Valtr Komárek

Valtr Komárek se narodil 10. srpna 1930 jako nemanželské dítě židovským rodičům Arnoštu Bergerovi
a Růženě Piskové, kteří měli své vlastní rodiny. Oba rodiče jeli na utajený porod do Brna. Porodní
bolesti je zastihly v Hodoníně. Kvůli osobním problémům byli nuceni novorozeného Valtra zanechat u
sousedů porodní asistentky - u Bedřicha a Boženy Komárkových, kteří si vzali Valtra do pěstounské
péče. V Hodoníně vyrůstal společně se staršími sourozenci Karlem a Květou Komárkovými. V roce
1933 mu kvůli nejasnostem v rodném listě bylo příjmení změněno na Pisk podle biologické matky.
Dětství strávil na sídlišti v Hodoníně, kde se mimo jiné setkal poprvé s antisemitismem. V Hodoníně
navštěvoval obecnou školu. V roce 1940 se od pěstounských rodičů dozvěděl, že je Žid a vztahují se
na něj norimberské zákony. Zjistil také, že není dítě Komárků. Díky velké podpoře rodiny se s tím
vyrovnal. Od roku 1941 byl pro něj běžný kontakt s židovskou obcí, kde se začíná mluvit o možné
deportaci židů, která již v jiných zemích běžela.
Po nástupu Reinharda Heydricha jako říšského protektora začal program na vysídlení židovského
obyvatelstva. Komárkovi se snažili Valtrovi pomoct a zfalšovat jeho původ. V roce 1942 jeho biologičtí
rodiče zemřeli v nacistických koncentračních táborech v Polsku. V prosinci roku 1942 dostal i Valtr
předvolání k lednovému transportu Židů do Uherského Brodu, kde se prováděla selekce do Lodže a
Terezína. Transport se uskutečnil v lednu 1943. Při rozřazování v Uherském Brodě byl kvůli
nejasnému původu propuštěn zpět do Hodonína, kde měl být jeho původ znovu prošetřen. Valtr se
od příjezdu až do roku 1945 schovával v bytě, kde se věnoval učení a přípravě na studia.
Po osvobození českých zemí byl přijat ke studiu na gymnáziu. Roku 1945 mu bylo příjmení změněno z
Pisk zpět na Komárek. Na ekonomická studia do Moskvy se dostal v roce 1949 díky vládnímu
stipendiu. Studium úspěšně dokončil a v roce 1954 se vrátil zpět do ČSR, kde byl přidělen na Státní
plánovací komisi do odboru investiční výstavby jako mladší inženýr, specialista na analýzu výstavby.
Oženil se v roce 1956. Roku 1958 nuceně odešel z pozice kvůli kritice koncepce těžkého průmyslu.
Valtrovi pěstounští rodiče zemřeli roku 1963 ve věku 65 let. V roce 1964 se dostal na pozvání na
Kubu, kde se na dobu tří let stal poradcem Che Guevary. Po návratu byl v prvních dnech pražského
jara jmenován premiérem Černíkem na post generálního sekretáře Hospodářské rady vlády, kterého
byl roku 1969 zbaven a vyloučen ze strany.
V dubnu 1984 jej jmenovali ředitelem Prognostického ústavu Akademie věd. V roce 1990 se stal
1. místopředsedou vlády M. Čalfy.

Zemřel 16. května 2013 v Praze.
Rozhovor byl natočen 20. ledna 1998 v Praze v českém jazyce.
Zpracoval: Matěj Novák – Jazykové gymnázium Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě

Erika (Rothová) Brammerová

Erika Brammerová se narodila 10. března 1927 v Uherském Brodě jako dítě židovských rodičů Erny a
Vítězslava Rothových. Otec pocházel ze Slovenska. Bydleli v rodinném domě vedle synagogy. Dětství
strávila se svými vrstevníky na hřišti, které bylo za synagogou. Byla také přihlášena v různých
židovských spolcích. Byla svědkem vypálení synagogy.
Na začátku války se otec zapojil do organizace, která převáděla na Slovensko Židy určené k
transportu. Z tohoto důvodu otce po určité době začalo hledat gestapo. Skrýval se v Havřicích a
nakonec se mu podařilo utéct přes Slovensko, Maďarsko, Rakousko a Švýcarsko až do Francie. Po té
začala Erika a její matka trpět hladem. Matka začala pracovat v hotelu Smetana. 12. 5. 1942 odvezlo
matku gestapo a Erika zůstala sama. 26. 10. 1942 přišel úmrtní list matky, a tak ji ubytoval její strýc.
Erika začala pracovat v kuchyni v chudobinci u paní Foglové.
27. 3. 1943 byla Erika předvolána do transportu do Terezína. V Terezíně se setkala s tatínkovým
bratrancem. Ten jí pomohl vyplnit formulář, že maminka je nezvěstná (lhali), a díky tomuto kroku se
Erika vyhnula 1. transportu do koncentračního tábora. V Terezíně bydlela se svým strýcem a tetou z
matčiny strany. Byla přidělena na práci v zahradnictví, takže v ghettu pěstovala zeleninu. Druhému
transportu do koncentračního tábora se vyhnula tak, že vyplnila ve formuláři slovenskou národnost, a
proto nebyla odvezena. Zbytek její rodiny byl však deportován. Po několika dnech dostala zánět
slepého střeva a byla operována.
Na konci války se jí s kamarádkou podařilo utéct z Terezína až do Bohušovic a odtud do Prahy, kde
anglickým vojákům předala dopis pro otce, který se po útěku z Francie do Anglie stal pilotem RAF. Po
této události se s kamarádkou vrátila zpět do Terezína a zůstala zde až do konce války. Pak se s
rodinou Holcovou vrátila zpět do Uherského Brodu. Její otec se také vrátil a oženil se s Angličankou,
která přijela s ním. Erika se roku 1948 vdala a v roce 1950 se jí narodila dcera Růžena.

