Příběh
h rodiny Spitzerovy
Podnět k sepsání životopisu dala Otto Spitzerovi jeho vnučka,
vnu ka, která se o
rodinnou historii zajímá. Spitzerův
Spitzerů rukopis, z něhož následující text čerpá,
proto začíná
íná oslovením: „Milá Haničko,
Hani
rozhodl jsem se na Tvůjj popud, že
napíši svůj životopis a vlastně
ě i životní příběh
p
naší rodiny.“

Narodil jsem se 19. dubna 1933 v Praze, kde se narodila i moje maminka Helena
na
Mahlerová. Můj tatínek, Oskar Spitzer, maminku poznal, když studoval v Praze
Mgr. Otto Spitzer
práva, a myslím, že to byla jeho celoživotní láska.
Jméno mi dali rodiče po dědečkovi Otto Spitzerovi, kterého jsem však nepoznal, zemřel nedlouho
předtím, než jsem se narodil.
il. Zato jeho ženu, babičku Rudolfínu Spitzerovou, původem z rodiny
Klappholzů, si pamatuji. Po smrti svého manžela vedla v Janovicích u
Rýmařova jeho továrnu na likéry. Byl to malý, ale úspěšný podnik, vyráběl i
množství nealkoholických nápojů z plodů jesenických
enických lesů. Založil ho můj
pradědeček Leopold Spitzer v roce 1864. Zaměstnanci továrny byli po
generace členové rodiny Lindnerů.
V Janovicích také žil bratr mého dědečka Otty ing. Julius Spitzer, Dr. h. c.
Julius byl obchodním ředitelem Vítkovických železáren a vybudoval pod
janovickým hřbitovem sídlo, které mělo sloužit všem členům rodiny. Mnoho
štěstí však nikomu nepřineslo, za války bylo zkonfiskováno nacisty a po válce,
v roce 1959, komunisty. Další dědečkův bratr JUDr. Hugo Spitzer žil ve Vídni,
Pradědeček
Leopold Spitzer
kde měl advokátní kancelář.
Když jsme bydleli v Rýmařově, kde si můj otec, poté co absolvoval
v Krnově praxi advokátního koncipienta a vykonal advokátní zkoušky,
otevřel advokátní kancelář, měli jsme k babičce Rudolfíně blízko a
pravidelně jsme ji navštěvovali.
Musím ale přiznat, že jsem se cítil mnohem lépe v Praze, kde žili
maminčini rodiče Ignác a Anna Mahlerovi. K nim jsem měl mnohem
užší vztah než k babičce Rudolfíně. Mahlerovi vedli velmi skromný
život. Děda Ignác byl rukavičkář, měl malou dílnu s jedním tovaryšem.
Vodíval mne a babičku Andulku, jak jsme jí říkali, k výlohám
obchodních domů, kde vystavovali jeho rukavice; byl na své výrobky
velmi pyšný a byl také velký optimista, věřil, že mu řemeslo přinese
úspěch. Andulce, když se mu dařilo, říkával:
ří
„Ještě jeden takový
obchod a bude ze mne milionář.“ Ale zůstal chudý a myslím, že i
šťastný do konce svých dnů.
Dodnes mi není jasné, kdy vlastně pracoval. Když jsem byl v Praze,
S dědečkem
Ignácem
Mahlerem
plně se mi věnoval. Pouštěl se mnou draky, které sám vyráběl, nebo
mne
ne vodil na hřiště Hagiboru, kde fandil židovským sportovcům.
Maminka se vyučila vazačkou knih a po práci absolvovala konzervatoř,
obor klavír. Její bratr Jula, po němž jsme pojmenovali naši první dceru
(stejné je ovšem jen jejich domácké jméno, celá jména
jm
jsou Julius a
Juliana), byl obchodním cestujícím a také velmi úspěšným sportovcem,
hrál pozemní hokej. Jezdíval k nám z Prahy na motorce.
