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Milena Slaninová, rozená Müllerová, se narodila 13.6.1946 do židovské rodiny Erichu a Thee 

Müllerovým. Její rodiče neměli jednoduchý život. Oba byli v koncentračním táboře 

v Osvětimi, kde se také poznali. V té době byl tatínek již ženatý. Byl písař, ale protože práci 

nestíhal, bylo mu umožněno navštívit ženský tábor a vybrat si ženu, která mu s prací pomůže 

– což byla Thea - budoucí maminka paní Slaninové. 
 

Jednoho dne mu přišla jeho známá, která Osvětim přežila díky svému talentu malovat, 

oznámit, že celá jeho rodina včetně jeho první manželky i synovce, který měl 13 let, zemřela 

v koncentračním táboře. Takže zůstal sám, ale vzpomněl si na tu sympatickou paní, která mu 

pomáhala v Osvětimi, a tak si pro ni dojel do Polska, do Bělavy. První věc, co řekl, když se s 

Theou potkal, byla otázka: ,,Zlatíčko, vezmeš si mě?“ Za tři dny maminka na úřadě zařídila 

svatbu a poté se vrátili zpět do Československa. V roce 1946 se jim narodila právě Milena, 

dva roky poté (1948) se jim narodila druhá dcera, Hana. Všichni spolu měli odjet do nově 

vzniklého státu Izrael, ale protože už za mlada měla Hana velké zdravotní problémy, nakonec 

si to rodiče rozmysleli a rodina zůstala v Československu. 
 

Paní Milena po základní škole pokračovala na dnešním gymnáziu Matiční, kde ji následovala i 

její sestra. Tam zjistila, že ji velmi baví humanitní předměty, a tak se po gymnáziu přihlásila 

na právnickou fakultu do Bratislavy, kterou ale po pěti semestrech nechala, protože zatoužila 

založit rodinu. S jejím prvním manželem se jim narodil syn David, kterého ale mladá 

maminka musela vychovávat s pomocí rodičů, protože ji 6 týdnů po svatbě opustil.  

Dálkově pak vystudovala filozofickou fakultu.  
 

Paní Milena pracovala v koksovně, kde dělala korespondentku v redakci závodního časopisu.  

Další uplatnění našla ve vědecké knihovně, kterou na chvíli opustila, ale posléze se hned 

vrátila zpět. Odmítala se přihlásit do komunistické strany a dodnes je velkým odpůrcem 

komunismu.  
 

V době sametové revoluce prožívala obrovskou euforii, vybavila si, že se jí David na dva dny 
ztratil, ale když se dívala na televizi, kde probíhal přenos jedné z mnoha manifestací, viděla 
ho tam a uklidnila se, že mu nic není.    
 

 Na přelomu tisíciletí zasáhly paní Slaninovou děsivé sledy událostí. Maminka jí zemřela v 89 
letech, čtyři měsíce na to jí zemřel i tatínek, který trpěl těžkými depresemi, a sama Milena 
o tom do svých 18 let nevěděla a do pěti let jí zemřela také její sestra, ve velmi brzkém věku-
53 let.  
 

Paní Milena v současné době pracuje jako předsedkyně Židovské obce města Ostravy.  
Milena Slaninová má obrovský strach z toho, že se na minulost zapomene, a proto cítila 
potřebu nám vyprávět příběh své rodiny. 