Po narození dcery paní Erika Brammerová strávila 9 let v domácnosti. Poté nastoupila do zaměstnání.
Nejprve pracovala 5 let v prodejně oděvů v Uherském Ostrohu. Pak nastoupila do nového zaměstnání
do prodejny oděvů v Uherském Brodě, zde pracovala 3 roky. Jako vedoucí prodejny s potravinami v
Bojkovicích pracovala 32 let a byla zde až do důchodu.
Paní Erika Brammerová zemřela v roce 2012.
Datum záznamu: 28. 10. 1996, Uh. Brod
Zpracoval: Petr Vystrčil, Gymnázium Jana Ámose Komenského a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Uherský Brod

Arnošt Kann

Arnošt Kann se narodil 22. února 1921 chudým rodičům Bernhartu Kannovi a Marii Kannové (roz.
Bergerové) v Uherském Brodě jako jedináček. Jeho otec byl obchodník s kůží. Rodina doma mluvila
česky. Rodiče se o něj starali velmi dobře.
Navštěvoval českou základní školu, protože v roce 1919 byla zrušena židovská škola, kde se učilo
německy. Byl členem židovského sportovního spolku, ze kterého mířily veškeré peníze pro lidi, kteří
odcházeli do Izraele. Účastnil se všech židovských slavností, jejichž součástí byla i divadelní
vystoupení. Po nástupu Hitlera v roce 1933 si Arnošt Kann začal všímat, že židovské obyvatelstvo
začalo bojkotovat německou uměleckou tvorbu (např. filmy nebo literaturu). S antisemitismem se
poprvé setkal v 16 letech, kdy skupiny mladých lidí malovaly hákové kříže na stěny budov, ale Arnošt
Kann se svými přáteli se tyto malby pokoušel zamalovat vápnem. V roce 1937 začal pracovat v
železářství Markus Schön. Ale ani tak to nestačilo, aby zabezpečil staré rodiče, které naštěstí začala
finančně podporovat Schweigerova nadace.
V roce 1938 se rozhodl emigrovat do Palestiny, ale dlouho váhal, v roce 1939 proběhlo obsazení Čech
a Moravy, a to mu zmařilo šance. V roce 1939 se připojil k odboji proti okupaci, jehož náplní bylo
tisknutí protifašistických letáků. Na konci roku 1941 začalo hromadné zatýkání členů odboje. Přibližně
v půlce února 1942 přišel k nim domů policista a upozornil Arnošta Kanna, že je na seznamu lidí, kteří
budou zatčeni. Arnošt neváhal a dle domluvy s kolegou katolíkem Vítězslavem Klímou ze Strání
odešel do Korytné, kde se s ním setkal v krejčovství Janča. Poté ještě pobývali na více místech v

