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Question: Dobře, tak začneme. Nás velice zajímá, jak jste žili před válkou, vaši rodiče, kde 

jste žili a jak to bylo když jste ještě byli v bezpečí. 

Answer: Jo, tak my jsme byli, já jako, osobně já jako s rodičema jsem bydlel v 

Uherském...ne v Jalubí okres Uherské Hradiště. Bylo nás šest sourozenců jako, táta byl 

kovářem, do školy jsme chodili pravidelně žejo, a žil tam jako ještě jako tátův bratr, on se 

jmenoval Vavřinec, jo, on děti jako neměl, no a když jsem vychodil tu školu tak v tom 

čtyřicátém třetím roce nás jako přišli esenbáci a jako todle odvezli nás do Staroměsta 

okres Uherské Hradiště, že v tý sokolovně v sokolovně jsme byli jako todle, no tak tam nás 

stíhali všechno. 

Q: Ale počkejte, ještě předtím, jak jste měli vztahy s dalšíma z rodi, se sousedama. 

A: No a tak my jsme měli dobrý, my jsme jako měli dobrý 

Q: Jak vypadala ta dílna, to jste měli v baráku nebo. 

A: Né, ne, my jsme měli baráček jako. My jsme měli cihlový baráček. 

Q: A jako kluk jste se tam chodil prostě se podívat na tatínka jak tam dělá. 

A: Ano, tak chodil jsem do školy, přišel jsem ze školy, že tak on dělal, že teda. 

Q: Co tam, co tam dělal. 

A: No tak on dělal všechno, on dělal od tý řetízky, no všechno možný jak ty kovářské práce 

no. 

Q: A pro sedláky nebo. 

A: No pro sedláky no. 

Q: A to jste tehdy ještě neměli problémy před válkou. 

A: Ne žádný, žádný, vůbec ne. 

Q: A všichni vás brali. 

A: Ano, u nás ve vesnici nás brali dobře. 

Q: A bylo tam ještě dalších rodin, třeba romů nebo. 
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A: Ne akorát, akorát mýho taty brácha. On jako děti neměl, že.. tam byl jenom s manželkou 

todle a vychovával tam potom jako neteř, ona už umřela, no a taky neměl žádnej problem 

jako. 

Q. A jak přišli Němci, tak už jste měli pocit teď něco prostě. 

A: Vůbec ne, vůbec nic, protože oni oni jeden transport brali v jedenačtyřicátým roce a to 

bylo tomu Dodínku(ph) nebo kde to bylo a nás nechali ještě jako doma. 

Q: A koho brali tehdy? 

A: No tak to byli to byli takový ty toulavější nebo něco takovýho ale ty stálé co bydleli jako 

v jedné vesnici, tak to nebrali, až  v tom čtyřicátém třetím. 

Q: A to vás překvapilo, to s tím jste nepočítal. 

A: No ano, tak my jsme nepočítali s tím, že no nám říkali jako že jedou na práce někam a 

takhle todle, já právě ten rok jsem vychodil školu. 

Q:  A kdo vás sebral. 

A: Četníci jako. 

Q: Četníci z města? 

A: Ano četníci. 

Q: To byli Češi, který. 

A: Češi, Češi ano Češi. 

Q: A co vám řekli? 

A: No jako že nás jako berou, tak nás odbyli do toho Starého města do té sokolovny, no a 

tam jsme byli asi čtrnáct dní nebo něco tohle a potom jsme jeli na ten transport. 

Q: A jak to tam bylo? 

A: Naložili. 

Q:  Nebo co s vámi udělali, vyfotili vás? 

A: Né. 

Q: Vzali otisky prstů? 
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A: No akorát stříhali, tohle, stříhali tohle a. Ale mohli jsme chodit ještě jako ven. 

Q: A byli na vás dobrý nebo. 

A: Ale no tak nebyli tak zlý jako protože todle, u nás jako ne no tak, podle toho co vím tak 

ne no. 

Q: A chtěl někdo z vás utýct nebo? 

A: Nikdo, protože, my jsme věřili jim jako že jedeme na ty práce. No. 

Q: A to jste ještě nevěděli vůbec co, jak. 

A: Né, vůbec né, vůbec. 

Q: co je Osvětim a nic. 

A: né, né, ne, ne . 

Q: A vesničani, co řekli? 

A: No vesničani, tak oni možná že asi něco věděli,  ale neříkali nic, no tak. 

Q: A co jste si vzali se sebou? 

A: Nic vůbec. 

Q: Nesměli? 

A: No akorát oblečení a nějaké to jídlo a takový tohle. 

Q: A nějaký cennosti? 

A: Né, né, ne. Protože můj táta měl tu kovářskou dílnu a todle a tak to nechal u nějakého 

sedláka souseda tam. No a takhle no. 

Q: A tam v tý sokolovně, tam jste spali kde? 

A: Nó, na podlaze , takhle no tak tam byli tyhle slaměnky a takový tohle no. 

Q. A dali vám něco jídlo nebo. 

A: No a no tak jo, no tak co jsme tam byli tak to jídlo nám dali jako todle no. 

Q: A pak jste čekali a. 
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A: No čekali. No a potom nás odvezli jako do Staroměsta jako na nádraží no a do Ostravy 

a to nás předběhli Němci. 

Q: A tam jak jste jeli do Ostravy, jaký to byl vlak nebo ty vagóny? 

A: Nákladní to tydle, nákladní vlak krytej jako todle jako tydle no. 

Q: A tam jste něco měli nebo prostě se sebou nějaké jídlo nebo. 

A: No co jsme měli z domu. Jinak ne. 

Q: A v Ostravě?  

A: V Ostravě nás přebrali potom Němci jako. 

Q: Hned jste jeli dál? 

A: Hned jako. 

Q: Nebo přestoupili ? 

A: To četníci jako odešli, brali nás potom Němci a byli dál jako. 

Q: A to už bylo jinak v tom vagónu nebo v tom vlaku. 

A: No jistě, jistě, to, to, prostě. 

Q: A jak dlouho jste pak jeli? 

A: No tak do toho Šenčíma(ph) no tak to není daleko zas z Ostravy žejo, to, jsme tam přijeli 

asi večer nebo něco takovýho, nahnali nás do také velké haly. 

Q: Počkejte ještě, to bylo v zimě nebo.? 

A: V březnu. 

Q: V březnu, v březnu, a co jste viděli, jako co byl první pohled tam jak jste, jak vás vyhnali 

z toho vagónu. 

A: No tak byli jsme v baráky, tohle, no a tam ležel mrtvej, vedle byli mrtvej, tak, tak to už 

bylo tvrdý no. 

Q: A co s vámi udělali první den? 
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A: No první den jako nás nahnali do toho baráku, velký haly jako, no a tam jsme byli potom 

to a potom nás rozdělovali na baráky jako, na bloky. 

***ženský hlas: A stříhali vás, ne? 

A: No tam taky potom potom tetovali nás tam a takovýdle to 

Q: První den vás tetovali a do sprchy taky vás hnali, do sprchy nebo. 

A: Ne, ne, ne. Tam tam žádný sprchy nebyly, protože to bylo postavený jenom todle, tam 

žádná voda nebyla, vůbec nic, my jsme chodili tam po těch bombách, co byly ty jámy, tak 

ta voda tam co byla, tak my jsme tam chodili jako todle. 

Q: A kolik vás bylo? 

A: Jó, to. 

Q: Nemyslím jako jak jste jeli tam jako, celou rodinu sebrali? 

A: Celou rodinu ano, tak to bylo okres celej Uherské Hradiště. 

Q: A v tom vagónu do Ostravy kolik asi.? 

A: No tak třicet. Tak nějak. 

Q: A v Ostravě už tam při___? 

A: No, ne, v Ostravě ne, přebrali nás a vezli nás dale jako potom Němci jako. 

Q: A to jako třicet v jednom vagónu? 

A: No. 

Q: A pak jste dorazili tam a už jste měli strach asi, co tam bude, nebo už jste viděli. 

A: No tak, no to už jsme viděli, jak jsme viděli už ty mrtvý ležet na zemi a takhle, no tak to už 

potom jo, no tak to bylo jistý. 

Q: A co, co vám řekli, jako co máte dělat. 
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A: No tak já jsem tam, my když jsme tam přijeli a ____ rozdělili na ty bloky, tak já tam byl s 

rodičema asi tři týdny. Od patnácti let potom nahoru brali jako na další transporty, tak mě 

odvezli asi, z toho cikánského lágru asi osm kilometrů nebo devět, ale to byl celkovej lágr 

jako ten Osvětim, ale to byly rozdělený jako todle že, no a tak my ty mladí , tak my jsme se 

tam, já jsem se dostal na sedmičku blok A, a tam jsme se učili zedníkama. 

Q: A pak stavěli nebo. 

