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Dobrý den.  

Dobrý den.  

Můžete se mi prosím představit? 

No tak jmenuji se Jan Jančí, narozen druhýho devátý devatenáct set devatenáct tady ve Veselíčku. 

No.. vy jste… 

My jsme u vás proto, abychom zaznamenali vaše vzpomínky na předválečné období ale hlavně 

vaše vzpomínky na události, které se odehrály v průběhu Druhé světové války. Můžu se vás tedy 

zeptat na řadu otázek, které se tohoto období dotýkají? 

No jistě.  

Vy jste říkal, že jste se narodil v obci Veselíčko. 

Veselíčko… 

Můžete mi popsat, jak… kdo žil ve Veselíčku v dvacátých, třicátých letech dvacátého století? Byli 

zde převážně Češi nebo byla zde pestřejší skladba obyvatelstva? 

Tak byli to převážně Češi, a byla to taková menší vesnice, z polovice jsou to domkaři, no a z polovice 

takový osmi, desetihektarový zemědělci. 

Žili zde rovněž Němci? 

Hmm…? 

Žili rovněž ve Veselíčku či v okolí Němci? 

Ne. Ne, tady jsme neměli, akorát na hradě Bouzov.  

Žili ve vesnici či v okolí židé? 

Akorát poslední dobou byl žid zvěrolékař, bydlel na Bouzově, ordinoval, byl u nás taky u koně.  

Jak se jmenoval? To nemusíte nikam chodit, to jenom… pokud si to teď nepamatujte, ti nevadí, 

snad si vzpomenete později nebo… se to dá dohledat později, tohleto. Je možné, že se jmenoval 

Kruckel? 

Krugel. 

Krugel.  
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Ano.  

A on k vám tedy chodil? 

Ano, ten měl obvod tady. Když jsme měli něco u dobytka, tak jsme ho zavolali. No… my jsme zrovna 

v tu dobu měli nemocného koně, no nemocného, měl nějakou odřeninu na noze. A tak byl u nás, 

otec ho volal a on se na to díval a říkal, „Je na to potřeba mast, já jí mám na Bouzově, pošlete si…“ 

jako mně, to bylo v pátek, „Pošlete si v sobotu,“ a že nám dá tu mast, kterou to natřeme.  

Kdy se přestěhoval do toho Bouzova, kdy tady působil? 

Jé, tak to vám nepovím, protože já jsem byl v roce, v roce… čtyřicet čtyři gestapem zavřený, a když 

jsem šel, tak on ještě tady nebyl. Ale až jsem se vrátil, tak… já jsem nepátral po tom, jak je tady 

dlouho.  

Takže on tady byl po válce? 

Po válce ještě krátkou dobu. 

A on tady působil i za války? Ten Krugel? Víme od jiných pamětníků, se kterými jsme dělali 

rozhovory, že o židech kolovaly často různé zvěsti, například jakým způsobem využívají… například 

k různým jejich náboženských rituálům a podobně…. Je to něco třeba, co byste v dětství slýchával i 

vy? 

Ne, ne. Tady židé nebyli nikde, až v Lošticích, a to byl jedinej žid, nevím, odkud se přistěhoval, a ještě 

měl za manželku Češku. Tak jsem něco se doslechl. Že se uplatil, že zůstal, že nemusel na odsun.  

Vzpomenete si, jak se jmenoval? 

Ten Krugel? 

To byl ten Krugel tedy. 

Jo.  

Co vy jste vlastně… čím jste se zabýval v třicátých letech?  

No tak, já jsem chodil do obecné školy tady do Javoříčka, no, po vychození jsem nastoupil do 

zemědělské školy, no a po vychození zemědělské školy jsem převzal po rodičích usedlost. No a tak 

jsem hospodařil nějakej čas s nima, než jsem se oženil, potom jsem se, za války ještě v tom 

pětačtyřicátým roce oženil, vzal jsem si tady z vedlejší vesnice, ze Slavětína, za manželku dceru 

řídícího učitele. A ona byla učitelkou… ředitelkou na mateřské škole.  

Já bych se rád ještě vrátil zpět, vlastně do toho období konce třicátých let, nebo přelomu 

čtyřicátých. Jakým způsobem se proměnil život v obci po okupaci Československa? 

Po okupaci? No, myslíte, když tady byli Němci, jo? No tak my jsme to nějak… to je malá vesnička, tak 

jsme to tak nějak nepociťovali. Panství Bouzov… no tak dřevo, když bylo potřeba, tak tam byl… tam 

byl hajnej Němec, esesman, no… Měl za ženu Němku, Rakušanku, a měli dvě děti, a pak musel, on 

byl nějakej rekonvalescent, tak byl v Javoříčku na hájence jako na vyléčení, on přišel z vojny. No tak… 
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pak už se ozdravil, tak musel narukovat do Rakouska, no, a manželku nechal tady, měla dvě děti, a 

ona… nenarukoval v tom Rakousku a skrýval se, aby nemusel na frontu. Stačí, když takhle mluvím? 

Určitě.  

Nebo mám víc křičet? 

Takhle je to perfektní.  

