
Úvod: 

Jmenuju se Růžena Saulová, narodila jsem se 25. května 1931 ve Všetuly u Holešova. Nyní je to 

Holešov, ale když jsem se narodila tak to byla samostatná obec Všetuly. 

Maminka a tatínek:  

Rodiče už nežijí, ale tatínek můj se jmenoval František Grajcar a maminka Anna Grajcarová rozená 

Stojanová. Když jsem se narodila, tak rodiče měli domek. Protože maminka měla obchodní vzdělání 

byla zaměstnaná vždycky, někde v kanceláři. Když se provdala přišla do Holešova a byla zaměstnaná 

v nějakém družstvu. Potom jsem se já narodila, tak si zřídila v tom rodinném domku, zřídila obchod. 

Tatínek byl v pivovaru zaměstnaný, jako řidič s nákladním autem. 

Zhodnocení situace: 

Celkem si můžu říci, že jsme si žili dobře. Tatínek, když mi bylo 5 let si pořídil osobní auto. 

Sokol: 

Tatínek tenkrát byl velký sokol, on byl vůbec od jakživa říkal, že od dětství v tom sokole žil, až do své 

smrti, no taky doma jsem musela cvičit, od tří roků takové malé činky mi koupil. Tatínek byl 

náčelníkem sokola tenkrát a starosta sokola tenkrát se tomu říkalo starosta, kdo byl vedoucím sokola 

byl nějaký řídící učitel, který mě učil ve škole, František Nop se jmenoval. Hned jak začala válka, oni 

začali ty sokoly sbírat, tak pro něho přišlo gestapo do školy. To si pamatuji, že když vzali toho řídícího 

učitele, tak on dostal strach, že pořád se hlídalo, jak zazvonil někdo večer, pořád dávali pozor, tatínek 

byl pořád nachystaný, myslel si, že pro něho přijdou taky, nepřišli. Nikoho víc z toho sokola, nikoho 

víc nevzali, zřejmě ten pan řídící Nop asi neprozradil nikoho dál, proto ho taky umučili. 

Cesta do Polska: 

To Němci tenkrát sebrali hned těm továrníkům a těm podnikatelům ty nákladní auta, tak tatínek 

musel z toho pivovaru taky vzali auto, ale protože Němci neměli řidiče, tak řekli že to musí zavést do 

Polska, tak to tatínek vezl do Polska, v Polsku řekl, že až budou mít řidiče, tak že teprve, potom ho 

pustí domů. Řekli, že ho pustí, jedině když si sežene nějakou náhradu za sebe, tak tam byl ve Všetuly 

jeden takový svobodný chlapík takový dobrodruh, tak maminka za ním byla samozřejmě, že mu 

zaplatila a on jel do toho Polska a toho tatínka vystřídat, tak toho tatínka pustili dom. 

 