Korytné, než jim byl hostinským vybaven tranzit na Slovensko, který se uskutečnil v noci z 12. na 13.
března 1942 a stál 20 000 korun.
Ubytovali se kousek za hranicemi u pana Čady, ale hned o den později odešli do Nového Mesta nad
Váhom. Zde se měli napojit na skupinu lidí s cílem převozu do Jugoslávie a odtud do Anglie. Tento
plán selhal, proto byli nuceni se uchýlit k jedné nejmenované rodině. Poté se vlakem přesunuli do
Svatého Jura, odkud se přemístili do Ivanky pri Dunaji, protože tam byla možnost zaměstnání. Oba
tam pracovali pod falešnými jmény jako závozníci. Jelikož začalo svážení lidí do koncentračních
táborů, byli nuceni se schovávat. Skrýš nalezli ve stodole u paní Tvarůžkové. V říjnu 1943 se na přímé
udání souseda pana Morávka konaly 3 prohlídky domu paní Tvarůžkové gestapem, které ovšem díky
skrýši v komíně nikoho neodhalily. Jelikož se fronta přibližovala, bylo nutností vybudovat bunkr, který
spolu s dalšími rodinami vybudovali a zůstali tam až do osvobození.
Po osvobození se vydali na cestu domů, ovšem ve Strání se museli zastavit kvůli neustálým bojům. Po
osvobození se všichni vojáci opili v hospodě a další den wehrmacht Strání opět dobyl. Arnoštu
Kannovi se podařilo schovat. Po znovudobytí Strání se dostal do Uherského Brodu. Dozvěděl se, že
rodiče už nežijí. Po válce narukoval do Brna na letiště, kde se dostal až k funkci velitele. Velel
Němcům při očisťovacích pracích. Po ukončení činnosti v armádě se přestěhoval do Ivanky pri Dunaji,
kde zrekonstruoval hostinec, který fungoval do roku 1949, kdy byl zestátněn komunistickým
režimem. Poté odešel do Bernolákova dělat práci elektrikáře. V roce 1952 odešel do Trnavy, kde vozil
stavební materiál pro firmu, která se zabývala pozemními pracemi, a poté se vypracoval na funkci
vedoucího. V roce 1960 se oženil s ženou jménem Marie a ve stejném roce se jim narodil syn Valér. V
roce 1969 začal pracovat jako topič v Senci. Od roku 1975 pracoval jako technik bytového družstva až
do roku 1981. Pak odešel do důchodu.
(1)
k Schweigerově nadaci: Alois Schweiger věnoval 12 milionů městu, to založilo nadaci pro
chudé. Cílem této nadace bylo udělovat stipendia studentům, podpory učňům a pomáhat chudobincům
a nemocnicím. Předsedou a správcem jmění byl Richard Schweiger (1931-1936). V roce 1938 byl z
nákladů nadace vybudován Schweigerův nadační dům (v dnešní ulici U sboru).
Alois Schweiger pocházel z chudé židovské rodiny. V Indii, kam odešel, založil obchodní dům
specializující se na import sklářských a galanterních výrobků z Čech. Po 14-ti letech ukončil působení
v Indii a podobný podnik zřídil v Miláně. Zemřel ve Vídni ve svých 68 letech. Ostatky pak byly
uloženy na Novém židovském hřbitově v Uh. Brodě.
Rozhovor byl natočen 28. února 1997 v Trnavě jazykem česko-slovenským
Moderátorka Alexandra Szabóová
Zpracovali: Martin Tokoš, Jakub Pindeš - Gymnázium Jana Ámose Komenského a Jazyková škola s
právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

Věra Weberová

Věra Weberová, rozená Bádrová, se narodila 10. ledna 1934 v Brně. S rodiči a starším bratrem
vyrůstala v Kyjově. Když byla malá, její rodiče vlastnili obchod se smíšeným zbožím a neustále
pracovali, proto je se svým bratrem nikdy moc nepoznala. Maminka Markéta pocházela z velmi
chudé rodiny. Ovdovělá Věřina babička měla finanční problémy, starala se o obchod s obuví, který
založila, aby sama uživila čtyři děti. Když se však rodiče Věry vzali, tatínek Pavel tchýni ze všech dluhů
ihned vyplatil.
Pan Bádr v roce 1938 vycestoval do Anglie, aby zjistil podmínky pro možný odchod z Československa.
Po jeho návratu rodina sbalila všechny věci a poslala je Anglie, ale sami už odejít nestihli. S příchodem
války musela paní Věra přestat chodit do školy a musela nosit žlutou hvězdu. Sousední rodina Židů
nabídla svůj pozemek pro tajné vyučování dětí. Z okolí se přihlásili dva profesoři, pánové Jelínek a
Hekš, že si budou s dětmi hrát, namísto toho je ale učili psaní a čtení. S kamarády si paní Věra kvůli
všemožným zákazům chodila hrát na hřbitov.
Roku 1941 začaly transporty Židů do Terezína. Všichni se začali připravovat a balit, protože nevěděli,
co je čeká. V průběhu roku 1941 museli Židé opustit Hodonín, a tak se do malého domečku
Bádrových v Kyjově dostala další židovská rodina s hospodyní, která ovšem Židovka nebyla, později i
babička s další dcerou. Tatínek nejdříve pracoval na veterině, ale pak se začalo proslýchat, že ten, kdo
pracuje v uhelných dolech, nebude povolán do transportu, proto začal pracovat tam. S ostatními
dělníky navázal velmi dobré vztahy. Dokonce mu vypomáhali tím, že mu schovávali jídlo pro rodinu.
Dne 18. ledna 1943 celá rodina odešla do Uherského Brodu, kde se uskutečňoval transport. Vojáci SS
zde dělali soupisy a zabavovali všechny věci i násilím. Bádrovi s jednou přidělenou matrací čekali na
transport jménem CN na podlaze třídy zdejšího gymnázia. Všichni Židé s ruksakem a chlebníkem
odcestovali 22. ledna 1943 z vlakového nádraží do Bohušovic. Do Terezína museli dojít pěšky, proto
se každá zbytečnost zahodila a zůstalo pouze to nejnutnější, ale paní Věra se nikdy nevzdala své
panenky. Maminka měla i přes zákaz Němců ve věcech schované peníze, léky, a kdyby bylo nejhůře,
také kyanidové kapsle. Na konci cesty je čekala tzv. "šlojska", místo, kde byli židé z transportů
okrádáni o poslední věci. Ve šlojsce pracovali jiní Židé, na které dohlíželi vojáci SS. Na příkaz se všichni
vtěsnali na půdu kasáren a tam strávili dlouhé dva dny plné zimy. Poté dostali další povolávací rozkaz
k transportu. Maminka tam měla známého lékaře z Uherského Hradiště, kterého šla poprosit o radu.