No, tak… no a to už by byla další kapitola ohledně toho. 

Vy jste říkal, že jste žil nebo že žijete ve velmi malé obci uprostřed kopců, že sem ta válka příliš 

nedolehla nebo ta okupace. Chodily sem nějaké kontroly německé nebo byly tady nějaké 

prohlídky? 

Jo, to byly, na dodávky obilí, chodili aj po sýpkách, zjišťovat, kdo má kolik obilí. No, a jinak byly 

povinné dodávky, tak když splnil… to předepisovala a rozdělovala obec. A když ten dotyčnej 

zemědělec to splnil, odvezl to do hospodářského družstva, tak měl celkem pokoj.  

Zmínil jste toho židovského veterináře… víme, že na mnoha místech… nebo vlastně, že většina židů 

se musela v určitý monet podrobit různým nařízením, které Němci na ně uvalili. Vzpomenete si, 

jaký byl osud toho veterináře? 

No já jsem ho moc nezastal, protože já jsem byl jedenáct měsíců vězněn gestapem. A v tu dobu on 

sem přišel a já, když mě jedenáctého ledna zavřeli a jedenáctého prosince pustili, protože neměli 

dostatek důkazů. A tak on, když já jsem se vracel, tak v tu dobu on už se stěhoval do toho Rakouska, 

tam měl narukovat na vojnu, jenomže on zdrhl prostě… 

To myslíte toho Němce? 

Toho Němca… esesman.  

Říkáte, že jste byl zatčen a držen gestapem, proč vás zatklo gestapo? 

Gestapo mě zavřelo. 

Proč, z jakého důvodu? 

Že jsem podporoval partyzány. 

A byla to pravda? 

Moc ne.  

A tady byli partyzáni? 

Tady byl… jo, byli. Ožralí… Byl tady jeden, pocházel z Pavlova, to je za Bouzovem, a my jsme ho nikdo 

neznali, a on tady, to byl takovej mluvka ulhanej, a on se tady objevil a chtěl zakládat buňky 

protipartyzánský a… a… lidi ho podporovali a on si to vyžadoval. No, tak kdo mu co dal jíst, tak on si 

to značil, až toho bylo moc, tak to prasklo, tady ve vedlejší vesnici, v Kovářově, kde se schovával, oni 

potom zjistili, že je to darebák, tak ho hlásili na četnické stanici. No a ti pro něho přijeli, jenomže se 
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to dozvěděl z gestapa z Olomouce nějakej Bartl, a ten nechtěl dopustit… Prostě chtěli ho dostat 

živého, no a tak toho Fialu, toho co o něm… jestli mi rozumíte, kdo to je… 

Rozumím.  

Tak on si ho vzal na gestapo, tam měl volnej příchod, jedl, on byl vypasenej. A všecko pověděl, kdo 

mu co dal, u koho byl, prostě všecko. On ho chválili, pleskali ho po ramenou, „Ty seš náš Josef, tobě 

se nic nestane,“ no, tak až to na všecky pověděl, koho znal… Znal, to byla spousta lidí, to bylo 

Bouzovsko, Háčky, tam Koňcko, na všecky to pověděl. Kdo mu co dal. No tak ten gestapák Bartl, 

které ho měl v paku, tak až to na něj… to vždycky „Josef,“ ho pleskal po rameni, „Ty máš vlohy, ty seš 

náš člověk, tobě se nic nestane,“ no a až to na všecky pověděl, no tak ho poslali ke Třem králům, to 

je ta věznice olomoucká a tam nosil už ruce ve španglích, no nějakej čas se tam zdržel, a pak ho 

poslali do Polska a tam byl odsouzenej k trestu smrti, ještě za Němců, Němci ho popravili.  

No a mě zajímá vás příběh, váš osud, co vy jste sám zažil. Co tedy následovalo poté, co tohoto 

rádoby partyzána, který tady podváděl okolí zatkli a on všechny vypověděl? 

No já jsem byl potom těch jedenáct měsíců pryč, tak jsem se jim vyhnul, těm partyzánům. V tu dobu, 

co jsem byl pryč. No ale předtím, měl jsem rodiče, k těm přišel několikrát, tak dali pojíst a cigarety, to 

bylo všechno, moc jsem toho neměl.  

A tady jich bylo víc těch partyzánů? 

Tady byli partyzáni, Rusáci, no… To je kapitola sama pro sebe.  

Proč je to kapitola sama pro sebe? 

Protože činnost nějakou protipartyzánskou nebo něco… 

Myslíte protiněmeckou? 

Protiněmeckou nevyvíjeli, víceméně se ožírali, tady byly palírny slivovice, tak přišli za ním, musel jim 

dát slivovici. No hrozný víte, partyzáni se neosvědčili… Věčně opilí, no… 

Vzpomenete si na ten monet, kdy vás přišlo zatknout gestapo? 

Kdy přišlo zatknout? 

Nebo jak jste byl zatčen vlastně. Vzpomenete si? 

