
 Vzpomínky zachráněných a zachránců  
    Možnost zjistit a zde prezentovat podrobnější informace o záchranných akcích a zejména názory 
zachráněných jsou velmi omezené, protože dokumentů je poskrovnu a dodatečně se ptát na názory 
zachráněných je, až na vzácné výjimky, již téměř nemožné. 

 Na samotě u lesa Josef Tomer (dříve Teitelman), *1931, Mlynov. 

    Osadu Frankov, která byla asi 5 kilometrů severozápadně od městečka Mlynov, tvořily čtyři 
české zemědělské usedlosti: Antonína Holátka, Vladimíra Vostrých, Mikuláše Tichých a Josefa 
Širce. Podobných samot bylo na Ukrajině mnoho. Ve východní části Volyně, po kolektivizaci 
zemědělství, většina z nich zanikla. V západní, polské části Volyně, naopak vznikaly v důsledku 
pokračující vnitřní migrace a rozprodávání zbytků velkostatků.
    V době, kdy nacistické represivní orgány, za příčinlivé pomoci ukrajinských nacionalistů, plnily 
Hitlerovo „konečné řešení židovské otázky“, hledali a nacházeli pronásledování ubožáci svou 
záchranu, nebo alespoň pomoc jídlem i zde. Nebezpečí prozrazení bylo na samotách menší, často 
býval poblíž les, nebo alespoň lesík, do něhož bylo možno uniknout, nežádoucí návštěvníci byli ve 
dne zdaleka vidět, jen ti noční, banderovci, byli nebezpečnější.
    Rodiny v osadě Frankov poskytovaly pomoc, zejména potravinami, mnohým Židům, kteří unikli 
nacistickým vrahům. Jména všech se již nikdy nedozvíme. Někteří Židé se na Frankově skrývali 
delší dobu a jejích svědectví je o to cennější. Příběh Rachel Kvasgartnerové, který uveřejňujeme na 
jiném místě a svědectví Josefa Tomera, které nyní následuje mají mnoho společného.  
 Moji rodiče Nachum a Rachel Teitelmanovi nás měli pět dětí: nejstarší byl Ašer (*1922), pak 
následovali bratři Fišel a Šlomo, jediná sestra Šifra (*1928) a já Josef (*1931).Naši rodiče i my děti 
jsme se narodili a žili v městečku Mlynově, kde nás otec živil obchodem zemědělskými plodinami, 
které v okolí skupoval a dodával do města Lucka a také na export přes přístav Gdaňsk. Utkvělo mi 
v paměti, že otec vykupoval a dodával lisovnám zejména olejninu lenku (lnička přesivná), které se 
na Volyni dobře dařilo. Měl tedy mnoho obchodních partnerů i mezi českými zemědělci.
    Když začalo utiskování Židů, otec mne odvezl k rodině Holátkových na osadu Frankov a tam 
jsem žil půl roku, aniž bych se musel skrývat. Jakmile koncem léta 1942 zřídili Němci v Ml\nově 
ghetto, nahnali do něj všechny Židy a podle úředního soupisu kontrolovali, aby nikdo z rodiny 
nechyběl, jinak hlavě rodiny hrozila smrt. Volky nevolky jsem se octnul v ghettu. Rodina 
Holátkových při nedělních jízdách do kostela v Mlynově nám přivážela jídlo. Do ghetta jsem ho 
zpravidla propašovával já, bal jsem nejméně nápadný. Tatínek brzy rozhodl, že celá rodina z ghetta 
postupně uteče do určeného místa v lese. Ašer a Šifra chodili mimo ghetta na práci a z ní se jim 
podařilo utéci a čekali na nás. Bratry Fišela a Šlomo posla do lesa s příkazem, aby šli večer přes 
pole, nikoliv po cestě. Neposlechli a byli cestou zastřeleni. Rodiče a já jsme utekli z ghetta do 
městečka a Holátkovi nás z města vyvezli na voze přikryté hromadou sena. Když se otec dověděl v 
lese os mrti dvou synů, najednou zlhostejněl, že má, prý, již život za sebou a chtěl se vrátit do 
ghetta. Matka rezolutně prohlásila, že když  půjde on, půjde také. To zapůsobilo a zůstali jsme v 
lese všichni.
    Bylo to začátkem října, pršelo, bylo velmi chladno a my jsme se asi měsíc potloukali v lese. 
Nešlo to déle vydržet a otec rozhodl, abychom šli požádat o pomoc do polské obce Panská Dolina. 
Byla to osada, asi šest kilometrů severozápadně od Mlynova, založená po první světové válce 
polskými vojenskými veterány. V této době se již  osada, stejně jako mnoho jiných polských obcí na
západní Volyni, pomalu měnilo v ozbrojené  středisko proti jejímu přepadávání banderovci. 
Pomohli nám: dali najíst, usušili šatstvo, ale déle jsme tam zůstat nemohli, protože ukrajinská 
policie, která v této době byla ještě v německých službách, věděla, že do obce přišlo více Židů. 
Doporučili nám, abychom šli na samotu poblíž této obce k rodině Točkových. Točkovi byli velmi 
chudí, živit nás nemohli a s ohledem na časté kontroly ukrajinských policistů nás nemohli ani 