A: No tak na půdě na půdě byly cihly, malta a takový tohle, no tak stavěli, učili jsme se 

stavět , nahazovat tohle, no a když to dovedl někdo jako dřív, tak posílali jako do práce 

jako ven, tak jsme dělali jako na německých kasárnách nebo nahazovali jsme stropy a 

takhle todle no. 

Q: A to jste byl sám už bez rodičů. 

A: S bratrem, no enom s bratrem jako, s bratrem jako no. Rodiče zustali jako tam. 

Q: A to jste pak už věděli o tom, co se tam děje, už jste věděli, že prostě tam. 

A: No tak to víte že, to byly apele a všechno možný tam bylo a todle to to to. 

Q: No možná by bylo dobrý teďkon abyste tohle ukázal do kamery, že prostě tam jste 

pořádali, jestli chcete. 

A: No ale no tak já vím, ale to je tady napsaný enom otec, víte a to jsou cizí lidi, víte, no tak 

to ne. 

Q: A co váš otec, on, viděli jste ho ještě, potom? 

A: Ne, v životě ne, v životě ne. No a potom přijela jako babička domu moje jako, měla 

tenkrát pětapadesát let, no tak ona jako říkala že umřel. 

Q: A jak jste tam byli v tý dílně, tak kol kdo tam byl s vámi? 

A: No tak já jsem, já jsem byl akorát s bratrancem tam, s bratrem a bratrancem, on byl z 

Louky, to je teďko okres Hodonín nebo něco takovýho, tak on byl se mnou jako no. 

Q: A řekněte nám něco o tý práci, jako jak to tam fungovalo, jaký byly vztahy s těma 

dalšíma vězněma, jak jste spolupracovali, jak co vám dali za jídlo třeba? 
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A: Ale tak, no tak ono tam když jsme se dostali potom do tých zděných baráků jako jsme se 

učili, tak tam už to bylo lepší než tam v tom prvním, protože tam už byly koupelny, 

umyvadla a takový todleto, tam jsme se museli mýt a všechno. 

Q: A ta práce byla dost těžká? 

A: No tak, no tak, zednická no. 

Q: A s vámi tam byli Romové nebo? 

A: Romové tam byli, všechno Romové, ale jinak byli jinak byli Poláci jako tý velitelé světnic, 

kápové, blokaři, blokař tam byl Němec. Ale na něho si nemůžu stěžovat, to byl moc dobrej 

chlap.                                                 

Q: Jak se jmenoval? 

A: To vám , to vám neřeknu, to vám neřeknu, protože, protože on tam on tam. 

Q: No když byl dobrej. 

A: On tam, on tam přišel jako že něco proved, to byl nějakej námořník, on něco proved 

jako tohle tam zabil námořníka nebo něco takovýho, tak ho tam dali jako. 

Q: A ty kápové? 

A: No tak, ty Poláci, tý byli horší jako. 

Q: A to byli vaši Poláky nebo? 

A: Poláci___ normálně vězňové, vězňové taky. 

Q: A žili tam taky byli s vámi? 

A: Ano. 

Q: A jak jste se dorozuměli s nima? 

A: Ale no tak polsky, tak ono člověk neuměl že, no ale za ten, za pár měsíců nebo takhle se 

člověk naučil, že no. 

Q: A pomáhali jste si jako,vzájemně, spolu, když někdo byl nemocen nebo? 

A: Ani ani ne, ani ne  protože každej si tam hleděl jako svého života a takový tohleto, víte.A 

do ničeho se nemíchal a tak. 
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A: Ale ne, tak oni, oni tam potom oni tam kšeftovali jako s cigaretama a takový todle, víte, 

chleba, todle a cigarety to kouřil  tak takhle to bylo. 

Q: A vy jste kouřil v tý době? 

A: Né, to jsem nekouřil. 

Q: To jste měl štěstí asi. 

A: Né, tak já jsem vychodil školu, já jsem měl patnáct roků. 

Q: A tam teda byli jenom muži, nebo kluci? 

A: Enom kluci, ano, no, no. 

Q: A ten blokař vám řekl co, co máte dělat, nebo jenom pracovat nebo? 

A: Né, blokař né, on tam byl kápo, tak ten jako rozhodoval o práci. To byl taky Polák. To byl 

mistr nějakej zednickej, víte, no tak ten jako rozhodoval o tý práci. 

Q: A kde jste spali, tam? 

A: Na postelích, to byli ____ todle nad sebou. 

Q: A to místo se jmenovalo jak? Jak jste tam byli, to víte ještě? 

A: No Smiřín(ph). 

Q: Ne myslím jako to, ten barák nebo tam to jméno. 

A: Sedm A. 

Q: Sedm A. A tam jste postavili baráky nebo. 

A: To byli, to byli zděný. To byli zděný baráky. 

Q: A pro koho jste je postavili? 

A: To nevím, to už to bylo postavený, když jsme přijeli, tak to bylo už postavený jako. 

Q: A to jste s bratrem ještě měli takový pocit, že všechno nějak bude, nebo. 
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A: Jó, tak to jsme spolu chodili do práce potom , že todle, no tak ono, ono, ono když jsme 

třebas dělali u tých, jako nahazovali ty stropy nebo něco takovýho, pro tý kasárna a takhle, 
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že, takže tý jako tý Němci, jako ten wehrmacht nebo tak to bylo no tak vždycky jako nám 

třebas tu polívku nebo něco takovýho nechali jako u vchodu nebo něco takovýho. 

Q: A jak dlouho jste tam byl v tý dílně, nebo tam v tý. 

A: V čtyřicátém třetím, a ve čtyřicátém čtvrtém potom jsem jel do Buchenwaldu. 

Q: A ještě v tom Aušvitzu(ph), tam tam jste viděli jak třeba někdo byl potrestán? 

A: Jo. 

Q: A jak? 

A: Věšeli tam a todle. Tenkrát tam pár uteklo, tak tam věšeli jako. Já jsem osobně dostal 

třicet ran taky. 

Q: A ty co utekli, tak ty. 

A: Pověsili. Toho před kuchyní a celej tábor musel jako ven a. 

Q: A to jste. 

A: A byl to taky vězeň jako, co je jako věšel. 

Q: A to jste chodili i na apely? 

A: No. 

Q: A kolikrát denně? 

A: No to bylo dvakrát apel vždycky. 

Q: Ráno? 

A: Ráno a odpoledne. 

Q: A co na těch apelech, jak dlouho to trvalo, nebo? 

A: No, trvalo to dlouho, třebas hodinu, půldruhé hodiny nebo tak. V zimě, v létě, to. 

Q: A tam byli gestapáci nebo esesáci nebo? 

A: Esesáci, to bylo všechno esesáci. 

Q: Co dělali s vámi, jako během těch apelů? 
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A: Ale no tak když to bylo v pořádku, tak nás spočítal a todle, že tak nás jako pustil todle. 

No a když mu třebas utek no a než ho chytili třebas dejme tomu, tak jsme tam třebas stáli  

aj dva dny. 

Q: A nic, žádný jídlo. 
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A: Žádný jídlo, nic. 

Q: Žádnou vodu, jakou jste měli vodu? 

A: No tak tam byli vodovody jako. 

Q: A čistou? 

A: Tam v těch zděných, tam byli vodovody jako. 

Q: A nemoce třeba, chodil tam nějaký lékař nebo? 

A: No tak, já jsem, jsem byl akorát jednou jsem byl u lékaře a to mně jako bolelo oko a to si 

všiml jeden kluk, že já nemůžu jako vidět, jako když je slunko nebo něco takového, no tak 

to řekl tomu veliteli světnice, a to byl Francouz, ale taky to byl vězeň, tak on se mnou šel 

jako k lékaři, no ale náhodou jsem jako přišel na českýho lékaře. 

Q: No. 

A: A ten, operoval mne na oko. 

Q: A měl vůbec nějaký k tomu jako věci, prášky, nebo? 

A: Ne, ne, on měl akorát, akorát todle, já jsem měl. 

Q: Nějaký vercajk? 

A: Já jsem měl, já jsem měl asi, nevím, asi rok nebo kolik, půl roku třísku na panence, no a 

on se mě. A já jsem nevěděl že je to jako český lékař, že, tak on měl ten plášť, todle, no a 

on mně potom to vyndal, no tak já jsem měl to číslo a todle ne, prej jak to máte dlouho a já 

povídám: “Čtrnáct dní no”, a on povídá: ¨Co?¨ , no tak mne operoval potom, zavázal mě 

oko a . 

Q: A bylo to v pořádku? 

A: No ____. 
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Q: A to byl taky vězeň? 

A: Vězeň taky, ano, ale k němu chodili esesáci a všechno, to byl kapacita velkej. 

Q: Jak se jmenoval? 

A: Nevím, já si nevzpomínám. 

Q: Ani jste ho neviděli už? 
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A. Kdepak. 

Q: A, viděli jste vůbec děti tam? Viděl jste děti někde? Děti. 