No byl jsem doma, přijel Bartl, ten gestapák, co měl tuto Fialovu akci, odvezl mě na Háčky, tam byla 

další skupina, která podporovala toho Fialu, no a… To tam sváželi z Ochoze, z Buďecka, z těch vesnic 

nás tam svezli do hospody, tam čekal autobus, až měli asi ty, co chtěli, tak nás naložili a zavezli do 

Bouzova. Na obecní úřad, tam byl další autobus, a tam zas sváželi… a to bylo všecko ta Fialova aféra. 

Všecky lidi, který měl na svědomí. Fiala… No a tak na ten Bouzov, až nás svezli, až už mysleli, že jich  

maj dost, tak  nás dva autobusy odvezly na garnizón do Olomouce. To byla věznice, se tomu říkalo Na 

Garňáku. No… No a tam jsme byli rozstrkaní po různých světnicích a chodil k výslechu, to trvalo 

dlouho, kolik měsíců… 

Jak probíhaly takové výslechy? 
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No tak já mám ještě znamení na zadnici… mi rozšlehal… on chtěl po mně věci, které já jsem neměl. 

Tak jsem se musel ohnout přes lavici, on měl rákosku a tak mě řezal… až měl pak nějakej jinej prut, 

pak se mě ptal, po kterém to víc bolelo. Jízlivé… No tak mi rozšlehal zadek, mi to potom hnisalo na 

cimře, tak tam byl jeden známej esenbák, taky zavřenej, jsme se znali z Bouzova, tak ten mi to 

vždycky čistil, vymačkával. No ale to víte, tam ta čistota, tam se to sbíralo… No tak jsem vydržel až do 

toho čtrnáctého prosince, čtrnáctého prosince jsem měl soud, a pro nedostatek důkazů, poněvadž já 

jsem všecko zalhal, jak jsem věděl, že Fiala je pryč, že mě nebude konfrontovat. No a tak mě pustili, 

čtrnáctého prosince.  

A kdy vás zatkli? 

Kdy? Čtrnáctého ledna.  

A v kterém roce to bylo? 

Čtyřiačtyřicet.  

Jak dopadli ti ostatní zatčení? 

No, tak bylo tam, já nevím, celkem asi deset trestů smrti, možná víc. Takže někteří byli popravení, 

byli souzeni už ke konci války, a už byli odsouzeni k trestu smrti, a ti, co byli odsouzeni k trestu smrti, 

tak museli nějakou dobu do věznice a tam čekat. Až na ně došla řada, kdy byli popraveni. A tak 

někteří byli popravenu začátkem května. Už byl konec. Krom těch, co byli popraveni dřív. Slyšíte mě? 

Slyším vás dobře, děkuju.  

Rozumíte? Já jsem totiž trochu nachlazený. 

Jaké byli… jaký byl další vás osud za války, po propuštění, kam jste šel? 

No tak já jsem byl u těch rodičů, to jsme měli větší hospodářství, no. Já jsem měl… chodil jsem za tou 

manželkou, jsem vám říkal, to byla ředitelka mateřské školy, její otec byl řídící, no tak jsme se nějak 

poznali a ještě dodneška se divím, že si mě vzala. Ne kvůli tomu, že bysme špatně vycházeli, výborně, 

my jsme za celej život… byli jsme spolu od roku pětačtyřicet… to je roků víte… čtyřicet…. No doteďka, 

jenomže ona je po mozkové mrtvici, tak jí mám… občas… Ale to jsem se divil, dcera řídícího učitele, 

dobytek žádnej neměli, a já jsem měl krávy, koně. A když jsem si jí vzal, a já jsem jí to rozmlouval, no 

ona… Nevím, jestli jsem se jí líbil, nebo tak… prostě, ona bude dělat všecko, tak pak se učila dojit 

krávy a všecko… 

Když jste se vrátil z věznice v Olomouci, ještě zde stále působili nějací partyzáni? 

Jo, jo. No jenomže to už, já jsem se vrátil v tom listopádě, že, tak už jsem se toho moc nezastal, ten 

konec, to už bylo takový… to už naši moc nevěřili, že to Němci vyhrají, tak to už bylo takový… 

Byly zde nějaké zátahy proti partyzánům v lesích? 

Němci? 

Jestli Němci sem přicházeli, třeba vojáci, jestli tady byl nějaký zátah proti partyzánům někdy? 
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Jo, tady přímo ne, ale u Moravičan, u Konice… no jo… a to byli partyzáni, věčně opilí, akorát měli 

z nich lidi strach, že přijdou s nima do neštěstí. 

Víme, že se v sousední vesnici koncem války staly velmi tragické události. V Javoříčku. Vy sám jste 

byl svědkem toho, co se stalo v Javoříčku? Nebo můžete nám říci, jak vy sám, jakým způsobem jste 

prožil tyto události? 

Ano, no tak první setkáni jsem měl mít, že jsem měl jet do toho Bouzova k tomu židovi pro tu mast 

na toho koně, jenomže otec řekl, ty nepojedeš, uděláme tam nějaký dřevo nebo co. A měli jsme 

služebnou, to byla Bohuška, „Tak já tam pošlu Bohušku do toho Bouzova,“ toho pátýho. A to mi 

zachránilo život. Protože tady od nás šli dva sousedi v tu dobu asi, kdy já bych byl taky, šli do 

Bouzova a už od Bouzova k Javoříčku táhla parta esesáků, kteří už šli na Javoříčko. 