Ten z tatínka udělal veterána z 1. světové války. Díky němu byli Bádrovi nějakou chvíli chráněni před
dalším transportem a zůstali v Terezíně.
Devítiletá Věra byla přidělena do dětského domova. Všechny děti zde trpěly hladem. Po čtrnácti
dnech se k ní konečně dostala maminka. Viděla, že dcera velmi hladoví. Po dlouhém prošení si mohla
vzít svoji holčičku k sobě. Tatínek pracoval v Jägerkaserne jako správce sálu. Uklízel, staral se o
pořádek a dohlížel při rozdělování chleba. Maminka Grete pracovala v Putzkolonne a uklízela
prominentní domy. Babička se starala o čistotu dvou záchodů v bloku pro celkem 165 lidí. Sousedka
Gerda Majerová z druhého bloku brala v létě malou Věru na pole, kde se mohla najíst. Věra chtěla
donést nějaké jídlo i ostatním domů, jenže v domě chytili jednu známou, kterou kvůli tomuto činu
poslali na Malou pevnost. Všem bylo jasné, že Malá pevnost bylo vězení. Babička zůstala s rodinou
jen do prosince 1943, protože ji přesunuli do Birkenau, odkud už se nevrátila.
Děti v bloku se snažily užít života nejvíc, co to šlo. Vytvořily si kabaret. Lákaly je i domovy, protože se
v nich učilo, ale musely by zde i bydlet, a to nechtěly. Jeden učitel, Fredy Hirsch, nechtěl, aby děti
pocítily všechnu tu hrůzu, proto je učil. Zpíval s nimi, cvičil a bavil je, dokonce s nimi nacvičil dětskou
operu Brundibár. Běžný den paní Věry začínal přídělem trochy černé kávy v kasárnách a následovala
práce. Dělala to, co zrovna bylo třeba. Rozvážela uhlí, přenášela nemocné lidi. Jednu dobu chodila na
stavbu podávat cihly. Později se dostala do šicí dílny, kde bylo teplo. Mamince se jí tam podařilo
dostat na protekci, aby ji měla nedaleko sebe. Denní příděly jídla byly velmi slabé.
Věřina rodina dostávala balíčky od jejího strýce z Prahy a tety z Kyjova, kteří žili každý ve smíšeném
manželství. Její maminka pracovala na slídě, tím pádem měli být rodinní příslušníci chránění před
transporty. Ale do posledního transportu (ET) 23. října 1944 byla Věra s otcem a bratrem zařazena,
matka nesměla odjet. Matka Věru ukryla v kasárnách, kde ji zaházela matracemi a jinými věcmi, a
čekala, až transport odjede. Transport odjel s otcem a bratrem. Věra pak ale neměla lístek na jídlo ani
průkaz. Věra s matkou a tetou utekly do Bohušovic, kde je mezi sebe přijala evangelická rodina pana
Hezingera. Měli sklenářství, jejich sklo se vozilo do Terezína. Po válce je Věra několikrát navštívila v
Litoměřicích.
Matka si půjčila peníze na vlak a jely domů přes Prahu do Adamova, dál vlak už nejel. Rusové jim vzali
jediný kufr, kde měli všechny památky z Terezína. Celý den šly pěšky z Adamova do Černovic u Brna.
15. 5. 1945 přijely do Kyjova. Vrátily se domů, kde za války bydleli Němci. Matce se tam zpočátku
nechtělo, proto bydlely u tety. Čekaly na zprávu o otci a bratru. Zjistily, že zemřeli v plynových
komorách.
Věra znovu nastoupila do školy. Pokračovala ve studiu na zdravotnické škole, kde úspěšně
odmaturovala. Pracovala celý život jako zdravotní sestra. V roce 1954 se vdala a o dva roky později se
jí narodil syn Jiří.
Rozhovor byl natočen 4. 5. 1996 v Kyjově v českém jazyce.
Zpracovaly: Zuzana Bařinková a Helena Hauerlandová, Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky v Uherském Brodě.

