
Když byl pan Steiner malý, bydlel s rodiči v Kosmákově ulici v Jihlavě. Jednoho dne se museli všichni z 

domu přesunout do sklepa. 

0:47-0:56 „Asi 6. května jsme všichni šli z celého domu do sklepa měli jsme tam tři 

poschodí nad sebou.”-1:01-1:15 „V tom třetím sklepě, v tom nejhlubším podlaží, tak 

tam byla voda, ale v druhém poschodí, tam bylo docela sucho, a tam jsme se usadili 

na matrace.” -1:46-1:58 „Tam přišel můj strýček Ota, měl pušku a pásku na rukávu 

s trikolorou, že už můžeme ven, Rusové jsou tady.” -strýc Ota a Rusové 

Jeho tatínek byl důstojník dělostřelectva. V domě, kde bydlel, se scházel s bývalými důstojníky. Na 

udání sousedky byli zatčeni. Účastnil se hnutí Obrana národa, ale na to jim přišlo gestapo:  

6:26-6:45 „Takže je všechny před Vánocema v roce 1940 je všechny zatkli a pak 

odvezli v létě do Brna, tam je vyšetřovali, a nakonec je potom dali do vojenského 

vězení, to bylo na území staré Osvětimi.” -tatínek v Osvětimi 

7:05-7:08 „Na podzim 1941 zemřel.” -úmrtí tatínka 

Otec pana Steinera byl Žid a jeho maminka byla katolička. Jelikož byl pan Miroslav ještě malý, žádné 

Židy si ze své rodiny nevybavuje. 

33:24-33:42 „Když jsem byl ještě malé dítě, tak jsem samozřejmě žádné neznal a 

pak ke konci války, to už taky ne, to byli už všichni v koncentrákách a po válce se 

tam vrátilo těch Židů opravdu minimálně.” -židi  

Bratr Josef byl ukryt na statku u strýce. Bohužel si na něj gestapo vzpomnělo a přišli si pro něj. 

8:34-8:45 „Musel do transportu a odvezli ho do Terezína, ale mně se o tom neřeklo 

nic, byl jsem tenkrát malý kluk.” -odvoz bratra do Terezína  

Vzpomínáte si na konec 2.světové války? 

0:17-0:29 „Ale ano, byl jsem už v první třídě, a pak v září 1944, už v dubnu ale 

učitelé z Jihlavy zmizeli. Škola přestala fungovat.” -útěk učitelů 

Co všechno si mohlo gestapo dovolit? 

20:43-20:50 „Po dosažení roku 15. roku života měli na mě nárok a mohli se mnou 

zacházet, jak chtěli.”-15.rok 

Poté uplynulo pár let a pan Steiner vzpomíná na zážitek z návratu z dovolené roku 1968. 

49:17-49:22 „Když se podíváme doprava, tak tam byl les a stálo tam víc tanků než 

stromů.”-tanky 1968? 



Tak pan Miroslav vzpomíná na cestu z Náchoda. Za několik měsíců po této události se rozhodl i 

s rodinou emigrovat do Německa, kde si našel zaměstnání na univerzitě v Kolíně nad Rýnem. 

Pan Steiner nyní žije střídavě v České republice a v Německu. 