Kdy to bylo?  

To bylo… to bylo… to bylo pátýho května… no pátýho května.  

Z historické literatury víme – mohlo to být prvního května? Pardon, pátého.  

Máte tam…? 

Ne, pátého, pátého… 

Pátého května, no. A ta Bohuška šla do toho Bouzova pěšky a ti Němci toho pátýho, co šli na 

Javoříčko, tak ona ještě nevěděla, co se bude dít… byla žena, tak jí nechali, si jí nevšimli. No a až 

přišla z Bouzova nazpátek… když šla do toho Bouzova, tak potkávali jich, jak šli k Javoříčku, no a když 

šla z Bouzova, tak už slyšela střílení a už viděla, jak tam od západu, že v Javoříčku jsou už stříleni 

nějací muži. A oni ti Němci to měli obklíčený, tady jsou lesy nad dědinou, tak nás měli obklíčený, tady 

Střemeníčko a Javoříčko. No a… 

Kde vy jste byl… nebo vy jste byl v té době kde? 

Toho pátýho? Doma, pomáhal jsem otci s dřevem.  

Vy jste sám slyšel střelbu z Javoříčka? 

Tak počkejte, já vám to dopovím, tak otec poslal Bohušku pro tu mast, ja, do toho Bouzova, k tomu 

židovi, a původně jsem tam měl jít já, ale otec poslal Bohušku, abych mu pomohl s tím dřevem… to 

se opakuju… A Bohuška šla pro to, Bohušku potkali Němci, když šla do Bozova, nic jí neudělali, a 

Bohuška když šla už nazpátek, již s mastí, tak už byl v Javoříčku masakr. Už se střílelo a vypalovalo, no 

a tak Bohuška přiběhla ustrašená, říkala, co se v Javoříčku děje. No a tam už byl poplach, a my jsme 

byli v zahradě… a tam je silnice, šla jedna paní z Ješova, to je tady vedlejší obec, měla pár krav na 

opratích, tenkrát se dělalo aj kravama, víte. Táhl se povoz, to nemá… to vám není známý, že se to 

dělo, že se to táhlo kravama, aj na poli oralo. A ta paní šla s těma kravama okolo a naříkala. Otec šel 

blíž a ptal se, co se děje. A už to začalo, už jsme slyšeli rány, střílení, a už se aj kouř valil… tady je 

Javoříčko tímto směrem, takže se valil… No a ta paní nám říkala, tam střílejí všechny muže. No tak 

ona s těma kravama utekla do Ješova. No a… to se blížilo, ty rány byly čím dál větší, kouř čím dál větší 

se vyvaloval, tak mi občané z Veselíčka jsme se na náměstí shromáždili a měli strach, co se bude dít. 

Jsme věděli, že v Javoříčku se vypaluje, jestli přijdou taky… jestli přijdeme na řadu my. A tak jak jsme 
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se tady shromáždili, tak jsme se domluvili, že utečeme k Luké, to je tři kilometry vzdálená vesnice… 

nejeli jste tam? No… tak tam jsme utekli, ještě jsme potkali jednoho občana z Javoříčka, byl u řezníka 

pro maso, tenkrát se kupovalo maso akorát na neděli. A tak jsme mu říkali, nechoď tam, tam střílí 

muže, a on, „Já tam mám ženu a děti, já tam musím jít,“ no neposlechl, šel k Javoříčku a my jsme 

utíkali k Luké. No a to potom, o tom člověkovi to vám řeknu později, jak to dopadlo. No tak my jsme 

do Luké, no tak my mladší jsme byli zvědaví, protože někdo řekl, že už taky vypalují Březinu, ta 

Březina je odsud schovaná za lesy. Tak my jsme byli dva moc zvědaví, a já jsem neměl kolo, na kole 

přijel otec. On měl kolo, tak jsme se domluvili, on mě naložil, lidově říká se na štangli, jestli víte, víte 

co je to? A jeli jsme do Slavětína, jak jsem chodil za manželkou, tam jsem si vypůjčil kolo a jel jsem 

s tím kamarádem přes Ješov a tady směrem na tu silnici, co vede od Slavětína ke Kovářů a tam se 

rozděluje a část jí vede ke Střemeníčku a k Javoříčku. No… a teďka když jsme na těch kolích jeli tou 

polní cestou, chtěli jsme se dostat na silnici na Střemeníčko, a že budeme aj vidět, jestli ta Březina se 

vypaluje, poněvadž odjinud to nebylo vidět. No a jak jsme přijížděli blíž, tak tři Němci s kvérama, a 

jak nás zahlídli, tak sundávali kvéry a už mířili na nás, a už po nás stříleli. Tak my jsme kola zahodili a 

plazili se po poli, tam naštěstí to pole jde tak do svahu, tam zase zmírňuje, rozumíte mi? Po tom poli, 

co jsme utíkali. Mělo takový převis… Tak dokaváď nás viděli, tak stříleli, to jsem ponejprve slyšel, co 

dělá kulka, když letí okolo vás, „Fí, Fí,“ no… Tak jsme se dostali už ke Slavětínu, to už jsme se mohli 

postavit, když jsme přišli z jejich dohledu, a tak já jsem utekl do školy, k nastávající manželce, a ten 

druhej, ten utekl až do Slavína. A já jsem zůstal v té škole, to bylo myslím tak od půl jedenácté, a 

