale pro židovky,“ a ona mu povídala, „My jsme,“ on tomu 

nechtěl věřit vůbec, jak byly… A ten kluk tam mohl zůstat do čtrnácti let, a pak šel s tím tatínkem, to 

už byl leden nebo únor čtyřicet pět. A byl poslední transport, kterej odvážel ty, kteří tomu unikli 

předtím, no, a ten tatínek se vrátil, ale ten kluk ne, o něm se vůbec neví.  

Takže pokud tomu správně rozumím, tak ten pan Herlich byl žid… 

Žid.  

A jeho žena byla tedy Němka? 

Jeho žena byla árijka z Opavy. A Brunhilda jak mraky.  
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A ona se nerozešla s ním tedy? 

Ne, nerozešla. No a potom on umřel, ten doktor Herlich, on když se vrátili z toho, já nevím, kde byli, 

někde na východě, tak se dostal zpátky do Terezína s těma holkama, a tam byl tyfus. A on ta ten 

tyfus umřel. Toho kluka nenašli, to se vůbec neví… to se říkalo, že to byl transport, že je odváželi 

někam do Jeseníků, a o tom jsem se zmínila paní Gerdě tady, a ta se rozčílila, že to není pravda, že to 

vůbec  není možný a já jsem říkala, „Já vím, my jsme to tak slyšeli, tak kde teda ti lidi jsou?“ Že… o 

něm se neví.  

A měla ta německá manželka toho pana Herlicha nějaké problémy nebo jak se k ní chovali ti 

ostatní Němci? 

Jenom hrozně komicky mluvila česky, ale německy, co já vím, už nepromluvila ani slovo. No a ta 

jedna dcera zůstala v Praze, ta druhá se vdala za nějak… no… to byl bohatej člověk, a odstěhovali se 

na Kubu. A ta paní Herlichová se odstěhovala za tou dcerou.  

Vzpomenete si, jak se jmenovaly ty dcery? 

Ten manžel? 

Jak se jmenovaly dcery? 

No, jedna se jmenovala Filoména, to byla Fila, a ta druhá se jmenovala taky myslím Ela, taky myslím 

Ela. To byly tak krásný holky… 

Říkala jste, že v okolí Olomouce, zmínila jste Jevíčko, že žily veliké židovské komunity, například 

v tom Jevíčku a podobně. Víme, že na jiných místech se stávalo, že z těch okolních vesnic a 

vesniček byli sváženi židé to těch větších měst. Je to něco, co se dělo i v Olomouci, nebo ne? 

No tak do toho Jevíčka… z toho Jevíčka to byli… to je malý městečko, a tam žili ti lidi, ty židovský 

rodiny léta, no. A potom když se někdo dostal do jinýho místa, tak tu rodinu povolal k sobě, no a tak 

se dostali teda takhle… ta moje babička z toho Jevíčka do Olomouce. No ale měla několik bratrů a 

sester. To byl Berthold, to byl Kobi, čili Jakob, teďka měli tante Albi, no a takový… no bylo jich hodně.  

Vy jste je navštěvovala před válkou? 

My jsme se navzájem do toho devětatřicátýho roku navštěvovali, oni bydleli v Olomouci, všechno 

vprostřed města, tak na dosah… ani ne městské dopravy, pěšky. No. Takže… 

A do toho Jevíčka jste jezdila nebo ne? 

Ne, to Jevíčko vůbec neznám, jenom jednou jsem ho projížděla, no ale je tam sanatorium a vím, že je 

tam židovskej hřbitov starej. Hodně starej. Ale nebyla jsem tam. Ani moje babička už do Jevíčka 

nepřišla zpět. Se podívat nebo tak, protože ta rodina přišla za ní do Olomouce.  

Říkala jste, že poloviční… takzvaně poloviční židé museli Olomouc opustit později? Jak to bylo 

s vaší maminkou, ona měla nějaké problémy? 

Tak maminka měla záštitu, můj tatínek byl árijec. A nebyli rozvedeni, takže on jí vlastně tím chránil, 

ona nemusela nikam, my taky ne.  
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Když jsme u vás byli minule, tak jste nám… zmínila jste i jméno Zuzany Beckmannové. Kdo to byla 

Zuzana Beckmannová? 

No, to byla zámožná židovská rodina, tatínek byl advokát a ta Zuzana… a měl dceru a syna a ta 

Zuzana, to byla prostě nádherná holka, to vám říkám, to byl idol pánů, paní a dívek v Olomouci – 

jestli byl Němec, žid nebo já nevím, Indián, tak Zuzana Beckmannová. Ta byla krásná až do smrti, 

potom se dostala taky do toho, do toho transportu no a tam… s maminkou, ta byla už hodně stará, 

ta paní Beckmannová, tak se tam dostala s ní do Terezína a tam se seznámila s Milošem Dobrým. 