V Rýmařově jsem se kamarádil se svými vrstevníky Sylvou a Alfredem
Schubertovými, bydleli v sousedství. V srpnu 1938, to mi bylo už pět let,
se narodila moje sestra Eva. Byla to doba, na kterou velmi rád
vzpomínám, ale bohužel netrvala dlouho.
Vzpomínám li na předválečný Rýmařov, musím zmínit ještě Gretu
Vzpomínám-li
Brichtovou, příbuznou babičky Rudolfíny. Její manžel dr. Konrád
K
Brichta
S babičkou Andulkou
po celý život učil na gymnáziu, na němž jsem později i já řadu let učil. Ještě o nich bude řeč.

Život se s nástupem fašismu v tehdejších Sudetách víc a víc
komplikoval. Židé byli stále více pronásledováni, nesměli pracovat
v intelektuálních oborech a postupně jim byl vyvlastněn i veškerý
majetek. Tatínek, který byl členem židovské sionistické lóže v Praze, měl
již tehdy informace o tom, co se děje v Německu. A pak ho také četnická
stanice v Rýmařově varovala, že za jeho život nemohou dál ručit, radili
mu, aby co nejrychleji opustil Sudety.
Babička Rudolfína i další z rodiny odmítali opustit domov, zprávám
zahraničního rozhlasu nevěřili.
Dědeček Ignác tatínkovi slíbil, že přivede zbytek rodiny do Palestiny.
S babičkou Rudolfínou
Teď ale ležel těžce nemocný v Praze a během krátké doby zemřel. Otci se
nakonec přece jen podařilo s celou rodinou opustit Československo.
Na cestu se vydal s maminkou, se mnou i s mou půlroční sestrou Evou 15. března 1939, v den
okupace Prahy. Byl to husarský kousek. Na Masarykovo nádraží jsme přijeli v úplně novém, stříbrném
autu Aero 30. Tatínek ho nechal stát před nádražím, otevřené i s klíčky. Jaký byl další osud našeho
auta, jsme se už nikdy nedověděli.
Podle otcova cestovního pasu jsem po letech zjistil, jaké úsilí musel
tatínek vyvinout, aby mohl rodinu do Palestiny dopravit. Na mnoha
místech v pasu byla povolení k vycestování a víza, ale jen pro něho. Jak se
mu podařilo zajistit výjezd pro všechny, mi dodnes není jasné.
Utkvěl mi z té doby v paměti nezapomenutelný okamžik, který mne
provází celý život: stále vidím babičku Andulku na temném nádraží, jak
nám mává. Tehdy si zřejmě všichni kladli otázku, zda ji ještě někdy
uvidíme.
Jeli jsme vlakem přes Polsko, Rumunsko a Turecko, pak po
Středozemním moři židovskou lodí Har Cion do Haify, dnešního
izraelského přístavu. I zde jsme měli štěstí, naše loď byla poslední, která
dostala v Haifě povolení přistát. Dalším lodím s utečenci před nacismem
Angličané, kteří měli Palestinu pod správou, již povolení k přistání Pas JUDr. Oskara Spitzera
vydaný v Rýmařově
neposkytli; posílali lodě na Kypr nebo do internačních táborů s tím, že
1. 7. 1938
budou muset Palestinu opustit.
Tak se stalo, že tatínkova sestřenice Herta připlula s lodí Patria k břehům Haify, ale anglické úřady je
do přístavu nevpustily. Kapitán s mužstvem ze zoufalství opustili loď a nasměrovali ji k izraelským
břehům. Loď se naklonila a mnoho cestujících se utopilo, ale zbytek musely anglické úřady přijmout.
Přitom se tehdy utopil Hertin manžel. Herta pak u nás nějakou dobu žila.