A: Děti? 

Q: Ano. 

A: Ne, tam jako děti nebyli, tam byli akorát ženský. 

Q: U vás? 

A: Ano, tam u nás byli ženský a když oni měli vycházku, tak my jsme nesměli jít ven jako. Z 

bloku, to byl jako zákaz todle, tak tam byli todle, ale na kterém bloku byli, to, to nevím, to 

vám neřeknu. 

Q: Ale viděli jste je? 

A. Viděl, no. 

Q: A to jste si řekli, že byste rádi prostě navázali. 

A: Ale navázali, to to v patnácti letech koukat, my jsme byli rádi, že jsme byli rádi, že. No 

ale viděli je jako, procházeli se takhle no. 

Q: A to jste ale už věděli, že prostě jinde v táboře je to prostě na smrt a že vy máte. 

A: Ne, nevěděli jsme nic, protože my jsme akorát věděli, akorát ten Osvětim tenkrát že. No 

a tenkrát když nás odvezli do toho Buchenwaldu, tak my jsme mysleli, že jsme v ráji. Tam 

už byly podmínky lepší. 

Just a minute. 

A: To bylo. 

Q: Momentíček. 
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Q: No, počkejte ještě, jak vám řekli, že pojedete jinam nebo kdy vám to řekli? 

A: To bylo_________, to bylo najednou. 

Q: Najednou? 

A: To bylo jako najednou no. 

Q: A celý barák nebo celou. 

A: Všici. 
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Q: partu? 

A: No celej, celej jako, celej lágr jako, celej. 

Q: A to bylo kdy asi, nevíte, v zimě nebo na jaře, nebo? 

A: Né, to bylo na jaře asi,  no na jaře to bylo. 

Q: A to už bylo prostě jak se blížili Rusové nebo? 

A: No, no, pravděpodobně asi jo. 

Q: A jak jste potom jako odtamtud odešli? Vlakem? 

A: Vlakem. 

Q: Vlakem. 

A: Vlakem no. 

Q: A to jste nevěděli kam a jak? 

A: Ne, ne, ne, ne. 

Q: A ve vlaku, to bylo v pořádku? 

A: Tak, nó,  no tak, bylo nás tam namačkanejch a todle jsme stáli na to, tam nás bylo asi 

padesát, šedesát lidí, no něco takovýho. 

Q: V tom vagónu? 

A: No. 

Q: A jídlo a _____? 

A: Ne, vůbec nic. 

Q: A jak dlouho jste jeli, přes noc nebo? 
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A:  No tak to jsme jeli tak, protože to bylo, ten vlak nestavěl hnedle někde jako, tak z toho 

Polska do toho Buchenwaldu jsme jeli tak. Si neumím představit jako no. 

Q: Neslyšel jste někdy nebo neviděl jste, že prostě se tam nějaký vězni bránili, nebo prostě 

vzpourali nebo že by prostě něco chtěli? 

A: Ale no tak bylo tam něco takovýho todle,  no ale to bylo na jiném bloku a my jsme o to  

zas neměli zájem, protože jsme se báli, že, no tak to. 

Q: A nevíte ve kterým bloku? 
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A: To, to ne, ale počítám, že na pětce to bylo. 

Q: A pak jste jeli vlakem, prostě někam, a jak jste dorazili do Buchenwaldu, tak co jste tam 

viděli první den, nebo co s vámi udělali první den? 

A: No tak první den, když jsme tam přijeli, tak já říkám, že jsme byli jako v ráji no, tam to 

nebylo takový jako v Polsku. Protože tam to většinou vedli Češi. To to byli úřady Češi, v 

kuchyni Češi a takový todle no. 

Q: A hodně? 

A: A zahrady tam byli jako zeleniny, zeleniny todle, ty zeleniny a všechno todle. 

Q: A kolik nebo kdo tam ještě byl jako mimo Čechů? 

A: Rusi tam byli taky, Rusáci, Poláci, no všechno, ale Rusáci tam byli většinou tydlety 

Ukrajinci, to měli zvlášť jako barák ohraženej jako no ale, ty chodili jak todle no. 

Q: A Němci tam taky byli? 

A: Jo, taky. Já jsem osobně dělal s Němcem ve skále jako v kamenolomu no. 

Q: A jak jste se tam dorozuměli, když tam bylo tolik národů? 

A: Ale no tak, polsky, německy todle, člověk se už jako naučil něco, že. 

Q: A pak jste zase šli do práce a chodili do práce? 
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A: Chodil, chodil jsem do kamenolomu. Chodili s náma jako Němci jako,.žádná stráž, 

jenom Němec, jako todle voják, to byli teda já navím jak se to, co to je za šarže- 

¨oberšáfírer¨___¨unteršáfírer¨(ph) a takový todleto byli  todle no. Ale všeci byli dobrý mimo 

jednoho, mimo jednoho, tak ten byl todle, ten ten byl sviňák, to jeden kluk jako dělal no a 

todle a zaspal unavenej zaspal jako, tak ho ve spánku zastřelil. 

Q: A zastřelili ho esesáci nebo? 

A: Esesáci, no tam byli všechno esesáci, to nebyli žádný todle, to nebyl žádný wehrmacht, 

nic. 
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Q: A kde jste tam spali? 

A: Taky na blocích, na postelích jako todle. 

Q: A to jste už jako věděli nebo mysleli, že to teďkon, nebo že to přežijete? 

A: No tak to už tenkrát, už to bylo lepší, protože to už bylo v tým pětačtyřicátém jako, no a 

to bylo ten začátek, ten březen nebo ten únor nebo já nevím todle, no tak to už, to už bylo 

nálety už byli a takový todle žejo tak no tak to. 

Q? Ještě v tom Osvětimi, tam jste teda byl dva roky asi skoro. Na jaký zážitky, nebo co jste 

tam ještě prožili, bylo tam ještě třeba nějaký štěstí, že že vám někdo pomohl, nebo že, že 

jste. 

A: Ale tak štěstí tam nebylo, akorát, akorát, akorát že jsme tam se mohli koupat jednou za 

měsíc jako, tam todle koupelny byly jako, že tam jako jsem v tých jako zděných. Tak tam 

jo. A jinak jsme chodili potom do té práce do všelijak, no ty zednické jako todle, že, no a 

sem tam asi od tých Němců jsme jako dostali jako. No a jinak jako. 

Q: A předtím než jste šli na práce nebo na tu zednickou, jak dlouho jste byl v tom Osvětim, 

jako přímo tam v těch barácích? 

A: No tak ráno, já nevím kolik to bylo, sedm hodin, a byli jsme tam do čtyřech hodin, do pěti 

hodin, tak nějak. 

Q: Ne myslím jako jak jste přijeli vůbec jako do Osvětimi, tak to jste ještě byli spolu s 

rodinou. 

A: S rodinou, no, s rodinou, no. 
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Q: Se všema? 

A: Se všema. 

Q: V tom cikánským táboře? 

A: Ano. 

Q: A tam bylo asi kolik lidí v baráku? 

A: Jo tak to bylo to bylo, já nevím, tak třista lidí nebo něco takovýho. A to byly postele jako 

pro celou rodinu, jako pro celou rodinu. 

Q: A tam byl taky blok_____. 
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A: Taky, taky. 

Q: A co, jaký? 

A: No tak, tam to bylo špatný, no ale my z Hrádku, když jsme přijeli, tak těch čtrnáct nebo 

ty tři týdny jsme se ještě měli jakžtakž, ale horší se měli židáci. Ty byli ještě na tom horší 

než my. 

Q: A to jste viděli, jo? 

A: No, oni k nám chodili ještě na jídlo a takhle, protože my jsme to jídlo ještě měli z domu 

že jako todle, že nějakej todle a takové ty šlychty, to člověku nechutnalo, no oni tam chodili 

pro to jako no, no a když je jako viděli, chytli, tak, a těma násadama. 

Q: A to chodili v noci nebo? 

A: Ne, jako přes den todle. 

Q: A jaký byly tam vztahy mezi těma lidma, v tom velkým baráku, jak ještě tam byly ty 

rodiny? Oni si pomáhali, nebo.? 

A: Ne, ne ,ne, oni se nesměli navštěvovat, nesměli se navštěvovat, akorát kdo byl v tom 

baráku, tak byl v baráku, ale jinak na druhej barák nesměl. 

Q: A tam byli ještě ženy, muži  a všichni? 

A: Dohromady, všechno. 

Q: A tam byly i děti? 
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A: Děti, všechno. 

Q: Miminka? 

A: Ano. 

Q: A co, jako jak, jak tam ty děti to. 

A: Já vám řeknu, já jsem tam byl tři týdny, no tak já jsem potom šel pryč, né no, no, no. 

Q: A, to jste asi potom hodně myslel na ně, jako nemyslel jste někdy na to, že by jste se šel 

podívat nebo že někdy se můžete vrátit k rodině nebo? 