Znáte to jméno? Ten zakládal po válce ragby v republice, a byl předseda židovské náboženské obce 

v Olomouci, byl inženýr, jeho rodiče… jim patřilo to velký nakladatelství Orbis nebo něco takovýho… 

A oni se seznámili v tom Terezíně, protože jeho rodiče a Beckmannovi bydleli vedle sebe v nějakém 

tom kumbálu, kterej měli přidělenej, no a on říkal, že přišel do té cimry, uviděl jí a byl to blesk 

z čistého nebe, a potom Němci vyhlásili takovou akci, že manželé se můžou hlásit do transportu na 

východ, protože se tam bude obdělávat půda a tak,  oni se tam přihlásili a šli do koncentráku, tam 

žádný… tam žádný obdělávání půdy nebylo. No a oba dva to přežili, rodiče ne, ale oba dva. No, tak 

oni už tam se museli vzít. Jako manželé… to na to ti Němci byli tak akurátní… 

Vy jste jí znala před válkou? 

Ty Beckmannovi jo, ale toho Miloše ne, to byl Pražák, no.  

Jestli jste znala tu Zuzanu, jestli jste se stýkaly nebo… přátelily? Vy jste se přátelila s tou Zuzanou 

Beckmannovou?  

No ano, to prostě, to nešlo jinak.  

A vy jste jí viděla, když jste doprovázeli babičku? 

Ne, ona byla v jiným transportu, s tou maminkou. Ale ona když přijeli na tu rampu, tak se to alespoň 

říká, přijeli na tu rampu do Osvětimi, tak ten Mengele ukázal tou hůlčičkou a řekl, „Ty dvě cikánky 

musí… doleva nebo doprava….“ nevím, no a Zuzana mu na to řekla, „A Zuzana mu na to řekla, „My 

nejsme cikáni, my jsme židovky,“ a on řekl, „Tak doleva,“ a oni to přežili, no. A dostali se teda do 

Prahy a sešla se s tím manželem v té Praze, no a tak žili v Olomouci. A on byl předseda židovské 

náboženské obce v Olomouci, inženýr Miloš Dobrý, to se divím, že jste o něm neslyšel. A byl to 

ragbista.  

Minule, když jsme se viděli, tak jste zmínila skutečnost, že z vesnic v Třeštici nebo Tršici…  

Tršice.  

Tršice? 

Myslím Wolfovi, ne? 

Já nevím, vy jste znala někoho z Tršic? 

Ne, přímo ne, ale píše se o tom pořád. A to byla rodina, která… 

Pokud jste je neznala sama, tak to nechme na později. Říkala jste, že v určitou dobu nebo během 

těch transportů přišli do Olomouce i židé z té Tršice, je to něco, co vy sama byste viděla? 
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No tak to už nevím, odkud ti lidi byli, oni se museli hlásit na té Hálkové, protože tam byl ten 

treffpunkt, jo, tam se museli hlásit, aj z těch Tršic, ať už byli odkudkoliv, tak se museli hlásit v té 

Hálkové.  

Vy jste tam byla víckrát v té Hálkové? 

Ne, jenom s tou babičkou. No my jsme vlastně do těch Hodolan nemohli, tam to bylo opravdu jenom 

připravený pro ně, aby je mohli transportovat dál.  

Viděla jste někdy v Olomouci, že by byly třeba skupinky nebo jednotlivci židovského původu 

někam odváděni, třeba… za války? 

No za války už tam vlastně nebyli.  

Myslím v době okupace. 

Ne, tam museli jít sami, to měli tak zorganizovaný Němci, aby to neupozorňovalo, aby to 

nepřivolávalo teda pozornost. To je jich tolik tam a tam, šmitec. 

Víme, že židé ještě před deportací, že byli často nuceni vykonávat různé veřejné práce… 

No. Ano. 

Pomáhat nebo uklízet ulice, je to něco, co byste vy sama viděla v Olomouci? 

No to jsem viděla, ale víte, co je zajímavý? Že, to si pamatuju a furt to vidím před sebou – staří lidi, 

pro mě tenkrát každej, komu bylo dvacet byl vyřízenej, „To už je staroch,“ tak ti museli vyhrabávat, 

to byla taková blbost, mezi dlážděním, víte, vyhrabávat tu hlínu. No a tak to dělali, třeba zametali.  

Kde jste viděla, že by takto vyhrabávali…? 

To jsem viděla na vlastní oči, bylo to u radnice. 

Můžete nám popsat ten pohled? 

Hroznej, hroznej, klečí starej člověk, má jakýsi párátko a drhne to kolem těch kočičích hlav, tomu se 

říká kočičí hlavy, že, to kulatý ty takový ty… to dláždění. No a starej člověk tam klečí a hrabe to tím… 

hrozný…  

A tam byl jeden člověk nebo víc lidí tam muselo tímto způsobem…? 