čekal jsem, co se bude dít, nechtěl jsem riskovat, a potom tak za hodinu už Němci postupně odjížděli, 

nákladní auta napakovaná, dobytek, prasata… A to moje kolo taky tam bylo. No, ti odjížděli. No tak 

až jsem, to byla delší doba, se zdálo, že už jsou všichni odjetí, tak já jsem říkal, hergot, já bych se měl 

podívat domů do Veselíčka, to je tady z toho Slavětína jenom přes les polní cestou, jak to tam vlastně 

vypadá. Tak jsem jel, šel pěšky, tedy na baráku, a tady už byl u rodičů… on byl ženatý, já svobodný, 

byl u rodičů můj brácha, který byl o sedm roků starší jak já. Mu to nedalo, od toho Kadeřína, Vlážova, 

se jde přes les, a přes ten les, co to měli Němci obklíčený, víte. Ale když on už šel, tak už tam nebyli. 

To už se stahovali, to už byli stažení. No a tak… A on když to přes to Javoříčko šel, tak viděl tu spoušť. 

Ještě to hořelo. A dobytek řval. Tak chvíli poseděl, už se pak šeřilo, tak říká, „Já už půjdu domů, mám 

tam ženu a děti,“ v tom Blažejově, říká, no, a prej, „Víš co, pojď se podívat, pojď mě doprovodit tady 

odtud do toho Javoříčka,“ máte to trochu zorientovaný? To Javoříčko je tady. No a tak šel… pěšky 

jsme šli a já jsem… přišli jsme tady, hned v té zatáčce, je to tady odsud tak dvě stě metrů, tam ležel 

ten první zastřelenej, a to byl ten, co jsme mu říkali, ať nechodí do toho Javoříčka, že tam střílí muže. 

No, jak říkal, „Já tam mám ženu a děti,“ a tam byl zastřelenej hned, tady kousek zatím ležel na 

příkopě. Jsem si říkal, „Vidíš chudáku, kdybys nás bejval vyslyšel…“ no to by byl musel se vrátit 

s náma, no. No tak, šli jsme dál ještě s tím bráchou asi tak pět set metrů, tam je samota, Na 

Klepárách se tomu říká, tam jich leželo už pět zastřelených, ti utíkali z Javoříčka. A oni to měli až, já 

nevím… pět set metrů to měli, ta samota Klepáry. A tak tam až utekli z Javoříčka, a tam až ti Němci 

jich zastřelili. Mají tam pomníček, je jich tam ale pět. No nic, tak já jsem šel ještě s tím bráchou dál do 

Javoříčka… Prosím vás ale, má pro vás tohle kecání cenu? 

Určitě. 

Jo? Já nevím. Já si myslím, že tohle vás nezajímá.  

Já jsem tady proto, abych si vyslechl váš příběh, vaší vzpomínku na Javoříčko. 
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No tak s tím bráchou jsem šel až do Javoříčka, tam to ještě hořelo. Hořelo, já už jsem skoro měl 

strach jít dál, tak jsem se s bráchou rozloučil a on šel tam lesama do toho Blážova, kde byl ženatý. 

No, tak to byla jedna… Já jsem se vrátil dom, to bylo toho pátýho. 

Promiňte, nechcete si dát pauzu na chvilku, nechcete se třeba napít? Nebo nechcete pauzu si dát? 

Já nepotřebuju…. No tak pokračovat? 

Určitě. 

A tak to byla sobota, to bylo takový dostrašení, tak jsme jenom takto obhlídli a domluvili se, tady 

muži z Březiny, z Veselíčka, ze Střemeníčka, že v neděli jako se musíme teda… tohlecto bylo po celé 

vesnici, žádnej se k tomu neměl, a tak že se sejdeme ráno v tu neděli a že se domluvíme, nebo 

zjistíme, kdo to bude, jak to bude. Tak jsme se radili v tom Javoříčku a nevěděli jsme si, co si máme 

počít, a tak já jsem tam byl na kole, tak jsem sedl na kolo… My jsme měli doma jako jediní telefon, 

doma v Javoříčku telefon nebyl, ten jsme měli jenom my tady ve Veselíčku, tak jsem jel k tomu 

telefonu a volal jsem do Litovle na esenbáky, co s tím máme dělat. A oni od toho ruce pryč, „To není 

naše akce, to si zavolejte někam do Olomouce, nebo…“ no prostě se tomu vyhnuli. No a tak já jsem 

se vrátil do toho Javoříčka, pak jsme se, bylo nás tam osm nebo devět těch chlapů, tak jsme se 

domluvili, že jich svezeme, že je nemůžeme nechat po vesnici roztahaný, tak jsme tam sehnali 

takovej dvoukolák, káru takovou větší s velkejma kolama. A tak jsme jich sbírali a tam byl taky 

vypálenej hotel, taky ho Němci vypálili, ten byl takhle uprostřed ten hotel, a tak jsme sváželi do toho 

hotela. A na chodbu jsme jich pokládali, tam byla dlážděná chodba, tak tam jsme jich sváželi, 

ukládali, celej den jsme jich sháněli, některý jsme nemohli najít, některý jsme nemohli ani poznat. 