A: Kdepak, to by byl konec, to to vůbec ne, to už nebudem todle To když jsme přijeli do 

toho Polska a když jsme to viděli, tak to už byl konec, to už. 
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Q: A když jste tam byl třeba s bratrem i s bratrancem, to jste tam třeba, o čem jste mluvili, 

o čem jste třeba i jako v noci jako vzpomínali nebo. 

A: No vzpomínali jsme si, že se v životě se nevrátíme, no. Tak je todleto, co mám povídat. 

Q: A co jste si řekli, co uděláte, když to přežijete? 

A: No tak, kdybysme náhodou přežili, ta to bude dobrý, no, ale jinak. 

Q: A že se sejdete někde? 

A: No. 

Q: A, tam v tom na tý stavbě, jak jste tam dělali, tak tam, tam byl ten Němec, prostě, a ty 

kápové, a kápové byli Poláci všichni nebo? 

A: A to né, to bylo Němci, Češi, Poláci, to todle. No a říkám, Češi kápové byli ještě horší 

než Poláci nebo Němci. 

Q: A to byli, jaký lidé jako, proč byli. 

A: Vězni. 

Q: Proč tam byli vůbec v Osvětimi? 

A: No tak proč tam, to já nevím, no tak ale byli tam todle, třebas tam byli za politiku nebo 

něco takovýho no. 

Q: A nebyli to židi? 
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A: Prosím? 

Q: Židi to nebyli? 

A: Ne, ne, ne. 

Q: A pak, v tom Buchenwaldu, tam už to bylo, nebo tam třeba byli lékaři, nebo tam už to. 

A: Jo, jo, jo, no tak já jsem tam, já jsem taky byl v nemocnici, to jsme dostali tenkrát ten 

svrab, tak jsme chodili do té nemocnice tam, no ale tam už jsem jako odpoledne jsem mohl 

hrát fotbal, volejbal a takhle, víte,  pod nemocnicí tam bylo hřiště a tam se mohlo chodit 

jako. 

Q: A tam byli jenom muži? 

A: Ano.  

Q: A, už se blížil, už se vlastně blížil konec války, to jste o tom hodně mluvili? 
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A: Ale no tak my jako mladí kluci, my ještě neměli o tom vůbec žádnou tudle, že jo. 

Q. To jste jenom chodili do práce a . 

A: Jako ti mladí, to, to jsme nevěděli vůbec nic. 

Q: A počítali jste s tím, že prostě budete osvobozeni, nebo že. 

A: No tak každej doufal, něco takovýho, že todle . 

Q: A utekli tam taky z Buchen? 

A: No tak to nevím, tam z toho jako z toho Buchenwaldu, tam nevím jestli někdo utekl jako 

todle no.  

Q: Tam byly taky tělesný tresty? 

A: No tenkrát tam řádila ta Kochová, toho manželka toho Kocha., tak jeho manželka tam 

byla jako to no, dělala velitelku tábora jako. No a tam nás prvně bombardovali jako v 

Buchenwaldě. 

Q: A tam byly nějaký kryty nebo.? 

A: Žádný kryty, vůbec nic. 

Q: To jste jenom prostě. 
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A: Ne tam byly, tam byly za tím Buchenwaldem byly ohromné sklady jako nafty a takový 

todle, tak oni todle, no a pár bomb taky padlo jako do koncentračního tábora no. 

Q: A i na vězně. A to jste tam byl zraněn nebo to jste. 

A: Zraněn jsem tam nebyl, ale když jsem tam todle, tak mýho kamaráda to ulítlo mu půl 

hlavy no. 

Q: A to jste tam byl ještě s bratrem nebo bratrancem taky. 

A: Ne, bratrem, my když jsme přijeli do toho Buchenwaldu, tak nás dali napřed do 

karantény, tak ho vzali dříve na transport jako, bratra, a mně nechali v táboře jako tam. 

Q: A bratr šel kam? 

A: A bratr, ten se dostal někam do Dory(ph), Dora se to jmenovalo tam, no a tam zahynul 

jako, ale nevím jak. jako todle no tak, to bylo v podzemí.. 

Q: A jak se jmenoval? 
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A: Stanislav. 

Q: A jak to bylo, když přišli pak Rusové. 

A: Ne, tak to né, tak já jsem tam nebyl, já z Buchemwaldu jsem potom hned na transport. A 

dostal jsem se až do Ornenburgu(ph). 

Q: Orneburg. 

A: Z Oranenburgu do Parken See(ph), to je nějaké berlínské předměstí nebo něco 

takového, no a tam nás jako brali jako vybraný todle čemu jako rozumí řemeslu, no a můj 

tata byl  vyučenej kovář, tak já jsem řekl jako že tomu rozumím, no tak jsme tam dělali jako 

závěry na pušky a takový tohle, na soustruhách a takhle, no ale  tam už bunkry jako byly, 

ale tam byli samí Holanďani, Norové, to bylo všechno vysokoškoláci jenom. A tam jsem 

taky ležel v nemocnici s očima jako, no ale potom jak už ta fronta se blížila,  tak nás odvezli 

zpátky do Ornenburgu, no a z Ornenburgu potom jsme šli ten pochod smrti jako. 

Q: A kam, nebo? 
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A: To nás Němci vedli jako vedli nás jako k Američanům jako, že, že nás chrání před 

Rusákama, no tak nás todle no. 

Q: A ten pochod smrti? 

A: No to jsem šel asi čtrnáct nebo tři týdny. 

Q: A jak to bylo, jako jak co jste tam viděl? 

A: No tak nás šlo pět set, a řeknu vám pravdu tak akorát jednoho zastřelili, ne zastřelili jako 

todle, spali jsme v jednom statku, a měli jsme štěstí, že s náma šel jako velitel wehrmacht 

a zástupce byl esesák a ty strážní byli Ukrajinci, no a spali jsme v jednom statku  a byl 

nástup ráno potom a jeden scházel né, tak potom jako hledali  v té slámě ne, no a nenašli 

, tak šel tam potom ten esesák a bodákem mu propích tady lýtko, tak jsme ho tam nechali 

na tom statku a co se mu jako stalo, to nevíme, to my jsme šli dál, jestli ho ošetřili ty lidi to 

nevím no. 

Q: A to jste chodil týden jo, nebo jak dlouho jste chodil? 

A: Asi čtrnáct dní jsme šli takhle no. 
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Q: Bez jídla nebo? 

A: No dostávali jsme akorát na cestu konzervu jednu, no a půlku chleba. No ale že 

tenhleten velitel toho transportu vždycky když jo on měl kolo s sebou, že, no tak vždycky 

na ten nějakej statek, tak tam mu uvařili brambory nebo něco se šlupkou a takový todle no, 

přespali jsme a šli jsme ráno dál. 

Q: A. 

Stop. 

Question: Vy jste říkal, že v tom cikánském lágru jste byl jen tři týdny. 

Answer: Tři týdny no. 

Q: Mne by zajímalo, jak jste věděl, že jsou to tři týdny, jak jste vnímal ten čas. 

A: No tak to jsem měl patnáct let, že, no tak nahnali na ten barák, no a _____týdny, no 

říkám, za ty tři týdny nás potom vybírali jako ty mladší a vezli nás tam na ten todleto. 

Q: Já vím, a třeba nedělal jste si někde zářezy na něčem kolik je to dnů. 
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A: (smích)- 

Q:  Ale máte pocit, že to byly tři týdny. 

A: No tak, to né, ale to byly tři týdny, 

Q: Tři týdny. 

A: Více to nebylo. 

Q: A mě ještě právě zajímá ten život v tom cigánském lágru, vy jste byl na bloku 7A, jste 

říkal? 

A: Ne, to jsem byl v tom zděných, a tam jsem byl, já nevím, jak se to jmenovalo, 

pětatřicítka nebo, nevím teďkon, to si nevzpomenu, v tom cikánském lágru kterej blok to 

byl. 

***ženský hlas: Byli na desítce. 

A: Na desítce? No tak já nevím, já, no tak to bylo desítka asi. 

Q: A kolik vás bylo asi na tom bloku? 

A: Jo to bylo hodně tam, takových třista, čtyřista lidí. 

Q: A kdo tam všechno byl na tom bloku? Byli tam jenom Romáci? 
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A: Jenom no asi no. 

Q: A to byli všechno naši Romáci nebo i odněkud jinud? 

A: Aj všechno, dohromady, to to byli, no většinou, co jsem tam viděl, tak to bylo jako od 

nás, no a jestli to byli taky aj Němci nebo todle, tak to nevím, ale většinou jako od nás, 

jako. 

Q: A od nás, odkuď to byli ? 

A: Z Brna, z Ostrohu a todle, no z Brodu a, no všechno jako tohle z republiky jako, Češi a 

tak, český a tak všechno. 

Q: A znal jste je ještě z doby před válkou? 

A: Ne, ne, ne ne. 