Začátky v Palestině byly pro mé rodiče velmi těžké. Maminka se pokoušela najít žáky, které by učila
hře na klavír. Tatínek našel práci v docích, natíral železné konstrukce proti rzi. Později, ještě s několika
přáteli, vyráběl pro emigranty vařiče, které sice nebyly moc
kvalitní, ale byla to práce i pro intelektuály, kteří se nemohli jinak
uchytit. Jejich psychice to rozhodně pomohlo. Jeden tatínkův
přítel, který měl humanitní vzdělání, nebyl schopen najít si práci.
Měl mladou ženu a doma byl uznávanou kapacitou ve svém
oboru. Přátelé mu tedy našli místo v knihkupectví a knihkupci se
každý měsíc složili na jeho výplatu. Později se přece jen začalo
dařit a stal se kulturním atašé na některém zahraničním
Vařiče, které Oskar Spitzer s
přáteli Hugo Ornsteinem,
velvyslanectví. V tehdejší Palestině žilo velké množství lidí
Viktorem
Bauerem, Hanušem
vysokoškolsky vzdělaných. Traduje se vtip, že když někdo na
Červinkou a Arturem Flaumem
stavbě zavolal, pane doktore, letěla polovina pracovníků stavby z
vyráběli pro emigranty.
lešení.
Měli jsme ještě jednu výhodu proti ostatním. Otec nechal s předstihem odeslat do Palestiny velkou
bednu se základním bytovým vybavením a našel v Achuze na Karmelu, nedaleko Haify pro nás byt,

který jsme potom měli k dispozici po celou dobu válku. V tom
domě bydleli emigranti prakticky z celé Evropy. Vedle nás
bydleli Kahnovi. Pan Kahn byl bývalý carský důstojník a velmi
nám se svou manželkou zpočátku pomáhal. Já jsem se
spřátelil s Joavem Weinbergem, sice jsme měli dost velké
dorozumívací potíže, ale šlo to. Problém byl v tom, že mě
otec dal nejprve do hebrejské školy, ve které jsem byl
jediným Evropanem, a dorozumívání mi činilo velké potíže.
Po roce však otec došel k názoru, že v Palestině nebudeme
moci zůstat, protože maminka měla těžkou srdeční chorobu a
zdejší lékaři mu řekli, že by zde dlouho žít nemohla. Paní
Achuza, House Elfenbeim,
doktorka Böhmová, naše rodinná lékařka, která k nám
kde Spitzerovi bydleli
docházela, když byl někdo nemocný, také mamince
doporučovala, aby změnila podnebí. Se zdravotní péčí v Palestině jsem měl zkušenost i já. Postihl mě
akutní zánět slepého střeva a museli mě v nemocnici operovat.
V roce 1940 začala válka i zde a otec se přihlásil do československé
armády, nebyl však ze zdravotních důvodů odveden. Přihlásil se tedy
k práci ve válečném průmyslu a byl odvelen do Persie na tamní
rafinerie. Měl výhodu, jak se ukázalo, že vystudoval reálné
gymnázium a pak jakousi přípravku na studium práv v Olomouci, než
začal studovat práva v Praze. Když přijel s dalšími emigranty do
Persie, předstoupil před ně velící důstojník a vyzval je, aby inženýři
vystoupili o krok vpřed. Otec, když viděl vystoupit plzeňského
advokáta, vystoupil také. Měl to štěstí, že uměl číst technické
výkresy, a brzy se naučil seřizovat soustruhy, na kterých pracovali
místní lidé. Byla to pro něho velmi obtížná doba, protože podnebí
pro něj bylo až nesnesitelné a jeho zdraví se velmi rapidně
zhoršovalo.
Vydržel tam čtyři roky. Když se pak vrátil do Haify, takřka jsme ho nepoznali, byl úplně šedivý.
Před odjezdem do Persie se tatínek rozhodl přeřadit mne do anglické školy St Luke’s School, abych
se naučil alespoň nějakému evropskému jazyku. Byla to misionářská škola s velmi přísným režimem.
Byla určena pro děti, jejichž rodiče sloužili ve spojeneckých armádách. Vyučovali tam učitelé různých
národností.