Třeba můj případ, chodil jsem tam do školy s jedním kamarádem a já jsem ho nepoznal. Ležel 

s vyteklým mozkem, já jsem chvíli přemýšlel, až jsem si uvědomil, hlavně podle oblečení, že to byl 

ten spolužák.  

Jak se jmenoval? 

Čulík. A… teďka, tak jsme to posváželi, co se dalo, některý jsme nemohli najít, tady nějakej Nátr a 

Vašek z Javoříčka, o kterých jsme věděli, že šli na návštěvu do Bouzova, tam měli rodinu, že do toho 

Bouzova došli, nebo měli přijít, a že tam nedošli, no tak to… To byli poslední, který jsme sháněli. A 

jinak jsme tak mysleli, že máme všichni, on tam byl mezi nima taky aj zastřelenej z Olomouce člověk, 

který byl na návštěvě. V Litovli… no a tak ty dva jsme nemohli najít, nějakej Nátr tady přes jedno a 

Vašek z Javoříčka. Až… až chlapi skorou zoufalí, kde by mohli… v Bouzově nebyli, nikde po cestě taky. 

Když se jde do toho Bouzova polní cestou, tak jsou takový úvozy, jestli víte, co to je, je prohlubeň, 

cesta a další úvoz, rozumíte, tak já jsem byl dolejš, a tady kamarád na něho přišel. Šel po tom vrchu a 

viděl, že tam leží oba dva zastřelení, tam jich Němci zastřelili, tak šli do Bouzova. No tak to jsme měli 

poslední odvežení, no… To byla neděle, a teď jsme se domluvili, co s nima. Tak na pondělek jsme se 

sehnali, že jich musíme pochovat. A teď nevím, jestli tam jednoho Němci nechali, starýho člověka, 

myslím přes osmdesát. Přes osmdesát let. Tak jestli ten něco neřekl, že by mu byli bejvali řekli, ať 

sežene někdo, ať je pohřbí. No tak my jsme teďka sháněli, to jsme se domluvili, že je určitě teda 

pochováme, teď jsme sháněli místo, co by se nejlépe hodilo. Tak to místo, kde skutečně jsou, tak to 

patřilo tomu zemědělcovi, tak napřed dělal drahoty, že nejlepší kus pole, ale pak jsme mu domluvili. 

Tak v to pondělí… v tu neděli jsme to svezli a v to pondělí jsme je pochovávali. Oni byli uloženi v tom 

hotelu a to bylo blízko té jámy, kterou jsme vykopali, a kde je ten pomník, ten je na těch samých 
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místech. A tak jsme vykopali jámu, já nevím, asi přes dva metry hlubokou a jak širokou, já už si to ani 

nepamatuju. No… no a tak na kolik part, jedni odváželi tam z toho hotelu a tam jsme jich spouštěli, a 

jíní, tam je hned kraj lesa, tak chodili na chvojí, jestli víte co je, tak chodili a lámali taky… Jak trochu 

vrstva se udělala, tak se pokrývali, aby ten pohled na ně nebyl tak hrozný. No a tož tak jsme to v to 

pondělí dokončili.  

Kolik lidí jste takto celkem napočítali v Javoříčku? 

Jak? 

Kolik lidí bylo zastřeleno v Javoříčku, kolik lidí jste tímto způsobem pohřbili? 

Osmatřicet. Jo… No, já vám mám dojem.  

Víte, proč vlastně si nacisté vybrali Javoříčko jako cíl takovéhoto… takové masové vraždy? 

Ne, ne. To žádnej neví, ani dodneška. Já tam mám, není to tady, mám poznámek hodně, takže… 

dodneška není jisté. Ale počkejte, k tomu musím zas přidat ještě – ten esesák, ten voják, co byl v tom 

Javoříčku, ten dělal myslivce v Javoříčku na té myslivně, a oni ho potom poslali do toho Rakouska. A 

ztratil se jim, to jsem vám říkal, a tak… tak… tam byla… počkejte, v jaké souvislosti jsem vám to chtěl 

říct…  

Vlastně jsem se ptal, proč Němci vyvraždili…? 