Walter Tauss

Narodil se 12. 1. 1922 v Uherském Brodě. Jeho otec byl obchodník zaměstnaný v textilním průmyslu a
matka byla ženou v domácnosti. Měl sestru Eriku (* 20. 2. 1920). V období před okupací měli hezký
byt a žilo se jim dobře, v Uh. Brodě Němců mnoho v Brodě nebylo, převládali Židé a Češi. Jeho matka
byla hodně pobožná (pocházela z ortodoxní rodiny), otec se tolik náboženstvím nezabýval a Walter se
svou sestrou dle požadavků své matky chodili do chrámu o svátcích.
Jako děti se přátelil s lidmi obecně bez rozdílu. Roku 1928 se přestěhovali do Prahy, kde si kariérně
jeho otec polepšil a založil i vlastní podnik. Se sestrou zde navštěvovali obecnou českou školu v letech
1928-1929. To, že byl židovského původu, nehrálo ve třídě žádnou roli. Měl kontakty s židovskými
sportovními organizacemi (např. spolek Makabi). Hrál stolní tenis. Od roku 1936 se učil v Brně dva
roky na německém učilišti.
V Praze žili do 12. 1. 1940. Otci zabavili podnik. Pak se přestěhovali kvůli strachu z transportů zpátky
do Uherského Brodu. Tam měli možnost bydlet u babičky v židovské čtvrti. Stavěl silnice a pak celnici
na česko-slovenské hranici. Dělali těžkou manuální práci, ale ještě dostávali plat a byli relativně
svobodní. Po práci už neměli kulturní život, hráli jen šachy, či karty. Věděli, že je čeká transport do
nějakého pracovního tábora, matka a sestra šily spacáky. Protižidovské zákroky nebyly nijak v Brodě
hrozné, museli mít jen hvězdy a na některé ulice a náměstí nesměli v určité časy. Jednou ho někdo
nahlásil, že v nepovolený čas na jedné takové ulici byl, policie ho odvedla a byl na tři dny zavřen. Pak
byl souzen a byl ještě na deset dní zavřen. V prosinci 1942 s pracemi skončili a 27.1 1943 dostali
předvolání k transportu.
Měl příbuzného, kterého odtransportovali už dřív, a věděli jen, že prý je někde u Lublinu. Docházely
od něj dopisy, že je jim zima a mají hlad. O koncentračním táboře nic nevěděli. 27. 1 1943 se hlásili na
gymnáziu, kam byli obesláni dopisem. 30. 1. už byl v Terezíně, kde byl jen tři dny a vůbec nevěděl, co
ho ještě čeká. Z Brodu jely tři transporty, což byly ještě normální osobáky. Transporty hlídala
wehrmacht a po vystoupení už gestapo a SS. Uvažoval o útěku na Slovensko. Matka mu to rozmluvila.
V únoru je transportovali do Birkenau - po prvotním rozdělování se dostal do té části, která nebyla
hned zabita. Dostali studenou koupel, oblečení a vyhnali je do zimy. Neměl možnost se s rodiči ani
sestrou rozloučit. V Březince byli 5 týdnů v karanténě. Zde ještě nepracovali. SS je zaměstnávala
různě, například je vyhnali ven a museli tahat písek. A ti, co tuto karanténu přežili, pak šli do Osvětimi
- byli odvedeni do koncentračního tábora Auschwitz I.

Měl od začátku malé boty, protože jeho vlastní mu vzal polský vězeň. Když se snažil bránit, Polák ho
zmlátil a nechal mu jen svoje staré špatné boty, které Waltrovi způsobily problémy. Měl štěstí na lidi,
se kterými byl, protože to byli technici a měli volný pohyb a už věděli, jak to tam chodí. Dostal číslo
tetování jako politický vězeň, přestože byl Žid. Zvykl si v Osvětimi, že vše hned snědl a nikdo mu tak
nemohl nic ukrást. Nejprve sestavovali parkety. Potom stavěli cestu. Přežil díky tomu, že byl ještě
mladý. V Osvětimi panovaly o trochu lepší podmínky než v Birkenau.
Byla možnost jet transportem do Varšavy, kam se přihlásil dobrovolně. V noci přijeli do Varšavy do
ghetta, kde byla spousta poškozených budov, které měli vyklízet. Pozitivní bylo, že se dostali do
kontaktu s civilisty – Poláky. Dokonce přes jednoho poslal dopis. Vypukla epidemie skvrnitého tyfu a
Walter pomáhal v nemocnici, protože doufal, že to tam bude lepší. Protože nemocní spoustu jídla
nechali, dával ho Čechům z tábora. Jeden vězeň mu nabídl peníze za oblečení zastřeleného vězně,
protože v něm byl schovaný briliant. Walter oblečení našel a známý mu pomohl ten briliant najít.
Nevěděl pak, co s ním, tak šel k „staršinovi“ bloku a nabídl mu briliant s tím, ať zkusí za něj koupit
jídlo. Po pár týdnech se ho zeptal, co se s tím stalo, a ten mu odpověděl, že to prý bylo jen normální
sklo, a následně ho přeřadil na nejhorší pracoviště, na pracoviště průjmové. V červnu 1944 je poslali
na pochod smrti, což znamenalo jít více než 100 kilometrů pěšky směr Dachau. Při pochodu
nedostávali napít, i když bylo horko. Cesta vlakem do Dachau byla strašná, bylo horko, vagony
přeplněné a nepohodlné.
V Dachau je čekaly čtyři týdny karantény a pak byl přidělen do Mühldorfu, kde byl malý koncentrační
tábor. To bylo Walterovo poslední stanoviště. V Dachau v letech 1944 – 1945 se k vězňům už chovali
úplně jinak, protože je potřebovali. Vedle koncentračního tábora bylo vojenské letiště, protože
doufali, že blízko vesnicei nebudou bombardovat. V Mühldorfu nejdřív nosil cement na zádech.
Později se stal ošetřovatelem. Pomáhal doktorovi, protože na pracovišti se prakticky každý den stala
nehoda, či někdo zkolaboval. Zde se seznámil i se svou budoucí ženou, a když se tábor evakuoval, tak
jí slíbil, že ji po válce najde. Jeho dozorcem byl muž z wehrmachtu. Onen dozorce se jmenoval Weber,
často mu pomohl, sehnal mu potraviny a pomohl mu je i propašovat do tábora. Potom se Waltr stal
písařem, udržoval evidenci vězňů.
27. 4. 1945 odjel evakuační transport, v Mühldorfu zůstalo jen několik lidí, Walter mezi nimi. S jedním
dalším člověkem utekli. Stopnuli si náklaďák, snažili se ukrýt u známého toho druhého utečence a
nakonec se schovali u jiného farmáře do sena. Brzy tam byli Američané. Několik dní strávili v nějakém
dočasném shromaždišti osvobozených vězňů. Po nějaké době se rozhodl jít domů. Po válce hledal
svou ženu v Košicích, protože věděl, že je z Košic, a předpokládal, že se tam vrátí. Nenašel ji, proto jel
do Uherského Brodu, kde se nakonec potkali, protože ona jej také hledala. 12. 6. 1945 se vzali. Chvíli
bydlel v Liberci. Nakonec se přestěhoval do Fryštáku, kde založil obchod, protože díky odsunu Němců
tam byla spousta možností. Rodiče ani sestra válku nepřežili. Po únorovém převratu pracoval v
textilním průmyslu jako vedoucí.
Roku 1946 se mu narodila dcera Jana a roku 1951 druhá dcera. V roce 1968 emigrovali, jeli na
dovolenou a zůstali v Německu. Začali nový život v Mnichově. Po několika letech si založil s
kamarádem vlastní firmu.
Rozhovor veden 7. 2. 1997 v Mnichově v německém jazyce.
Zpracoval: Daniel Moštěk, Gymnázium JAK Uh. Brod