Můj první třídní, který byl zároveň vedoucím školy, otci sdělil, že je otcem tisíce dětí a že po dobu
jeho nepřítomnosti bude i otcem mým.
Byla to chlapecká škola, kde vládla přísná kázeň, byly zde uplatňovány tělesné tresty. Prohřešky se
dělily na menší „A“, střední „B“ a velké „C“. Přitom platil přepočet: 3 x A = C, 2 x B = C. Za velký
prohřešek „C“ obdržel viník vždy v pátek, před odchodem ze školy, pětadvacet ran holí. Byl jsem
takto potrestán jen jednou, a to za to, že jsem rozbil skleněné otáčecí dveře, když jsem utíkal před
velmi silným chlapcem z vyšší třídy. Trestu jsem nemohl uniknout, stěžovat si na spolužáka nebylo
možné, to by tam člověk nevydržel – to mi bylo tehdy již jako sedmiletému jasné.
Časem jsem si ve škole zvykl a našel přátele. Anglicky jsem se dosti rychle naučil, tak abych se mohl
dorozumívat. Školu navštěvovali hoši mnoha národností, ale Angličané mezi sebe nikoho cizího
nepřijali. Posadili mě k arabskému chlapci, byl synem bohatého šejka. Vážil si toho, že sedí vedle
bělocha. Záhy jsme se spřátelili a později mě tu a tam zval k nim domů.
Dostal jsem se do nezvyklého prostředí, všude velký přepych a plno sluhů. Vždy při odchodu mi
nabalili spoustu jídla, což při naší finanční situaci (měli jsme k dispozici jen otcův žold) byla velká
pomoc. V sousední třídě byl chlapec z Prahy, Otto Soffer, který mi byl dáván za vzor. Byl velmi sečtělý
a měl všestranné zájmy. Vzpomínám si, že otec po návratu z Persie navštívil mého učitele a zároveň
ředitele školy, kterému si stěžoval, že se mu mé školní výsledky nelíbí, i když jsem tehdy už patřil mezi
Na balkoně před bytem v
Achuze: Otto, maminka Helena,
tatínek Oskar s Evičkou

nejlepší žáky ve třídě. Mr Harrison mu na to odpověděl: „Snad nechcete mít takového syna jako je
Soffer, ten přeskočil dětství, je rovnou dospělý.“ Od té doby jsem měl pokoj.
Je třeba ještě dodat, že vztahy s Araby byly různé. Izraelští Arabové s námi komunikovali,
obchodovali se Židy a byli velmi dobrosrdeční. Žili přímo ve městech a na venkově. Horší to bylo
s těmi, kteří žili v arabských čtvrtích, nebo s kočujícími Araby, ti už tehdy tvořili zárodek Hnutí odporu,
které bylo přiživováno zvenčí. Dostávali zbraně, a to byl také důvod pro Angličany, aby setrvali
v Palestině.
Největší problém ve škole ale pro mne byla tělesná výchova. Každý den před vyučováním jsme
běželi kilometr, připravovali jsme se na vytrvalostní sport. Noční můru jsem měl z boxu. Stalo se
pravidlem, že jsem po několika minutách, někdy dokonce vteřinách, stejně šel k zemi. Cílem výcviku
bylo naučit nás neprojevit zbabělost. Toho bylo v očích učitelů dosaženo a vše tedy bylo podle nich
v pořádku.
Byli jsme každé tři měsíce přezkušováni komisí a vyučující informovali rodiče o našich výsledcích v
příslušné kolonce na vysvědčení. Tak došlo k paradoxním hodnocením: u mých pětatřiceti procent
z tělesné výchovy bylo napsáno „velký pokrok, jsem spokojen“ a u osmaosmdesáti procent z
anglického jazyka stálo „líný, jsem velmi nespokojen“.
Byli jsme tehdy i nadšenými skauty – často nás vyvezli v člunech na moře, přivázali nás k tyčím a
museli jsme plavat několik kilometrů podél pobřeží. Jednou za celou dobu školní docházky jsem
dosáhl dokonce na první pozici ve třídě.