No tak třeba jich tam bylo dvacet, jo. Oni měli nařízený prostě, v tolik a tolik hodin budou tam a tam, 

a tam jim přidělili práci… a bez jídla, bez pití, beze všeho. No…  

Byli nějak označeni viditelně? 

No hvězdy, no. 

Byl tam nějaký dozor nad nimi? 

Dozor byl. 
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Kdo na ně dohlížel? 

Byli to buď vojáci… já nevím, buď esesáci nebo vojáci… a pak pár takových nácků, kteří na ně 

pokřikovali, že.  

Co na ně pokřikovali? Vzpomenete si, co na ně pokřikovali? 

No třeba, „Tak ses toho dočkal, žide,“ a tak, no, „Dobře ti tak,“ ale bylo to teda sporadický, protože 

oni si všimli, že nemají žádnou odezvu u těch ostatních lidí, tak toho nechali.  

To byli… ti, co na ně pokřikovali, to byli kolemjdoucí nebo…? 

No, tak šli kolem, no. A obyčejně bohužel to byly ženský, to mi… to furt vidím před sebou… ženský. 

Chlapi jsem neviděla, že by se tak angažovali, ale ženský byly jak saně. Jak saně.  

Přitáhlo to pozornost, tato… to jakým způsobem tam byli židé nuceni čistit ulice, tímto ponižujícím 

způsobem? Byl tam nějaký okruh takzvaných čumilů, kteří by tam...? 

Ne. 

To pozorovali? 

Čumilové tam nebyli kromě těch německých bab, protože každýmu to bylo trapný. A nějaký hajloťáci 

samozřejmě, ale opravdu nějak že by to bylo takový spontánně proti, to ne.  

Kromě těch verbálních útoků, byli rovněž napadáni fyzicky? 

Občas do někoho drcli a ten starej člověk spadl na nos, ale nebylo to zas tak drastický… ale bylo.  

A kdo je tímto způsobem… kdo na ně tímto způsobem útočil, ti vojáci nebo ti…? 

Ne, civilové. 

Ty ženy, nebo muži? 

No, ženský se držely kromě těch verbálních útoků jaksi zpátky, ale když tam šel nějakej takovej 

dvacetiletej kluk… a taky si přidal, no. Byl hrdej, co dokáže, žejo. Na něho se mělo nahlížet 

s obdivem.  

Viděla jste víckrát takovýhle výjev ve městě? 

Párkrát, ale my jsme se do toho města jako moc nedostávali, protože jsme se radši drželi doma. Vám 

říkám, člověk měl strach.  

Byly tam třeba nějaké posměšné nápisy proti židům na tom místě, kde museli pracovat? 

Ne, akorát jak jsem vám říkala, „Juden raus,“ a „Juden unwunscht,“ no… Já si ani ne… namalovaný 

třeba… napsaný „Jude“ a namalovaný prase takový to… víte, jak se to maluje, no. To jo, ale nebylo 

toho moc.  
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Viděla jste ještě nějaké podobné ponižování židů ve městě za války? Jak jste zmínila, že byli nuceni 

čistit ty prostory mezi dlažebníma kostkama, viděla jste je ještě pracovat nějakým jiným způsobem 

ve městě? 

No tak zametat, že, umývat výklady, to jo, ale jinak přímo v tom městě ty ulice museli čistit, všema 

těma spárama mezi… ale pak už se začala uvolňovat ta dlažba, párkrát přes to přejel tank a… 

Jaký byl další osud vaší babičky? 

Nevíme. Nevíme nic, ale víme, že byla zplynována v autě na té korbě, tenkrát ještě neměli plynový 

komory, tak se to zplynovávalo na korbě těch aut nákladních, a pak je v Birkenau… je vyhodili a 

zahrabali, to víme. Tady toto.  

To jste se dozvěděli po válce? 

To jsme se dozvěděli po válce, protože se po babičce začalo pátrat, věděli jsme… nebo naši, 

respektive věděli, že asi to nemohli přežít ti staří lidi. No ale dozvěděli jsme se, že to byl… z toho 

transportu do Osvětimi šli rovnou do toho náklaďáku, a tam v tom náklaďáku umřeli. Tam šly ty 

výfukový plyny, že. 

Vrátil se někdo z vašich příbuzných z koncentračních táborů? 

Ne. Nikdo, nikdo. Nikdo! 

A z Olomouce, z těch lidí, které jste znala, vrátil se někdo zpět? 

Ne, akorát Beckmannovi, to byla ta Zuzana s tou maminkou, potom ty děvčata Herlichovy, ty dvě, a 

potom byli Karpfenovi, tak ten… jako ten náš vrstevník, ten to přežil a vrátil se. A pak nějak ti 

Němečkovi, to byli položidi taky, ale šli do toho transportu, tak tam se vrátila celá rodina. Z těch 

Langerů třeba – nikdo.  

