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NELOGICKÝ HOLOKAUST 
 

Hugo Pavel 
Narodil se roku 1924 v Mariánských Lázních, ale vyrůstal v Buštěhradě. Za nacistické 
okupace byl dle tehdy platných zákonů označen za „míšence prvního stupně“ – a to 
proto, že jej jeho rodiče (otec Žid a matka nežidovka) po narození nechali zapsat do 
židovské matriky. Byl deportován do ghetta v Terezíně  a dále do tábora Wulkow. 
Osvobozen byl ovšem v Terezíně, kam dorazil v pochodu smrti. Je bratrem již 
zesnulého spisovatele Oty Pavla.  
 
Anna Lorencová 
Narodila se roku 1927 v Mostě. Po uzavření Mnichovské dohody se její rodina 
odstěhovala do Prahy. Jejímu tatínkovi se sice podařilo emigrovat do Šanghaje, 
nicméně zbytek rodiny za ním již odjet nestihl. V terezínském ghettu pracovala 
v zemědělství, pomáhala lékařům a také se účastnila kulturních aktivit vězňů. Díky 
bratrově dobrovolnému přihlášení se do pracovního komanda, které odjelo do tábora  
Wulkow, nebyla dále deportována a společně s maminkou se v ghettu dožila 
osvobození. Po válce vystudovala grafickou průmyslovku. Nicméně ani v době 
komunistického Československa nežila bez problémů, které ji provázely až do roku 
1989. Jako důchodkyně se začala věnovat dokumentaci vzpomínek pamětníků 
holokaustu pro Židovské muzeum v Praze. Je sestrou Hanuše Hrona. 
 
Hanuš Hron 
Narodil se roku 1925 v Teplicích-Šanově. Jeho původní jméno, které si po válce změnil, 
bylo Hans Weinstein. Vyrůstal v Mostě. Po uzavření Mnichovské dohody se jeho rodina 
odstěhovala do Prahy. V době protektorátu byl postupně učněm v ČKD, skladníkem a 
nakonec stěhovákem židovské obce. Po deportaci do ghetta Terezín byl po nějakém 
čase poslán do tábora Wulkow  a odtud zpět do Terezína, kde se dožil osvobození. Po 
válce se stal funkcionářem Svazu mládeže, nicméně svou pozici ztratil v souvislosti 
s protižidovským tažením v době zinscenovaného soudního procesu s Rudolfem 
Slánským. Živil se pak jako dělník, až do důchodu byl mistrem v různých továrnách. Je 
bratrem Anny Lorencové. 
 