Smutná byla rána, kdy jsme, po ekumenické bohoslužbě,
společně poslouchali zprávy. Vyslechli jsme hlášení o padlých,
při němž se takřka denně někdo z mých spolužáků dozvěděl o
úmrtí svého otce. Bylo ohromné vidět, jak se o ně učitelé
starali, jak jim pomáhali překonat bolest ze ztráty otce.
V Palestině bylo zvykem, že ti občané, kteří nebyli přímo
zapojeni do války, si do rodin zvali na šabat vojáky na
dovolené. Po určité době se totiž vojáci na frontě střídali. Také
my jsme vojáky zvali. Probíhalo to tak, že jsme prostě šli do
campu a prvního vojáka, na kterého jsme narazili, jsme pozvali
Oskar Spitzer (vlevo)
k nám domů. Zůstal pak s námi přes víkend. Ještě než tatínek
na řece Shatt al Arab
odjel do Persie, pozvali jsme k nám jistého Charlese, který
sloužil na tankeru zásobujícím válečné lodě jako boatsman (lodník). Charles k nám pak přicházel vždy,
když jeho tanker kotvil v Haifě. Když viděl, jak se vracím domů ze školy potlučený, prohlásil, že mě
naučí bránit se. Všude totiž na nás, židovské chlapce, číhali arabští kluci, kteří patřili ke kočujícím
kmenům – Felahím – což byl zárodek dnešního Hamasu. Do školy většinou nechodili. Přepadali nás a
okrádali o vše, co mohli upotřebit. Charles mě naučil různé hmaty, které jsem pak k sebeobraně
používal, a tak jsem se sem tam přece jen vyhnul ranám, což zvýšilo mé sebevědomí. Po nějakém
čase k nám ale už přestal Charles chodit, a my jsme se dozvěděli, že jeho tanker byl potopen.
Zajímavé byly také vztahy mezi jednotlivými příslušníky vojsk, kteří při střídání na frontě odpočívali
v ozdravných campech v Haifě. Tak například Australané absolutně nesnášeli Brity. Když jsem šel po
silnici ve školní uniformě žáka St Luke’s School a jelo vojenské vozidlo, první, na co se mě vojáci ptali,
bylo, zda jsem Angličan nebo Australan. Když jsem hlásil „Jewish“, beze všeho mě vzali s sebou.
Ještě zajímavější byl vztah Australanů k uniformě. Když nebyli na frontě, tak se snažili alespoň
trošku se přiblížit civilu. Obvykle nosili bílé šortky a bílou košili. Na to měli ovšem od velitelství
povolení. Když to viděli černoši, chtěli toto privilegium také. A tak se jednoho dne stalo, že na
nejrušnější ulici v Haifě, na Kingsway, se objevila početná skupina takřka nahých černochů. Ten první
z nich třímal v ruce potvrzení, že mají povolení chodit mimo bojové akce v civilu. MP (vojenská
policie) je zahnala zpět do campu a velitelství jim tedy sehnalo podobné civilní oblečení, jaké měli
ostatní.
V Haifě byly umístěny rafinerie a početné zásobárny ropy. Ty se staly cílem německých letadel.
Chránily je sítě z ocelových lan nesených balony, které často zachycovaly útočící letadla. Když se letci
trefili, celá obloha zrudla a po náletu bylo všechno mazlavé od hořící ropy.

Nálety se konaly takřka denně. Domy nebyly tehdy podsklepené, proto byl pro každé dva domy
vybudován bunkr, do kterého jsme se museli uchýlit. Brali jsme s sebou vždy kufr nejnutnějších věcí.
Pro všechny evropské Židy žijící v Palestině to byla těžká doba. Válka se nachýlila ke konci a
přicházely první zprávy z domova. V roce 1945 jsme se dozvěděli, že Jula Mahler a babička Andulka
zahynuli v Osvětimi. Pro nás všechny to byla velká rána, ze které jsme se těžce vzpamatovávali.