dlouho přechovávat. Když jsme v noci od nich odcházeli do lesa, zahlédl nás a pronásledoval 
ukrajinský policista a při útěku jsem se já rodině ztratil.
    Asi patnáct kilometrů jihozápadním směrem od Mlynova je velká ukrajinská obec Smordva a 
poblíž ní byly rozsáhlé smordovské lesy. Bylo známo, že se v nich skrývají Židé a také sovětští 
(údajně) partyzáni. Otec rodinu zavedl do těchto lesů, o čemž jsem nevěděl a vrátil jsem se proto k 
Točkovým. Nezůstal jsem u nich, protože v okolí byla právě policie, ale stačili mi říci, kde mohu v 
lese najit strýce a tetu. Žili v dobře zamaskovaném bunkru, ale nesměli jsme v něm topit, aby nás 
neprozradil zápach z dýmu. Mojí povinností bylo jednou týdně chodit k Točkovým pro jídlo, které 
pro nás porůznu kupovali. Asi po dvou měsících mi při jedné zásobovací návštěvě Točkoví řekli, že 
zde byl známý Žid, který přišel ze smordovských lesů. Ptal se, zda tu žijí nějací Židé, vyptával se i 
na mne a potvrdil, že moji rodiče žijí ve smordovských lesích. S pomocí dobrých lidí jsem se do 
těchto lesů dostal také a našel naši rodinu.
    Žilo tam více Židů v několika porůznu roztroušených bunkrech, ale v případě nebezpečí i „pod 
keři“. Potraviny jsme sháněli v okolí a bylo to velmi nebezpečné.
   Ukrajinská policie na začátku roku 1943 odešla z německých služeb a posílila banderovské 
oddíly, které daleko důsledněji pokračovaly v pronásledování Židů a také Poláků. Neměli sice tolik 
lidí, aby tyto rozsáhlé lesy pročesaly celé a najednou, ale naši lidé hynuli při zásobovacích 
výpravách a dílčích akcích banderovských oddílů do nevelké hloubky lesa. Skupiny Židů, podle 
svých možností záchrany v jiných místech, opouštěli smordovské lesy, protože jinak by zde 
postupně všichni zahynuli. Otec rozhodl, že půjdeme do Frankova k Holátkovým a ve skupině s 
námi šla také Rachel Kvaltgartnerová, jejíž otec byl na zásobovací výpravě zavražděn a ona byla 
fyzicky a psychicky na dně. Osobní pomoc otce jmenovaná ve svém svědectví vysoce oceňuje a 
také popisuje svízele našeho putování do Frankova1).
     Do Frankova jsme přišli v červnu 1943. Bratr Ašer se obrátil na Josefa Holátka s prosbou o 
ukrytí celé rodiny. Josef se šel zeptat hlavy rodu Antonína. Zanedlouho přišel se vzkazem od svého 
otce: „Běžte do lesa, přijďte za tři dny, musím si to promyslet a také možná něco připravit“. Ty tři 
dny byly těžké jako tři roky. Nejen pro mého otce a nás, ale jak se mi na prvním setkání po čtyřiceti 
čtyř letech Josef přiznal .-  „Ty tři dny byly nejtěžší dny mého života a když mi otec řekl: 
Náchumově rodině musíme pomoci, spadl mi ze srdce nikoliv kámen, ale balvan“. Na oplátku  jsem
Josefovi Holátkovi po oněch čtyřiceti čtyř letech odpověděl: „Nevím, jak bych se já ve vaši situaci 
tehdy rozhodl. Nevím, zda bych našel tolik odvahy, abych udělal totéž co vy a podstoupil takové 
nebezpečí“.
      Pod stohem slámy byl v zemi udělán bunkr, sice bezpečný, ale nízký – mohlo se v něm pouze 
sedět a ležet – větraný, ale bez vnějšího světla. Přes den jsme v něm byli trvale a jídlo nám nosili. V
noci jsme na vyzvání chodili po dvojicích na vycházky a v neděli dopoledne nám Marie připravila k
umytí teplou vodu nebo dokonce skrovné vykoupání.
    Před Vánocemi při vycházce potkal Ašer v usedlosti nějakého člověka, který vypadal jako 
nádeník nebo chlap od koní a ten se ho zeptal, kdy bude CHANUKA2). „To přece musí být Žid“, 
řekl potom Ašer našemu otci  a snažili  se záhadu rozluštit. Tehdy jim někdo od Holátků řekl, že to 
je „pan učitel“. Záhada měla pokračování. Po válce, když se naše rodina snažila dostat do Izraele a 
když jsme při svém putování byli v Praze, nadešel svátek JOM KIPUR3) a tak jsme šli do 
synagogy. Jaké bylo otcovo překvapení, když v lavici seděli tři důstojníci ve stejnokrojích čs. 
zahraničních vojáků z SSSR a jeden z nich ho pozdravil „Šolom pane Nachume“ a on to byl „pan 
učitel“ od Holátkových4).
     Po osvobození okolí Mlynova Rudou armádou v únoru 1944 jsme šli přes Mlynov do Rovna a 
dostali jsme povolení odjet do Polska. Chtěli jsme do Izraele. Nastalo dlouhé putování, protože 
jaksi vítězové dost dlouho nevěděli co s námi, Židy, které Hitler nedokázal nechat všechny 
povraždit. Angličané všemi způsoby bránili stěhování do Izraele a zachránění Židé se tam dostávali 
všelijak. My jsme přes Polsko, ČSR, Rakousko, kde jsme trčeli celý rok, pak to bylo Bavorsko, což 
byla americká okupační zóna, francouzskou okupační zónu, odkud nás vyhostili, ale dobří lidé nás 
propašovali do Paříže a pak přes Kypr jsme se poloilegálně dostali do Izraele. Výrazně nám 
pomohla pololegální organizace Briga. Naše začátky v Izraeli, to je zvláštní kapitola.