Willy Bock

Narodil se 9. 3. 1921 v Uherském Brodě. Jeho otec byl obchodník. Matka pocházela z Vídně. Jelikož
byla hodně pobožná, drželi doma košer. Jako malý navštěvoval českou školu obecnou v Uherském
Brodě, kam nastoupil v 6 letech. Absolvoval zde 6 tříd a poté nastoupil na dva roky na gymnázium a
později na dvě léta do měšťanky, to mu bylo 16 let. Maminka chtěla, aby se Willy stal rabínem. Proto
byl poslán do Topolčan na výchovu k velmi pobožné rodině, kde ale nevydržel. Začal studovat Baťovu
školu práce ve Zlíně, přes den zde pracoval v továrně a po večerech se učil.
Roku 1939 byl propuštěn z továrny, šel pracovat do Veselí nad Moravou do továrny na obuv - pouze
na rok, pak podnik Němci zkonfiskovali. Vrátil se domů a byly mu přiděleny různé silniční práce. Takto
pracoval až do roku 1942.
Od roku 1942 začali být Židé koncentrováni do židovských ghett a odtud do koncentračních táborů.
Do domu Willyho rodiny byla přistěhována rodina z Uherského Hradiště. Později dostali dopis s
příkazem se shromáždit v budově gymnázia. Zde dostali čísla a odtud byli odváženi do Terezína.
Někteří z nich byli z Terezína převezeni do Birkenau, kde byli rozděleni na muže a ženy a zároveň na
věkově starší a mladší. O něco později došlo k selekci, pouze mladší a fyzicky zdatnější přeřadili z
Birkenau do Auswitz. Většinu poslali do plynu. Williho sestra se při převozu nachladila a ochraptěla,
což byl její rozsudek smrti.
V Birkenau strávil Willy 6 týdnů. V Osvětimi 6 měsíců, během toho vykonával různé práce, skládal
jídlo pro dobytek nebo sázel zeleninu. Po 6 měsících byl Willy přeřazen do továrny Buna, kde se
snažili o výrobu benzínu z uhlí. Po nějaké době byl transportován do Buchvaldu, kde strávil pouze 2
týdny. Odtud byli pěšky transportování přes německá města do Eisenbergu.
Jednoho dne uslyšeli děla, poznali, že se blíží fronta, protože všichni včetně hlídačů utekli. Běželi do
vojenských lágrů, zde se vloupali do skladů s konzervami, které tam po Němcích zůstaly. Odtud se
nákladními auty dostal Willy i se svým dalšími spoluvězni na české hranice.
Po svém návratu už se nemohl vrátit domů a ani žít v Uherském Brodě. Když tam totiž přijel, vybavily
se mu všechny vzpomínky na jeho dřívější život na tomto místě a uvědomil si, že už nikdy svou rodinu
neuvidí.

Ujala se ho rodina Babišova, u které bydlel do doby, než šel na vojenskou službu. 1. října 1945
narukoval jako voják na vojnu do Brna. Poté se vrátil k Babišovým - brali ho jako vlastního syna - a
přestěhovali se s ním do Liberce. Vlastnili hospodu, ve které jim Willy pomáhal až do roku 1949. Po
nástupu komunistů se Willy chtěl odstěhovat k tetě do Ameriky, ale to už nebylo možné. Potom žádal
o povolení odcestovat do Izraele, ale to bylo odmítnuto. Po odvolání mu nakonec vycestování do
Izraele povolili.
Odjel tam lodí i s dalšími lidmi, pracoval zde dva roky jako číšník, ale hebrejsky neuměl. Nakonec se
vypracoval na pozici zástupce ředitele velkého hotelu. V roce 1950 se oženil s českou švadlenou. V
roce1952 se jim narodila dcera, v roce 1959 syn. Willy živil rodinu a manželka vychovávala děti. Musel
být pořád v práci, dětí si moc neužil. Narodili se mu čtyři vnuci, žijí v Izraeli.
Interview pořízeno 19. 8. 1996 v Brně v České republice, jazyk: čeština.
Zpracovaly: Veronika Bábíčková a Adéla Štefánková, Gymnázium JAK Uherský Brod