Když se vrátili zpět do Olomouce, měli, hlásili se ke svému židovskému původu, nebo se snažili 

nějak splynout s tím českým prostředím, jaké byly další osudy…? 

Kdo, židi? 

Ano. 

No tak já vám říkám, to byly tři skupiny, a v každé rodině z těch mejch vrstevníků chodil někdo do 

české školy, sourozenec do německé, to prostě bylo tak propojený, to nebyl žádnej rozdíl.  

Já myslím po válce, židé… 

Po válce se jich zas tolik nevrátilo, víte. No ale Němci ti měli teda tvrdej osud, v Olomouci konkrétně. 

Tam se s nima nemazlil nikdo, ale nevím, co byl ten důvod, protože ono se jim těm Čechům zase tak 

moc nestalo, když drželi s prominutím hubu a krok.  

Co se dělo Němcům, vy jste byla svědkem nějaké odplaty na Němcích? 

Ne, akorát jednou jsme našli… to už jsem chodila s manželem, jsme šli přes výpad, to bylo pár dní po 

osvobození, a visel tam jeden člověk pověšenej a já jsem měla pocit, že ho znám, ovšem byl květen 
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horkej, to bylo teplo v pětačtyřicátým hrozný… to byl starej tlustej člověk, a ještě teďka v tom teple, 

jak se… no byl to hroznej pohled, ale poznala jsem, že je to teda ten, no… už nevím, jak se jmenoval, 

ale bylo to děsivý. To jsem viděla, ten už tam visel, ne že by ho věšeli… a viděla jsem ho viset.  

To byl nějaký vás soused nebo…? 

Ne, to byl… jak jsme se potkávali třeba v obchodě nebo tak, ale z těch přímých sousedů německých, 

těch nezůstalo moc, ony naší ulicí táhly ty vozy z toho Slezska. A to byly ty povozy, tam seděly celý 

rodiny, a jak to ti Němci viděli, tak se spakovali a šli s nima na ten západ. No… takže utíkali, jak mohli. 

Ale pěknej osud… nikoho nestihl, to teda ne.  

Říkala jste, že Němci dopadli tvrdě v Olomouci, ještě si vzpomenete…? Nebo byla jste ještě 

svědkem nějakých dalších násilností na Němcích po válce? 

No byla tady jedna nepěkná věc, to byla taková tělesně postižená žena, nechala si ušít uniformu a 

chodila do těch lágrů na Novým světě, tam byli koncentrovaní ti Němci na odsun, a ona tam mezi 

nima chodila a bičovala je. To jsem neviděla, ale slyšela jsem to, a jak jsem jí znala, tak jsem tomu 

věřila.  

Jak se jmenovala? 

Sášeňka Halavalová. Ano byla chudinka hrbatá a tak si prostě kompenzovala to svoje postižení.  

Vy jste věděla, kde jsou koncentrováni Němci po válce? 

Ano, to bylo na Novým světě, to je předměstí Olomouce…  

Byla jste se tam podívat, když tam byli Němci? 

Ne, ne. To… vůbec… já jsem nemohla, já jsem se dokonce zařekla, že v životě nepromluvím německy, 

zařekla jsem se… ale za pár let. Já si vzpomínám, byli jsme na Usedomu, a zastavili nás motorkáři dva, 

a teď co s nimi, a ptali se nás „Sprechen Sie Deutsch?“ a „Versteht Sie?“ a já jsem řekla, „Ja, wir 

mussen aber langsam und deutschlich sprachen… Hochdeutsch…“ ti byli z toho v šoku, ale to už bylo 

NDR, že. Tak byli překvapeni. A to bylo poprvé od války, co jsem promluvila. Šlo mi to těžko, ale 

promluvila jsem.  

Víme, že po válce si často židé jednak z obavy před další perzekucí, případně z obavy, že by mohli 

být spojováni s Němci, měnili často německy znějící jména.  

Ano.  

Stávalo se to i v Olomouci nebo…? 

Jistě, v Prostějově, v Prostějově jsme měli dost známých, no, taky ty rodiny všelijak dopadly, že… 

odsuny a tak, poněvadž to byli většinou zámožní lidi, no… a to byl třeba, já si nemůžu vzpomenout, 

teď se jmenuje Jánský, si nechal změnit jméno, ale jak se jmenovali teda ta rodina… Ale byli to 

sladovníci, to byli Hamburgerovi, Brusovi a tak, tak ti si měnili jména hodně. Hodně. No.  

Já vám děkuju mockrát za rozhovor.  
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No, zase jsem kecala zbytečně, ne…? Ježis, to narává furt? 
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