Q: A jak jste tam spolu žili na tom bloku, když to byli samí Romáci, tak byla tam spíš 

taková přátelská atmosféra, anebo se tam vyskytlo i nějaký nepřátelství, podrazy. 
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A: No byli, protože, protože, když jsme tam byli, tak některej, některej, kterej měl dobrej 

jazyk nebo co uměl mluvit, že, no tak už tam dělal takovýho jako poskoka, rozdával jídlo 

a takový to. 

Q: Můžete o tom trošku víc promluvit. 

A: No tak. 

Q: Tady. 

A: Já jsem. 

Q: O těch, kteří tam měli to lepší postavení? 

A: No tak já jsem tam byl ty tři týdny akorát, tak já jako že nevím, ale ale byli tam byli tam 

okolo Brna, co tam byli, tak jeden kulhal jako na nohu, toho si pamatuju jako dobře, no ale 

jako že by jako bili tak to né, to zas nebili jako. 

Q: Jako byli hodní na vás, nebo? 

A: No né, no tak normálně jako todle, ale že by jako bili tak to né. Až jsem odešel potom, 

tak vám to může mluvit ona potom. 

Q: To potom. Oni tam dělali vlastně kápa, nebo to bylo něco jinýho? 
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A: Né, kápa tam nedělali, oni tam byli jako dejme tomu ti veli, ti velitelé nebo něco 

takovýho, rozdávali to jídlo, a takový todle no. 

Q: Oni rozdávali jídlo, a odkuď to jídlo brali, kdo jim ho dával? 

A: No, tam byli kuchyň jako. 

Q: A docházelo třeba k tomu, když to jídlo rozdávali, že sami si vzali trošku víc? 

A: Ale no tak to víte že jo, no to je jistý. 

Q: A to asi ti ostatní vězni je za to neměli rádi? 

A: No tak neměli, no tak ale co měli dělat ale?  

Q: A nevzpomenete si na některý třeba jména, kdo to.? 

A: Né, to né, to já jsem to neznal tenkrát, patnáct roků, to já jsem se jako nezajímal. Já 

jsem neznal nikoho jako. 
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Q: A i když jste tam byl tři týdny, přece jenom je to dost dlouhá doba na to, abyste tam 

nějak viděl ten denní režim, jak to tam v tom cigánským lágru probíhalo od rána. 

A: Od rána. Tak já jsem s tátou a bráchou chodil na práce, ty tři týdny jako, a dělali jsme 

v pískovně někde, víte. 

Q: To jste šli mimo tábor? 

A: Né, no to bylo to bylo jednotnej celej, to byl objem dejme tomu takových třicet 

kilometrů nebo něco pětadvacet, ale že to byly oddělený jako. 

Q: Z toho cigánskýho lágru? 

A: No.                                                                                                                                                               

Q: Jste vycházeli? 

A: No a šli jsme jako přes druhej a dál tam jako né. 

Q: A přes který jste šli, vzpomenete si přes jaký lágr? 

A: Ale no tak byl tam židovskej, a. 

Q: To by mne právě zajímalo, když jste šli třeba přes ten židovský lágr, tak co jste tam 

viděli?                                                                                                                                                               

A: Ale to byli, tak to to byli, to byli taková branka a v tom lágru jsme, na tých blokách jsme 

neviděli nic jako že. 
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Q: Ani ty vězně? 

A: Ne, ne.                                                                                                                                                               

Q: A tak něco o té práci, kde jste teda? 

A: No tak v té pískovně jako jsme dělali, no, dělali jsme v té pískovně a tam potom jako,  

byl tam nějakej kápo Francouz.  

Q: To nebyl rom?                                                                                                                                                              

A: Ne. To byl gádžo, to byl Francouz, ale on to byl teda milionovej chlap. On nám vždycky 

říkal:”Dělejte očima.” 

Q: Jak to myslel? 
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A: No tak, nedělali, abysme moc nedělali a abysme jenom dívali, jestli nejdou Němci 

nebo něco takovýho, no, on byl teda jako na nás dobrej no. No a my potom jako todle, no 

a tenkrát jsem tam potkal toho, on už je mrtvej jako, on se jmenoval Dydy(ph), on dostal 

patnáct let teďka. 

Q: Blažej Dydy(ph)? 

A: Přesně tak. No tak on dělal kápa. 

Q: Na cigánským lágru? 

A: Ne, ne, ne ne ne, on byl jinde, protože on tam on tam byl přeložený z Hodonínka(ph), 

tak on mezi náma jako nebyl, on byl jinde, a tam tahali ty káry, jako takový velký vozy, no 

a tak on jim dělal toho kápa jako. 

Q. A vy jste osobně se s ním tam setkal? 

A: Áno, osobně jsem ho viděl tam. 

Q: A.                                                                                                                                                               

A: Osobně jsem viděl, jak bil ty židy a tak. 

Q: Mohl byste to popsat? 

A: Tak to bylo těžký, že, naložený tohle no a kterej nemoh, tak ho uhodil třebas a takle 

todle no, spad.                                                                                                                                                               

Q: A co třeba s ním udělal, když nem? 
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A: No tak udělal, no tak naložil ho na káru a jeli dál jako. 

Q: A vy jste viděl, jak on bil ty vězně? A čím je bil? 

A: Násadama, to byla násada od krumpáče nebo tak no. 

Q: Viděl jste, jak třeba někoho ubil k smrti? 

A: Ne, tak to ne, ale je třebas vzal přes hlavu a jestli potom byl mrtvej, to to to nevím to ne.                                              

Q: A to bylo při práci v té pískovně? 

A: Né, no oni jeli jako od té pískovny potom jako jako . Třeba pískovna to bylo za něco 

jiného a my měli jako _____ pískovny. 
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Q: Teď by mě zajímalo, ještě v tom cigánském lágru, když jste byl, jak tam probíhala 

nějaká očista, třeba nějaký mytí nebo?  

A: Žádná.                                                                                                                                                               

Q: Tam vůbec? 

A: Žádná, vám říkám, tam byly tam byly todle, tam byly, vodovody tam nebyly, a to bylo 

bombardování a tý jámy, tak ta voda, co tam zůstala v tý jámě, tak tam jsme chodili jako 

pro to. 

Q: Jak to vypadalo, já si to neumím představit, kde to bylo ty jámy, kde se to nacházelo?                                              

A: No tak, když třebas pouštěj, jak bombardujou, že, tak je jáma, ne, no tak se tam voda 

nebo něco takovýho ne. 

Q: A to bylo někde u toho vašeho baráku vašeho? 

A: No to bylo dál jako to ne, no a když tam někoho chytli jako, tak ho zastřelili nebo ubili 

ho.                                                                                                                                                               

Q: Takže tam jste chodili tajně se umývat? 

A: No tajně, tajně, jistě. 

Q: Aha. A to jste byli v tom cigánském lágru i s ženama? 

A: No rodiny, rodiny, všechno. 

Q: Takže celá rodina třeba se tam šla umýt? 

A: No.                                                                                                                                                               

Q: A kdy, v kterou denní dobu jste tam teda šli, kdy jste se tam odvážili tam jít? 
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A: No tak večer. 

Q: Večer, když byla tma? 

A: No.                                                                                                                                                               

Q: A kolikrát jste tam byl? 

A. No tak kolikrát jsem tam, no tak, to jsem, no tak, každej den taky ne, člověk se bál, že.                                               

Q: A nikdy se vám nestalo, že vás chytli? 
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A: No tak mě náhodou třebas ne jako. 

Q: A byl jste svědkem nějakých trestů v Osvětimi? 

A: No z trestů, no tak to jsem byl no jako, to jsem dostal třicet ran a přitom jsem musel 

počítat německy a když se člověk spletl v deseti ranách, tak znovu zas. 

Q: A za co jste to dostal? 

A: Za bráchu jako. 

Q: A proč? Jak to bylo? 

A: Za toho staršího bráchu, no tak urazil moje rodiče jako, no a on si to nechal líbit a já 

jsem šel k němu a dal jsem mu facku, no a za to jsem dostal. 

Q: A kdo je urazil? 

A: No ten ten vězeň právě, ne, ten taky rom. 

Q: A odkuď byl ten rom? 

A: On byl Dydyho(ph) bratranec. 

Q: A taky tam dělal nějaký kápo? 

A: Ne ne ne.                                                                                                                                                               

Q: A můžete říct, co řekl? 

A: Ale no tak nadával jako na rodiče, no tak. 

Q: A on je znal, vaše rodiče? 

A: Neznal. Já ho tenkrát taky neznal, ne. 

Q: Takže vy jste se s ním popral? 

A: No a no a já jsem byl jako v druhé uličce no a brácha si to nechal líbit a já jsem šel za 

ním a dal jsem mu facku a tak jsem dostal třicet ran. 
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Q: A to nařídil  kdo, že vám dají těch třicet ran? 