Zuzana Chaloupková

Zuzana Chaloupková se narodila 4. ledna 1925 v Brně Else a Ottovi Brunnovým. Dětství prožívala v
Uherském Brodě až do smrti svého otce, který zemřel v jejích čtyřech letech. Její matka se přibližně
po roce provdala za uherskobrodského rodáka, zubního lékaře Bruna Deutsche, který působil v
Moravské Ostravě. Tam se v roce 1930 přestěhovali. Docházela na gymnázium ve Slezské Ostravě, ale
po roce 1938 začalo být studium pro děti židovského vyznání na tomto gymnáziu nepříjemné a
Zuzana přerušila školní docházku v tercii. Základní školní vzdělání si už nikdy nedokončila.
V roce 1939 už její otec měl zákaz provádění povolání, proto se s rodinou přestěhovala zpět do
Uherského Brodu, kde matka z prvního manželství vlastnila dům. 1942 se Zuzana musela vrátit z
Brna, kde, studovala zemědělskou problematiku a zdravotní péči zaměřenou na kojence.
17. ledna 1943 byla s rodinou registrována německými úřady a museli odevzdat všechny doklady,
cennosti a vkladní knížky. Následně 27. ledna 1942 se měli dostavit do uherskobrodského gymnázia k
transportu. Rodina se tomu chtěla vyhnout. Jednoho večera zazvonil u dveří pan učitel Milan Slavík,
který dostal za úkol odvézt rodinu do Květné. U paní Tomáškové ve Strání obdrželi oblečení na
přechod. V obci Lieskové na ně čekala paní Štefanovičová, která přechod připravila. Tři až čtyři měsíce

pobývali v ghettě v Novém Mestě v jednom pokoji. V této situaci rodině pomohli přátelé, kteří
domluvili ubytování u vdovy Haluzové ve vesnici Horné Bzince. Otec po nějaké době situaci nezvládal,
a proto se rozhodnul přihlásit se na úřadě v Novém Mestě do pracovního tábora. Zuzana měla u
prarodičů připravené doklady pro cestu do Bratislavy, aby vydělala nějaké peníze.
V Bratislavě si jako Zuzana Rašková musela v 18 letech najít práci a ubytování. Jelikož uměla
německy, začala pracovat pro firmu Hatala, která se zabývala opravou a výrobou nákladních vozidel
pro Německo. Při převzetí firmy Němci musela Zuzana opatrně vycouvat z úvazku, aby se na ni
nepřišlo. Na inzerát si našla ubytování u manželky příslušníka SS. V Bratislavě se přihlásila do kurzu
angličtiny, kde si ji oblíbil její učitel a často Zuzanu zval na večeře. Se svou němčinou si našla novou
práci u firmy Maindel. Špatnou stravou si uhnala žloutenku a osvobození Bratislavy přečkala v
nemocnici.
Po válce a po uzdravení jela zpět do Nového Mesta a Bzince, aby našla rodinu. Pomoc našla opět u
paní Štefanovičové v Moravském Lieskovem. Ta kontaktovala prarodiče, a tak se shledala s celou
rodinou. Zuzana odjela do Prahy studovat jazyky - angličtinu. Zde fungoval fond, ve kterém rodina
získala zubařské křeslo, tím pádem mohl otec opět obnovit svoji praxi. V roce 1947 se Zuzana
Chaloupková vdala a narodily se jí dvě děti. Matka spáchala sebevraždu skokem z okna, otec zemřel v
roce 1961. S manželem se rozešla.
Rozhovor byl natočen 14. listopadu 1996 v Praze v českém jazyce.
Zpracoval: Štěpán Novák, Gymnázium JAK Uherský Brod

MUDr. Eva Langerová

Eva Langerová se narodila 28. 2. 1927 v Brně. S rodiči a dědečkem žila v Uherském Brodě, kde v
centru města vlastnili obchod s uhlím a vápnem. Po všech stránkách byla vedena k židovství a byla
vychovávána sionisticky, s rodiči se připravovali na odchod do Palestiny, tento odchod však už
nestihli. Rodina se stýkala především s Židy a jejími kamarády byli také převážně Židé. V Uherském
Brodě navštěvovala obecnou školu, gymnázium navštěvovala jen do sekundy.