Jo, proč, no. No tak to byly dohady a ty dohady nejsou ukončeny ani dneska. Jedni tvrdili, že to 

zavinili partyzáni, oni se pohybovali po Javoříčku otevřeně, no a to víte, Bouzov, hrad, tam byli ti 

Němci a ti dělníci to viděli, tak jedni tvrdili, že to bylo kvůli tomu. No a ještě je tady jedna verze, 

manželka toho esesmana, toho hajnýho, ona uměla perfektně česky, byla to Rakušanka, a on když 

musel narukovat, tak ona zůstala. A dokonce ti partyzáni k ní chodili, ona jich podporovala, Jéžiš, 

vším možným… No a… A to zas přišlo, dlouho, dlouho… oni tam k ní chodili jak dom. No a jak se to 

stalo… Jo… Ona… ti partyzáni k ní chodili a ona chtěla nějak taky ještě dotáhnout k nim nějaký… nebo 

jak to tam bylo… no… Tam ti partyzáni naznali, že ona jich chce podvést, Němka, a ona byla opravdu, 

k nám chodila telefonovat, mluvila česky, měla dvě děti.  

Jak staré měla děti? 

Čtyři a tři roky. A ona ti partyzáni, já nevím, padlo na ní podezření, že je chce zradit, víte. To zas… 

jedna paní tady z Javoříčka žárlila, protože její manžel měl auto a vozil jí. A tak ona… co byste 

potřebovali zlepšit? 

Nic, já poslouchám… mě by zajímaly ty události, které předcházely tomu zátahu Němců 

v Javoříčku. Co tomu předcházelo. Co…?  

No a tak, tak ty partyzáni jednou přišli v noci a tu Němku, co jich podporovala, zastřelili a ty děti, to 

čtyřletý a tříletý. To jsem viděl na vlastní oči, ty děcka, a jí taky, jak tam leží. No… Tak to je tak, to 

byla jedna verze, že to bylo kvůli, že tu Němku zastřelili.  

Kdy se to stalo, kdy jí zastřelili? 

To bylo devátýho dubna. 
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Můžete nám říct, toho devátého dubna, vy jste byl doma? A jak jste se dozvěděl o tom, že se něco 

děje… že se něco stalo té Němce? 

To je tady dědina, to se roznese hned všechno. No ale to ještě zas je další, než tu Němku… Ti 

partyzáni, zas vám musím odbočit, abych se dostal na tu souvislost… 

Mě by zajímalo, co vy sám jste prožil, co z toho, co se zde odehrálo, jste sám prožil a co jste 

schopný nám vypovědět, co jste na vlastní oči viděl? 

Tak ti partyzáni byli opilí a ta Pospíšilová nějaká, její manžel tu Viktorovou vozil, měl auto, když 

potřebovala do Olomouce nebo do Litovle, tak jí vozil, a ona na ní žárlila. No a tak se vykládalo, že 

ona ty partyzány opila, což je pravda, protože byli opilí, a že je poslala, aby tu Viktorku zlikvidovali. 

No… Další věc, no teď vám začne ještě… bude to rozsekaný, pak si to musíte dát nějak… Devátého 

dubna přijel z Javoříčka jeden občan, že v Javoříčku hoří myslivna, no… A tam hasiči nebyli a tady u 

nás byli hasiči, takže do Javoříčka… hasiči vyhlásili poplach, tady Malínek soused, ten dopadl špatně, 

ten měl hasičskej přípřah, jsme měli motorovou stříkačku s koňským potahem. Tak zapřáhl a jeli jsme 

do toho Javoříčka hasit, přijeli jsme tak do půl Javoříčka, tak už poblíž myslivny, no byla tma, tenkrát 

muselo bejt zatemnění, jestli víte o tom něco. To každý světélko nesmělo svítit. Veřejný osvětlení, to 

neexistovalo, aby svítilo. A tak, my jsme pár hasičů s tím Malínkem, on měl tu hasičskou přípřež, on 

měl pár takových silnejch koní, kdyby něco hořelo, tak automaticky on byl tak na to zjednanej, že 

zapřáhne do tý stříkačky. To mělo takovej podvozek a za tím byla zapřažená ta stříkačka. Tak jsme 

nasedali na tu stříkačku a jeli jsme do toho Javoříčka, ten hasičskej trubač celou cestu troubil, hoří, 

hoří, víte, jak se jede, když je poplach. A přijeli jsme poblíž, k samé myslivně ne, ale už blízko, tma 

byla jak v prdeli a proti nám… já nevím, jestli jsem vám to už říkal, zastavil nás člověk, a „Wohin? 

Wohin?“ to si pamatuju jak dneska, nevím, co to mělo značit. A zastavil ty koně, tu stříkačku, a ten 

Malínek seděl, měl takhle opratě, a já jsem seděl tak. A on zastavil nás, přišel, skočil k té stříkačce a 

dvě rány a toho Malínka, toho hasiče zastřelil. Partyzán, ožralej partyzán. Tak my jsme utekli, 

seskákali ze stříkačky, protože jsme nevěděli, jestli byl to Němec nebo kdo to byl. No. Tak jsme 

seskákali a utekli jsme sem, sem do Veselíčka. A čekali, co se bude dít, až se rozšeří. No… a potom už 

později, já nevím, jestli tam přijelo ještě vyšetřování, to dopoledne, to ráno, vyšetřovali Němci. No 

prostě, když už jsme viděli, že je klid, tak jsme šli. Protože ty koně jsme tam nechali, a tak jsme, 