A: Tydle ty velitelé světnice, to byl německej rom jeden a Polák. 

Q: A nevzpomněl byste si, jak se jmenovali ti němečtí romové? 

A: Ne, to ne.                                                                                                                                                               
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Q: Ještě mne zajímá taková otázka, jak se tam chodilo na záchod, jaká tam byla možnost 

jít na stranu? 

A: Byly tam, byly tam, v cikánským lágru byly jak se tomu říká latríny. Tam byly ty dřevěné 

budky, a takhle vedle sebe. 

Q: A co když třeba někdo potřeboval v noci jít, mohl tam jít na tu latrínu? 

A: Mohl, protože to byl, to bylo _______, to bylo v tom. 

Q: Takže mohl z toho bloku vyjít na tu latrínu? 

A: No, ale to bylo jako todle, to bylo přímo todle jako třeba skočil todle, ale bylo to ještě 

odražený tamto. 

Q: A teď by mě zajímalo ještě otázka toho černýho trhu, jak jste říkal, že se tam 

kšeftovalo s cigaretama, jak to probíhalo? 

A: Jo, tak to bylo to bylo u nás zas jako v tých dřevěných barákách, jak jsem byl jako 

říkám teďkon, že, my jsme tam třebas měli jídlo, a potom potom tomu říkali brotšurák(ph) 

jako přídavek chleba nebo něco takovýho, že, no tak třebas půlku chleba nebo něco 

takovýho, ale to bylo jednou za měsíc nebo něco takovýho, no a kterej jako chtěl kouřit, 

no tak vyměnil si to za cigarety nebo tak. 

Q: A tam byla nějaká kantýna, kde si to vyměnil, nebo od koho ty cigarety dostal? 

A: Ne, to jsme to jsme dostávali todle ty cigarety nevím odkud, protože kantýna tam 

neexistovala, tam jako ne, v Buchenwaldě jo, ale tam ne. No a kolikrát třebas todle šli 

třebas todle a vyrazil mu jako nesl ten chleba podpaždí, vyrazil mu ho a utekli další s tím 

chlebem pryč a neměl nic. 

Q: Vězni jako, ostatní? Aha. 

A: No a to bylo cigarety třeba, třebas tráva, sušená tráva zabalená no takhle no. 

Q: Co si ti vězni sami dělali? 
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A: No no no no no. _______cigaretama. 
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Q: No a potom když vás dali pryč z toho cigánského lágru, tak vás dali kam přímo, jak se 

to místo jmenovalo? 

A: Taky Osvětim. 

Q. A byla to nějaká oblast, nějak se tomu říkalo, nějakej tábor, nějaké ¨rajské¨ nebo říkal 

jste?                                                                                                                                                               

A: Rajsko(ph), Rajsko(ph) bylo Rajsko(ph) bylo, to byl cigánskej lágr, Rajsko(ph), 

Birkenau(ph), to byly oddělený ty, tydle jo, ty tábory, no a já jsem byl právě přímo v tom 

Osvětimě jako. A tam byly zděný baráky a tohle. A nevím předtím kdo tam třebas byl to 

nevím, to jako. 

Q: A tam jste dělal toho zedníka?  

A: No.                                                                                                                                                               

Q: A teď mě zajímá, kde jste chodil na práci jako zedník? 

A: Ven jako todle no. 

Q: Úplně ven z tábora? 

A: No jo, ale chodili s náma stráže jako. 

Q: A kam, nevíte, kam to bylo, co to bylo za vesnice? 

A: To bylo, to bylo, za tím dejme tomu dejme tomu od té brány to bylo takových patnáct 

kilometrů nebo tak nějak. 

Q: A co jste po cestě viděl? Zkuste si vzpomenout. 

A: No tak po cestě, tam jsem, po cestě, tam nic nebylo, tam byly samý baráky a takový, 

tam nebyli vězni jako todle, tam se stavělo a všechno todle. 

Q: A jak dlouho vám ta cesta trvala z toho lágru na to místo, kde jste pracovali? 

A: No takových půl hodiny nebo něco takovýho no. 

Q: Půl hodiny. No a jak to potom, co jste teda dělali za tu práci, někde přímo v obci? 

A: Né, to bylo, tam stavěli německá kasárna. 
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Q: Jo, v kasárnách. 
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A: No tak ty kasárna jsme jako stavěli, nahazovali a takový tohle no. 

Q: A jak vás tam hlídali?  

A: Venku, protože my jsme byli vevnitř. 

Q: A byli přísní na vás, hodně vás honili do práce? 

A: Ale no tak oni tam byli, oni tam byli potom, oni tam byli aj co byli nasazení jako na práci 

jako, no, za peníze co byli, dělali tam. 

Q: Jako co nebyli vězni? 

A: No co nebyli vězni, no tak my jsme jako todle. 

Q: Aha.                                                                                                                                                               

A: Nosili cihly a potom, no ale potom, když jsme to uměli, tak jsme to dělali sami jako. 

Q: Takže vy jste přišli do kontaktu vlastně i s lidma. 

A: I s lidma jako todle no. 

Q: Mimo tábor?                                                                                                                                                               

A: Ale oni s náma nesměli jako žádný rozhovor nic jako todle. 

Q: A dodržovali jste to nebo občas jste i s nima prohodili. 

A: No tak ale promluvili todle, no ale ne zas moc, to člověk se musel obávat todle, že, to.                                               

Q: A co jste třeba s nima mluvili, co vás nejvíc zajímalo? 

A: No tak to byli většinou Poláci a todle, člověk tenkrát moc nerozuměl polsky, a tak. 

Q: Takže ani jste se třeba neptali, jak stojí válka? 

A: Ne, to.                                                                                                                                                               

Q: Takže jste nebyli informovaní? 

A: Kdepak. My jsme neměli tenkrát, patnáct roků, žádnej zájem, todle kdepak a todle. 

Q: A ještě mě zajímá jestli, když jste byl teda v lágru, jestli jste měl nějaké vědomí o tom, 

že se tam pálí lidi, že tam existují krematoria, jestli jste o tom věděl? 

A: No to.                                                                                                                                                               

Q: A jak jste se to dozvěděl? 
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A: No a tak to bylo vidět. 

***ženský hlas: To bylo vidět. 

Q: A jak to vypadalo? 

A: No tak to, to bylo to Birkenau(ph), to bylo takových, nevím, neřeknu přesně,  takových 

kilometr, no a to bylo denně, to byl  kouř jak todle, to. 

Q: A jak jste věděl, že to je zrovna kouř z toho, že tam likvidují lidi? 

A: No ne, protože tam tam přímo jezdil vlak až do toho krematoria. 

Q: A vy jste to viděl? 

A: ________                                                                                                                                                               

Q: A to jste si mezi těma vězněma vykládali, že tam likvidují ty lidi? 

A: No ježišmarjá, no to. 

Q: A stalo se třeba, že někdo z vašeho okolí tam odešel a už se nevrátil? 

A: Ne, oni oni tam potom v tom čtyřiačtyřicátým roce, potom jako, jako moje máma, 

sestra eště zůstala byla na světě, no a ona potom šla ona tam byla s bratrem, ona šla na 

transport a ji potom odvezli do toho krematoria. 

Q: A vy jste pokračoval potom kam? 

A: No já jsem byl v tom Buchenwaldě, tam, no pak jsem byl pryč už. 

Q: Do Buchenwaldu. 

A: To já nevím ani kdy umřel můj tata nebo takhle, to nevím. 

Q: A kolik lidí vám tam teda zůstalo, z rodiny? 

A: No nás bylo nás bylo šest sourozenců a rodiče, no. Jsem se vrátil sám. 

Q:  A dozvěděl jste se, jak vlastně jak tam skončili nebo? 

A: Od báby,  od báby jsem se dozvěděl, jako že táta umřel, no, sestry to nevím, bratři taky 

ne,  no a pak ona mi řekla, že máma jako jako měla ještě tu holku, no a nechtěla ji nechat, 

tak. 

Q: A co ten váš bratr, kvůli kterýmu jste dostal těch třicet ran? 
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A: No tak on, ho dali na transport do té Dory(ph). 

Q: Jo a tam potom on zahynul? 

A: Tam zahynul. On tam dělal někde jako v podzemí nebo v tunelích nebo něco 

takovýho.                                                                                                                                                               

Q: A kde to bylo pane Holomek nejhorší? 

A: Nejhorší to bylo v tom Osvětimě, no. 

Q: Úplně v tom prvním lágru? A měli jste tam hlad? 

A: No tak to je, my jsme tam jedli třebas zelí špinavý, nebo šlupky z brambor, nebo to, 

nemluvit todle. 

Q: No to mě právě zajímá, když člověk má takový velký hlad, kde jste se snažili třeba najít 

to jídlo? 

A: No my jako když to vezme, tak nikde, protože my jsme z toho lágru nemohli jít nikam, 

akorát do té práce a z práce, no a jinak jinak nic, no. 