Když v roce 1939 přišli Němci do ČSR, rodičům zavřeli obchod, doma jim vše prohledali, vzali všechny
přijímače, zastřelili psy. Nakupovat mohli jen v určitou dobu. Vůbec neměli ponětí, co se děje, ale
díky známým, kteří jim dovolili poslouchat Londýn, se dozvěděli např. o založení Osvětimi.
Dostali příkazový lístek, aby se dostavili do budovy gymnázia v Uherském Brodě a na konci ledna
1943 byli převezeni do Terezína. Strýček, který v Terezíně pracoval na komandatuře, protože byl
vyučený elektrikář a zařizoval v Terezíně elektroinstalace, je zapsal na ochrannou listinu, takže se jako
jediní z transportu dostali a nejeli přímo do Osvětimi. V Terezíně pracovala v „rajčatové zahradě“, kde
si občas něco „uloupila“. V Terezíně fungovala nemocnice, kterou zařizovali Židé. Během pobytu jí
prasklo slepé střevo a díky tomu se ona i její rodiče vyhnuli dvěma transportům do Osvětimi.
Dědeček si zlomil krček a v Terezíně zemřel.
V květnu v roce 1944 byla s rodiči transportována do Osvětimi, neměla ani ponětí, kam jedou. Když
přijeli, byla s rodiči zařazena do rodinného tábora, kde byli 5 měsíců. Na podzim roku 1944 byla s
maminkou převezena do Hamburgu. Po cestě Eva dostala spálu, ale děvčata ji kryla. V Hamburgu ji ze
spály léčila židovská doktorka. Potom byly transportovány do Bergen-Belsenu, kde je osvobodili
Angličané. Tam jí došel dopis od tatínka, že je doma. Po skončení války dostala skvrnitý tyfus a trpěla
neuorozou.
V necelých 18 letech se vrátila domů, poté studovala na gymnáziu v Uherském Hradišti, ale i po válce
se setkávala se s velkým antisemitismem, to ji také přimělo po vystudování medicíny přestěhovat se
na Slovensko. Celý život pracovala jako lékařka.
Rozhovor byl natočen 1. května 1996 v Bratislavě v českém a slovenském jazyce.
Zpracovaly: Blanka Krejčiříková a Dagmar Dvořáková, Gymnázium JAK v Uherském Brodě

Alexandr Beck
Narodil se 5. listopadu 1922 v Uherském Brodě jako jedináček. Rodiče se jmenovali Karel a Olga. Měli
dům v Uh. Brodě a vilu v Luhačovicích. Vlastnili 100 let starý obchod Jakub Beck & synové se
smíšeným zbožím. V Uherském Brodě nepociťoval žádný antisemitismus. Často se stěhovali a
cestovali. Studoval v Uherském Brodě, Brně - kde odmaturoval, Paříži a potom i ve Vídni. Mluvil
několika jazyky. Jeho koníčkem byl lední hokej a jízda lodí.
Když mu bylo šestnáct, potkal kamarádovu těhotnou manželku, která měla velikou chuť na čokoládu.
Bylo to v době, kdy už Židé měli povinnost nosit Davidovu hvězdu a zákaz nakupovat. Alex se ale
rozhodl, že schová svoji hvězdu a koupí čokoládu. Bohužel byl přistižen a strávil rok ve vězení, kde byl
často bit. Po návratu z vězení bylo vše jiné. Jeho věci si rozebrali sousedé, museli žít s rodinou v
ghettu.
Jeho snoubenka Alice byla vybrána do 1. transportu do Terezína. Alexandr s ní odjel dobrovolně tam a
následně i do Birkenau. Když přijeli do Birkenau, všichni museli vlak rychle opustit, jinak by byli
zastřeleni. Dostal číslo 99650, které mu jako všem ostatním vytetovali na ruku. Od toho okamžiku to
bylo jeho jméno. Často střídal práce. Uklízel záchody, pár dní stříhal vlasy, byl v pekárně i v prádelně.
Bylo chladno, měli málo jídla a spali bez přikrývek. Byl padesátkrát bičován. Důvodem byl pouze jeho
rozhovor s mužem, který si dokázal propašovat svůj prstýnek přes ostrahu. Seznámil se s ministrem

Francie Liamem Bloomem. Byl mezi lidmi vybranými na Mengeleho pokusy. Nakonec se k němu
nedostal, ale naposledy zde viděl svého otce.
Konečně 24. dubna 1945 byli osvobozeni, SS jednotky se stáhly. Alexandr se okamžitě pustil do
pátrání po své matce. Nakonec ji našel až na Slovensku. Oba dva věřili ve své shledání, přestože je
ostatní od této naděje zrazovali. Maminka mu vyprávěla svůj příběh, jak vyskočila z vlaku mířícího do
koncentračního tábora, zlomila si nohu a jak ji našli sedláci, kteří se o ni postarali až do konce války.
Vrátili se spolu do Prahy, šel zpátky do školy a jeho matka začala vařit pro chudé. V roce 1947 se
přestěhoval do New Yorku. Oženil se a měl dvě děti Carol a Jill. Rozvedl se. Dcery mu pomohly najít
druhou manželku Sunny Beck, která má přezdívku Sluníčko. Mají syna Kenera a spoustu vnoučat. Říká,
že život byl příšerný, dokud nepřijel do USA a nezaložil si vlastní rodinu.
Rozhovor 7. listopadu 1995 vedla v angličtině Wendy Kreeger ve Scarsdale, USA

Zpracovaly: Lucie Koudelíková a Sára Šrámková, Gymnázium JAK Uh. Brod