    Bratr Ašer po krátkém zotavení hned v Rovně nastoupil do Rudé armády. V bojích byl raněn a 
hrozila mu amputace obou nohou až po kolena. Díky progresivnímu doktorovi, který i bez tehdy 
nedostupného penicilinu zbavil rány nebezpečí sněti, mu nohy neamputovali, ale chůze mu dosud 
činí potíže. Do Izraele za námi přijel legálně a bez komplikací, protože se již začala uplatňovat 
mezinárodní dohoda o slučování rodin.
     Naše zachránce jsem v roce 1990 vyhledal jednoduše. Přišel jsem do Prahy a na čs. policii jsem 
se představil i se svými doklady, jako důstojník izraelské armády, který dvacet sedm let sloužil v 
izraelské armádě a prodělal všechny tři války. Policie a další úřady mi maximálně vycházely vstříc a
proto jsme se brzy s Josefem a Annou sešli. Bohužel matka Marie a otec Antonín Holátkovi již 
nebyli naživu. Příští rok památních Yad Vashem udělil Holátkovým medaili Spravedlivý mezi 
národy, která za rok nato, v roce 1992 jim byla v Olomouci slavnostně předána. 

 Praha v září 2003 

 Redigováno podle magnetofonového záznamu, který ze směsi němčiny a angličtiny přeložil prof. 
Václav Straka. 1) Viz svědectví k případu Vzpomínky při setkání téměř po šedesáti letech. 2) 
Židovský !Svátek světel“ v době kolem zimního slunovratu, trvající osm dnů. 3) Viz v tabulkách 
případ 3. 
 
 