Otec před koncem války a po válce musel uživit rodinu. Pracoval nejprve jako obchodní zástupce
firmy Gusinsky, ve firmě, která opravovala lodní motory a vyráběla nástroje. Později, než jsme opustili
Haifu, pracoval otec jako noční taxikář. Chtěl však co nejdříve opustit Palestinu, protože matčin
zdravotní stav se rapidně zhoršoval. Nabídl tedy své služby k transportu československých vojáků,
kteří se nacházeli v různých lazaretech. Stěhovali jsme se do Jeruzaléma, do malého bytu v řecké
čtvrti, a otec denně objížděl lazarety a vyřizoval náležité dokumenty, abychom mohli vycestovat.
Československé velvyslanectví v Jeruzalémě v té době
zřídilo malotřídku, kde jsme se učili češtině. Buď ji někteří
vůbec neznali, nebo ji skoro zapomněli. Trvalo několik
měsíců, než se tatínkovi podařilo všechny vojáky soustředit
na jedno místo. To vše bylo spojeno s velkými obtížemi.
Mnozí vojáci byli takřka nemohoucí (bez jedné i obou
končetin, piloti měli spálené obličeje atd.). Byli to však velmi
milí lidé a byli otci vděčni, že se o ně postará.
Konečně jsme vyrazili, abychom se nalodili v Alexandrii na
loď směřující k italským břehům. V přístavu ale otci řekli, že
trasy do Evropy jsou podminované, že to bude chvíli trvat,
než zajistí vhodnou loď. Umístili nás do vojenského
stanového tábora v blízkosti Suezského průplavu v El Shattu.
Byl tam ještě tábor Jugoslávců, kteří také čekali na loď. Ten
se nacházel přímo v poušti, ve stanech bylo ve dne
nesnesitelné vedro a v noci velká zima. Vyfasovali jsme tedy
velbloudí deky, které jsme si potom přivezli domů. – Ty deky
později posloužily, když se otci nepodařilo po příjezdu do
Janovic vyreklamovat z odsunu zaměstnance dědečkovy
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vydaného spojeneckými expedičními
firmy. Zachránil jen přestárlého pana Christa, o kterého se
silami (podepsaný jeho otcem)
chtěl postarat. Aby těm ostatním pomohl alespoň nějakým
způsobem, tak jim na nádraží, v poslední chvíli, když už byli ve vagonech, ty velbloudí deky podal. Za
deky mi měla po roce 1989 příležitost poděkovat Silvie, přítelkyně z dětství, která patřila k rodině
Lindnerů, zaměstnanců dědečkovy likérky. Deky jim pomohly nejen ve vlaku, ale i později v Německu,
když neměli čím topit. Bohužel setkání se Silvií se můj tatínek už nedožil.
Ale zpět k El Shattu – fasovali jsme plechovky se sušeným masem a Knäckebrot, šrotový chléb –
suchar, který byl velmi trvanlivý, ale takřka nepoživatelný. Maminka se snažila nějak ho upravit a
spojit s něčím poživatelnějším, co muži sehnali od Angličanů. O něco dále se nacházely zajatecké
tábory Němců a Italů, což pro nás chlapce – mne, Kroupu a Kalfuse – byla smutná podívaná. Ti Němci
si stále hráli na vojáky, pochodovali a cvičili.
V té době se nás chlapců ujal jeden z pilotů, který byl v civilním životě učitelem, a snažil se nás učit
češtině. Učebnice neměl, a tak všechno psal na psacím stroji. Vzpomínám si, že k vyjmenovaným
slovům po „b“ přidal slovo Babylon.
Po několika měsících jsme konečně byli vyrozuměni, že se máme nalodit na vojenskou americkou
loď Orion. Na lodi jsme byli natěsnaní s dalšími navrátilci – každý měl svou síť, ve které spal, a pod ní
stoleček a na něm osobní věci. Tam trávil den, pokud se mu nenaskytla možnost vyjít na palubu.