Q: A nedalo se třeba v tom lágru najít nějaký zbytky nebo nesnažili jste se? 

A: Kdepák.                                                                                                                                                               

Q: A měli jste někoho z vězňů, třeba znali jste, kdo pracoval v kuchyni? 

A: Byli tam, ale byli tam jako, no moje sestřenice tam taky byla, no ale ona byla na 

druhém bloku zas a my byli zas jako jinde, jo, oni mezi náma nebyli jako todle no. 

Q: Tak vy jste vůbec se s ní nevídal? 

A: Ne ne ne ne. 

Q: A vrátila se potom z tábora po válce? A co vám říkala, jak to v tý kuchyni bylo? Dostala 

se tam k jídlu, mohla něco jíst? 

A: Ale no tak, no tak vařili, no tak ona se mohla tohle, ne. Dyť ona jak jste mně poslala, 

jak jste mě poslal tu knížku, tak tam je taky napsaná, ne,  ta Kyrová(ph). Ta taky dělala v 

kuchyni ne, přeci.  

Q: Tak jo.                                                                                                                                                               

A: (smích)-. No. 
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Q: Ještě bysme se vás chtěli zeptat pár otázek, já to budu tady překládat. 

A: No jo.                                                                                                                                                               

Q: Slyšeli jsme, že jste zmínil jméno Lajsko(ph)? 

A: Rajsko(ph).                                                                                                                                                               

Q: Rajsko(ph).                                                                                                                                                               

A: Rajsko(ph) no. 

Q: Rajsko(ph). Co o tom víte? 

A: No tak to byl sousední, sousední tábor toho cikánskýho, Rajsko(ph) jako, a to se právě 

jmenovalo todle, tam byl cikánskej, Birkenau(ph),  Rajsko(ph) a to víc jako todle. 

Q: Dostal jste se tam někdy, navštívil ? 

A: Ne ne ne ne, ne.  

Q: Víte, co se tam dělo? 

A: To taky ne. Protože neměli jsme tam přístup bohužel, no tak. 

Q: V Birkenau(ph), říká vám něco jméno Buna(ph)? 

A: To ne, to ne, to to mě neříká jako. Buna(ph). 

Q: Věděl jste o tom, že tam chodí lidi do plynu? 

A: No to jo, no jo. 

Q: A co jste věděli přesně? 

A: No tak tam jezdil přímo vlak až do krematoria. Koleje vedly až do krematoria. 

Q: Můžete to trošku rozvést ještě? 

A: Ne, no tak oni nám todle, oni říkali jako že jdou na nějakou serekci(ph) nebo co jako  

***ženský hlas: ¨Koupat se.¨ 

A: , koupat, umývání jako todle, ručníky dostávali, mýdla všechno  todle, no a šli do té 

plynové komory jako. 

Q: Kdo vám to říkal todle? Od koho jste se to dozvěděl? 
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A: Ale no tak to už bylo to, to už bylo tam to řečený, to už viděli lidi a todle, ne. A byl 

jednou tam byla taky vzpoura, mezi židama jako todle. Protože byli tam zaměstnaný taky 

židi v té plynové komoře, no a přijel tam transport, nevím z odkuď, z _____ nebo z 

Maďarska todle, tak ten to právě řek, tak tam udělali vzpouru. 

Q: Říká vám něco Sondokomando(ph)? 

A: No, slyšel jsem o tom, ale já jsem neměl takový todle, žádný jako styky s tím a nebo 

něco takovýho, to. 

Q: Když byla ta vzpoura v krematoriu, tak vy jste byl v Aušvicu(ph)? 

A: No, já jsem byl v Aušvicu(ph)? 

Q: Slyšel jste nějaký střílení nebo něco? 

A: No tak střílení tam bylo tam bylo hodně střílení, tam to hodně, tam třebas někdo šel 

jenom k drátům a hned stříleli. 

Q: A přímo při té vzpouře, byla tam, slyšel jste nějaký střílení. 

A: No, tam bylo střílení, tam bylo střílení, to střílení tam____. 

Q: Kde jste byl v té době? 

A: V Osvětimě.                                                                                                                                                               

Q: Kde přesně? 

A: No v tom Aušvicu(ph) jsem byl todle. 

Q: Kde?                                                                                                                                                               

A: No to, v tých, todle v tých barákách todle. No a tam v tých jako zděných barákách a 

tam už o tom už mluvili, jako že tam byla vzpoura a že tam stříleli todle. 

Q: A mohli jste v té době jít ven z těch baráků? 

A: Ne ne ne ne. 

Q: Jak dlouho to trvalo? 

A: Dvacet minut, nebo no tak do půl hodiny nebo něco takovýho. 

Q: A co se stalo během té revolty v krematoriu? 
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A: No tam ne, tak ostatní zahnali potom tam a otrávili je jako jako todle. Zahnali je_____. 
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Q: Takže nic se nezměnilo v tom krematoriu, všechno pokračovalo dál? 

A: Všechno pokračovalo dál. 

Q: Kolik tam bylo těch krematorií v Birkenau(ph). 

A: No já vím akorát asi tři pece nebo něco takovýho tam byly. Co já vím, taky todle tak 

takový tři pece. Tři pece tam byly. 

Q: Bylo, byl, bylo tam cítit nějaký zápach z toho krematoria? 

A: No ježíš, jistě.  

Q: Co, jak to můžete specifikovat? 

A: No tak, když třebas bydlíte kousek krematoria, tak cítíte todle no todle. Kouř černej a 

takový, zápach a takový todle no. 

Q: To krematorium pracovalo pořád, každý den? 

A: Ano.                                                                                                                                                               

Stop. Just a minute. 

Q: Vy jste se zmínil, že lidi, kteří se třeba jenom přiblížili k tomu plotu, tak že hned po nich 

stříleli. Viděl jste něco takovýho na vlastní oči? Znal jste někoho z těch lidí, kdo byl třeba, 

kdo, koho zastřelili? 

A: Znal.                                                                                                                                                               

Q: Kdo to byl? 

A: Její teta.                                                                                                                                                               

Q: Můžete to popsat, jak se to stalo? 

A: No tak, 

***ženský hlas: “z práce ho přivezli” 

A: nemohla to vydržet todle, tak šla na dráty a todle, no tak. 

Q: A oni po ní stříleli? Jak dlouho to bylo, jak dlouho jste byli v kempu, v tom táboře? 

A: No já tam byl tři týdny. 
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Q: Ale ona tam byla, po jak dlouhé době se to stalo, co ona tam byla? 

A: No to to bylo brzy, to bylo brzy, asi čtrnáct dní nebo tak nějak.  

Q: To, to bylo v tom cigánským kempu? 
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A: No.                                                                                                                                                               

Q: Byly tam taky nějaké případy sebevraždy?  

A: To ani si tak nevzpomínám, to si nevzpomínám. 

Q: Taky jste se zmínil o nějakém útěku. To bylo taky v tom cikánským táboře? 

A: Ne. Ne, to, to bylo, to bylo v tom Osvětim, v tých zděných, tam jich uteklo asi osm 

najednou. A mezi nima byl aj můj bratranec jako. 

Q: Můžete podrobně popsat jak, jakou metodu použili, aby utekli? Co udělali? 

A: Kanálama. Jak je kanál no. 

Q: Jak, jak vybudovali ty kanály? 

A: Tam byly, tam jako byly kanály, kanály byly. 

Q: Ty kanály už tam byly? 

A: Už tam byly, protože to byly zděný a nevím, pro co sloužili, jestli pro kasárna dříve 

nebo něco takovýho, tak to. 

Q: Viděl jste ty kanály? 

A: Jo.                                                                                                                                                               

Q: Po tom jejich útěku nebo ještě předtím? 

A: Po tom útěku, po tom jako. 

Q: Ty kanály vedly pod tím plotem elektrickým? 

A: No.                                                                                                                                                               

Q: Napadlo vás taky někdy, že byste mohl utéct? 

A: Ne ne ne. 

Q: Proč ne? 
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A: Ne, ne. Jsem byl mladej tenkrát a takový todle, rodiče_____ neměl, já jsem tam byl s 

bratrem akorát takle potom. Protože to byly ty, to to byly nabitý elektřinou ty dráty 

všechno že, no tak. 

Q: V té skupině, co jste pracoval, kolik tam bylo romů? 
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A: No bylo nás tam dost, nás bylo na tom bloku nás bylo takových šedesát, sedmdesát 

jako todle. 

Q: Romů?                                                                                                                                                               

A: A samí mladí kluci jsme byli jako, do dvaceti let nebo tak. 

Q: A vždycky jste byli společně? 

A: Ano.                                                                                                                                                               

Q: Jak jste mezi sebou mluvili? 

A: No po našem jako, cigánsky nebo česky nebo takle no. Oni tam byli Češi taky, žejo, 

cikáni a takhle. 