věděli jsme, že Malínek je zastřelenej, ale nevěděli jsme, kde jsou koně se stříkačkou. A tak jsme šli 

tam, a Malínka zrovna nakládal tady jeho bratranec, toho, co ho zastřelil ten partyzán, rozumíte? A 

odvezli ho do márnice do Luké na hřbitov. A tam je pochovaný. No a… tak to jsme věděli, že Malínek 

je tam, tak to jsme šli dál, hledat koně se stříkačkou, tak jsme přišli až k hájence, ale tam koně se 

stříkačkou nebyli. Tak jsme chtěli jít dál, ale potom mě napadlo, „Ty, pojď,“ kamarádovi, „Podíváme 

se do té hájenky, co se tam spálilo nebo…“ to jsme ještě nevěděli, že Němka je zastřelená. Co se tam 

stalo, co shořelo. No a vyšli jsme dovnitř do kuchyně, Němka převrácená se židlí, zadek holej, 

opálenej, mrtvá… Byla zastřelená, a tož já mu říkám tomu kamarádovi, „Vždyť ona k nám chodila 

telefonovat a měla dvě děti, chlapečka a děvčátko, tak ti by tady měli být,“ tak jsme šli do vedlejší, 

tam byla taková ložnička a tam ty obě děti v postýlce tam leží, jako dnes to vidím, střelený oba dva 

do hlavy. Potůček krve vyteklý na ten bílý polštář, no… Nic no tak my jsme nemohli hned nic dělat, 

protože my jsme měli to, že máme sehnat ty koně, tak jsme šli tam dál. A tam dál, u toho soutoku 

toho potoka, se jmenuje Špranik, a Javoříčka potok, tak tam byli koně vypřáhlí z jedné strany. A ta 

tráva taková malá… se popásali. Tak jsme je zapřáhli a odvezli, koně jsme dali k tomu Malínkovi, co 
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ho zastřelili, to byl on, co ho za… ten Malínek, co ho zastřelili, to byli jeho koně, tak ty jsme zavedli 

k nim do stáje. No. Tož tak… já nevím, čím bych mohl pokračovat. 

Ještě někdo další v tom Javoříčku zahynul tu noc nebo kolem toho devátého? 

Toho devátého ano. Tam nějakej Dostál z Litovle, sklenář, a byli… já jsme toho sklenáře měl v Litovli 

zasklívat obraz, a když jsem pro ten obraz přišel, tak v krámu byla manželka, a ona šla pro něj do 

vedlejší místnosti do skladu a tam seděl ten Dostál, ten Vašek… a dva, nějaké uniformy, no… A on prý 

je přesvědčoval ten Dostál k partyzánům, no… Oni už o tom partyzáni věděli nějak, no prostě… ten 

Pospíšil byl pro ně, autem… Oni se nějak opozdili, tak přijeli pozdě a oni mysleli, že jsou zrazeni. 

Nebo tak nějak… Tak je zastřelili ti partyzáni. Všecky tři. Takže tu noc ti partyzáni zastřelili toho 

Dostála, pak ty dva, jak jsem říkal… Vlasovci, ale vždyť to nebyli… to byli Rumuni nebo… prostě byli 

při německé armádě. A chtěli se dostat k partyzánům. Tak to byl ten, ti dva, to jsou tři, čtvrtej byl ten 

Malínek, pátej Viktorka, šesté, sedmé děti… Tu jednu noc, všecko partyzáni ožralí zastřelili.  

Vy jste znal ty partyzány, vy víte, kdo to udělal? 

Jo, byli potom soudy k tomu, jenomže, jenomže… to nějak… byli u moci komunisti, tak na Rusy se 

nedalo dopustit. 

To byli Rusové ti partyzáni? 

Jo, Rusové a někteří naši.  

Víte třeba, jak se jmenovali někteří z nich? 

Ti Rusové? Já bych to našel. Já ty jména mám.  

Je možné, že se jmenoval Litviško nebo tak nějak? 

Griško. 

Litviško? Možná? 

No… 

Nemusíte nikam chodit, to my si někde najdeme, to bude určitě někde popsáno.  

Já to mám… já to mám. Já to mám.  

A vy jste se s ním někdy setkal, třeba s nějakým jejich vedoucím? 

Ne. Neměl jsem ani snahu. Protože oni byli postrach.  

Říkal jste, že ta hájovna, kde bydlela ta Viktorka, že hořela. Ale vy jste jí nehasili a… Ta budova 

zůstala stát? 

Jo. Ta budova tam stojí. Tam nebylo nic ohořelýho, akorát z venku když jsme šli, tak rámec nad 

oknem venkovní, a tam v té kuchyni, jak ona byla zastřelená, jak tam ležela, tak tam to bylo taky 

nějaký očmazelý. No a dál… pak až tam ty děti dvě byly zastřelený v té postýlce.  

Vyšetřovali… vyšetřovalo se to potom za války ještě, přijeli Němci to vyšetřovat nebo četnictvo? 
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Nevyšetřovali, ne, nic ne. Tak se to vytratilo. Do vytracena, já nevím.  

Já vám zatím děkuju za rozhovor.  

No není zač.  
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