Plavba proběhla bez velkých obtíží. Přistáli jsme v italském přístavu Taranto blízko Neapole.
V podpalubí cestovali italští zajatci, kteří nechtěli do Itálie, protože tam vládl hlad a nezaměstnanost.
Při vstupu na pevninu došlo mezi Italy k přestřelce a v nastalé tlačenici někdo tatínkovi ukradl
cestovní dokumenty celé skupiny.

Otec pak prostřednictvím československého velvyslanectví a místní policie sehnal pro celou skupinu
ubytování v bývalých filmových atelierech v Cinecittà blízko Neapole. Byla tam jediná místnost, která
měla ještě strop. Tam jsme se nastěhovali s veškerým majetkem a uložili se na zem. Otec odjel do
Říma a vzápětí se vrátil s novými dokumenty. Za svízelných podmínek sehnal od okupační armády
jeden osobní a jeden nákladní vagon, kterými chtěl celou skupinu dovézt do republiky. Bylo obtížné
vše naložit, protože mnozí byli odkázáni na cizí pomoc. Další problém byl najít vlak, který by jel aspoň
část cesty požadovaným směrem. A tak nás často odpojovali a my museli ty dva vagony tlačit, než se
zase našel vlak, kterým bychom mohli pokračovat. Takto jsme se dostali až k Brennerskému
průsmyku. Tam ale po nás Italové chtěli, abychom vagony odevzdali. Otci bylo jasné, že pokud na to
přistoupíme, mnozí z nás přijdou o zbytek svého majetku. Naštěstí přijela MP, a když vojáci viděli
naše chlapce v uniformách ověnčených válečnými vyznamenáními, namířili na italské celníky zbraně s
tím, že oba vagony pojedou až do Plzně. V Plzni měl otec vojáky předat Červenému kříži. Cesta vedla s
přestávkami přes Rakousko a Německo.
Bylo to v lednu a tak jsme v dobytčáku topili
ve velkém barelu, protože v tom druhém,
osobním vagonu to nebylo možné. Otci se
nakonec podařilo vojáky v Plzni předat a my
jsme pokračovali v cestě do Prahy. Tím skončila
zahraniční etapa mého života. Dodávám, že
jsem se od té doby už nikdy do Izraele nedostal.
Snad se mi to ještě někdy povede.
Maminka
chtěla
po
návratu
do
Československa zůstat v Praze, ale bylo to tam
pro ni velmi smutné. Postupně jsme se dozvídali
podrobnosti o osudu našich blízkých. Než šla
babička Andulka do transportu, vzala si babičku
Rudolfinu k sobě do Prahy, byla by jinak v
Janovicích zůstala bez prostředků, bez přátel a
příbuzných. Rudolfina zemřela ještě před
transportem. Byla pochována na židovském Průvodní list, kterým se Oskar Spitzer prokazoval
hřbitově, ale po válce jsme její hrob nenašli. při přejezdu hranice: „Potvrzuji, že tento transport
Jediní přeživší byly Milada, manželka československých občanů cestuje z El Shatt, Egypt,
do Československa. Jsou oprávněni používat
zahynuvšího strýce Julia, a její dvě děti, Petr a
železniční dopravu. Žádáme úřady, aby poskytly
skupině veškerou možnou pomoc a podporu.
Marcela. Setkání s Miladou bylo pro maminku
Nechte je projet. Mají vlastní nákladní vagony.“
zklamáním, ale na druhou stranu se chtěla
postarat o děti.
Otec se mezitím jel podívat do Janovic. Ani tam nikoho nenašel. Nikdo, až na jeho strýce Julia s
manželkou Josefinou, válku nepřežil.
Jediná věc, která zůstala, byl otcův rodný dům s továrnou. Tatínek tedy zavolal mamince do Prahy a
dohodl se s ní, že se rodina usadí v Janovicích. V roce 1946 tam bylo ještě pár Němců, kteří čekali na
odsun.
Z Rýmařova byl do Osvětimi odtransportován také můj strýc Konrád Brichta. Nejprve ho a jeho ženu
Gretl vystěhovali do nějaké pastoušky a sebrali mu takřka veškerý majetek. Gretl brzy na to spáchala
sebevraždu.
Jednoho včera, několik dní po našem příjezdu do Janovic,
zaklepali u našich dveří dva mladí muži a ptali se na Ottu
Spitzera. Můj tatínek jim odpověděl, že musí jít o omyl, že mi
je teprve třináct let. Na to mu sdělili, že pro mne mají knihy,
které mi strýc Brichta odkázal v přesvědčení, že jestli někdo
přežije, budu to já. Knihy jsem schoval a mám je dodnes –
moc mi pomohly při studiu germanistiky, nikdo z mých
spolužáku nebyl tak dobře vybaven literaturou jako já.
Gretl a Konrád Brichta

Tatínek otevřel advokátní kancelář a chtěl navázat na svůj předválečný život. Šlo to ale ztuha.
Obyvatelstvo se brzy kompletně změnilo. Němci byli odsunuti do Německa a s novými obyvateli se
jen velmi pomalu sžíval. Mimo to měl i jazykové problémy.
Já jsem začal chodit v Janovicích na obecnou školu a později v Rýmařově na měšťanku. Jakmile bylo
otevřeno české gymnázium, začal jsem je navštěvovat. Bylo to pro mě těžké, protože jsem neovládal
jazyk a velmi špatně se orientoval v učivu, které jsem měl již znát. Měl jsem nárok jako válečný
poškozenec nastoupit do té třídy, do které jsem věkem patřil, což mělo za následek, že jsem propadal
o pololetí z pěti předmětů. Ujal se mě tehdy profesor Hakl, který se snažil zmeškané učivo se mnou
dohnat. Profesorský sbor mě ale chtěl ze školy vyhodit.
V roce 1948 bylo gymnázium v Rýmařově zrušeno. Nechali mě projít se samými čtyřkami
s podmínkou, že nepřejdu na gymnázium v Bruntále a nebudu ve studiu pokračovat. Otec byl jiného
názoru, a tak jsem přece jen bruntálské gymnázium začal navštěvovat. Do školy jsme jezdili na korbě
nákladního auta a moje studijní podmínky se s přibývající náročností zhoršovaly. Měl jsem však štěstí,
polovina třídy byli studenti kněžského semináře, kteří mi velmi pomáhali a nakonec mě po domluvě
s představeným v semináři ubytovali.
V roce 1952 komunistický režim velmi přitvrdil. Někdy v lednu, sotva se rozednívalo, mě
představený semináře probudil, abych si rychle sbalil věci a odešel přečkat zbytek noci v čekárně na
nádraží, protože v přízemí příslušníci STB postupně zatýkají některé studenty. Ty potom odváželi do
pracovních táborů. Obžalováni byli pro údajnou protistátní činnost a výrobu protistátních letáků.
Nakonec jsem potom přece jen odmaturoval, se samými dostatečnými. Když už mě nechali
odmaturovat, tak se mi alespoň odměnili známkami. Dostal jsem zároveň s maturitním vysvědčením
přípis, v němž stálo, že pokud bych chtěl dále studovat, musím nejdříve poznat prostředí dělnické
třídy.
Ale to už je jiná kapitola. K ní chci jen dodat, že jsem se po mnoha složitých životních peripetiích,
které jsem později sdílel se svou ženou Alenkou, nakonec stal gymnazijním profesorem.
Osud tomu chtěl, že posledních třináct let své kantorské dráhy jsem dokončil na gymnáziu, kde po
celý život působil můj strýc Konrád Brichta, a ještě k tomu ve stejném oboru.

Z obsáhlejšího rukopisu Otto Spitzera připravil Tomáš Hrbek