Q: Jakými ještě jinými jazyky jste se dorozumíval? 

A: No polsky a německy. A i když jsem neuměl třebas hodně německy, ale rozuměl jsem 

jako. 

Q: Kdy, kdy jste šli pracovat? Jako ven z toho kempu. Jak to bylo? Jak? 

A: No záleželo na tom, jak se to člověk brzy naučil tu zednickou práci. Třebas měsíc, dva 

měsíce a pak do dali na komando ven. 

Q: Mohl byste říct, na jaký místa jste chodili pracovat? To komando, kam jste chodili 

pracovat? 

A: No, stavěli tam kasárna, no tak my jsme tam jako dělali. Nahazovali jsme stropy, stěny 

a takový todle potom. 

Q: Jak to bylo daleko od toho tábora? 

A: No takových no deset kilometrů, do patnácti kilometrů. 

Q: Šli jste pěšky? 
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A: Jo.                                                                                                                                                               

Q: A stráže jste měli sebou? 

A: Ano.                                                                                                                                                               

Q: Jak se k vám ti strážci chovali? 
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A: Tak stráže tam nebyli vevnitř jako, oni byli venku, a kápo s náma taky šel teda, že. No 

a byli tam potom ty jako ty dělníci jako, nasazení jako na práci, ale za peníze jenom dělali 

že jako todle no. 

Q: Ti hlídači, to byli SS? 

A: Ano. Přímo SS. 

Q: Na co jste si vzpomněl? 

A: Prosím?                                                                                                                                                               

Q: Na co jste si teď vzpomněl? 

A: (smích)--Na nic, jako chytli tam jednoho potom, jak utekli, tamty oběsili a jednoho 

chytli.                                                                                                                                                               

Q: Na té práci? 

A: Ne, jak těma kanálama, tak jednoho chytli dál někde venku, tak ho úplně rozstříleli. A, 

a když jsme chodili jako do práce a z práce, tak u brány tam byl vůz jako dřívejc byl na 

hnůj jako třeba sedláci měli, ja, tak tu jednu korbu měl jako dole a on tam byl položenej 

jako seděl tam a břicho rozstřílené, a my jsme se na něho museli dívat. No a byl tam asi 

měsíc venku. 

End of tape 1 
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Question: Víte ještě, co se stalo s těma ostatníma sedmi, co utekli? 

Answer: Oběsili je. 

Q: Viděl jste to? 
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A: Před kuchyní, postavili tam jako branka jako na hřišti je branka a celý lágr se na to 

musel dívat.  

Q: Viděl jste to na vlastí oči? Můžete popsat detailně, jak to proběhlo. Pomalu, v 

detailech.                                                                                                                                                               

A: My už jsme byli takový apatický, že nám to už nic nedělalo, když jsme viděli smrt, 

tak už nám to nic nedělalo jako, nám to nic nedělalo jako. 

Q: Jak to proběhlo, jak je oběsili? 

A: No tak provaz, že a todle no, židlička, ale věšel je taky věšel je taky vězeň, to byl 

nějakej Polák. 

Q: Než je oběsili, tak řekli něco ty co oběsili? 

A: Neříkali nic jako. To bylo hodně, hodně lidí tam todle a my jsme stáli dál jako, to to 

_______to neměl ani nikdo neměl vůbec chuť na řeči nebo tak, byli zbití a. 

Q: Proč jste byl apatický? 

A: Mně už to nic nedělalo, já když jsem viděl, já vám něco řeknu, já jsem, já jsem spal 

s jedním klukem, dva na posteli, a třebas umřel v půl noci, tak já jsem s ním musel 

ležet do rána, deku jsem z něho nesměl šáhnout, a do rána jsem s ním musel jako 

spát s tím mrtvým. 

Q: A proč ten chlapec umřel? 

A: Vysílením, hladem.  

Q: Vy jste byl taky hladový? 

A: Taky, tam byl každý hladový.  

Q: Co jste jedli? Co vám tam dávali k jídlu během dne? 
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A: Polívky, řepu, _______polívku, to byl, nebo čaj to byl, já nevím co to bylo za čaj, 

nějakej žaludovej nebo něco tak, já nevím co to jakej todle, no ale bylo to špatný no.                                                   

Q: Kolik toho bylo? 

A: Tak půl misky to bylo. 

Q: Takže jste byl pořád hladový? 
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A: Nejakej chleba jsme dostávali, krajíček na den. 

Q: Kolik to bylo gramů, toho chleba? 

A: Jé, to já nevím kolik to je, asi pět gramů nebo něco takovýho, já nevím, no takhle, 

takovej, tak, takovej no. Ne to byly ty cihly, takový ty, jak dělali ty Němci dříve,  takový 

tohle ty chleby______. 

Q: Snažil jste se získat nějaký jídlo navíc? 

A: Neměla jste možnost, žádné tohle, žádná možnost. 

Q: Neznal jste nikoho, kdo by pracoval v kuchyni? 

A: No znal jsem, právě tu Kýrovou(ph), potom tu sestřenici moji, no ale oni nebyli s 

náma na bloku jako, ty byly jako zvlášť na bloku jako. 

Q: Takže jste nemohl dostat víc jídla od nich? 

A: Ne, ne , ne, ne. 

Q: Kdo byl ten chlapec, co umřel vedle vás v posteli? 

A: To byl známej nějakej, no nějakej todle to byl, no tak skamarádili jsme se, no tak, 

Q: Jméno si nepamatujete? 

A: ,no ale to rodina nebyla jako todle. 

Q: Byl to rom? 

A. Jo.                                                                                                                                                               

Q: A to bylo nejhorší, co jste tam zažil? 
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A: Ale no tak, byly tam ještě horší věci jako no, to ne jenom takový todle, třebas v tom 

Buchnwaldě, kdy nás bombardovali, tak tam to bylo zas na ten život no jako todle, že, 

kamaráda vedle mě jako zabila bomba, to je půl hlavy mu ulítlo a takový todle.                                                              

Q: Viděl jste ještě jiný případy, kdy by někoho oběsili v Birkenau(ph)? 

A: Ne, akorát tamty, co utekli, to jsem neviděl jako. 

Q: Viděl jste nějaký tresty, jak někoho trestali v Birkenau(ph)? 

A: Tělesné jo, tělesné tresty ano.  
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Q: Jak se to stalo. 

A: Tam byly, tam byly většinou násady, a násadama je bili a tak. 

Q: Jak je bili? 

A: Přes hlavu, přes záda, no tak kde se dalo no, ale nám to bylo jedno, my jsme byli 

takový apatický, že nám to nic vůbec jako todle no. 

Q: Vás taky bili? 

A: No dostal jsem taky no. 

Q: Jak se to stalo? 

A: No tak to jsem dostal kvůli bratrovi jako, jak jeho ten jeden kluk nadával jako na 

rodiče na naše, no a on se jako brácha neozval, tak já šel k němu a dal jsem mu facku. 

No a za to jsem dostal třicet ran. 

Q: Bylo to, když vás bili, bylo to při apelu, jako před všema? 

A: Ne, ne, ne, na bloku, no na bloku jako. 

Q: A kdo vás byl? 

A: No dva, byli jeden Němec, to byl cikán, a Polák. A přitom jsem musel počítat do 

dvaceti jako německy. A když člověk třeba zapomněl, jako deseti, dvanácti, tak znovu, 

prostě jste tam počítal. 

Q: A udělal jste chybu, museli? 

A: Ne.                                                                                                                                                               
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Q: Omdlel jste při tom, když? 

A: Ne.                                                                                                                                                               

Q: A byl jste hodně poraněnej potom, jako měl jste nějaký vážný poranění? 

A: No vážný poranění jsem měl, (smích)- ležel jsem vždycky na boku, (smích)- dostal 

jsem přes zadnici že ______.  

Q: Potřeboval jste nějakou pomoc od doktora? 

A: Ne. My jsme se tam báli jako k doktoru jít. 

Q: Proč?                                                                                                                                                               

A: S tamo už se nikdo nevrátil, no. 
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Q: Co, co to znamená, že se nikdo nevrátil? 

A: Dali vám injekci a hotový_______. 

Q: Viděl jste to, jak se to stalo.? 

A: Já jsem to neviděl teda, ale tady manželka, ta jo. Já jsem byl akorát na to oko, já 

jsem právě nechtěl jít, já jsem úplně neviděl na pravé oko, já jsem se bál jít jako k 

doktorovi, no ale šel se mnou jeden, to byl mistr zednickej, a kluci mu řekli jako že 

nevidím, tak on se mnou osobně šel k doktorovi, no ale to bylo štěstí jako, že jsem 

jako natrefil na českýho doktora, on mne operoval na oko jako. 

Q: Ještě k tomu, když šel někdo k doktorovi a dostal injekci, tak potom teda někde se 

třeba jste viděl to tělo toho člověka? 

A: Ne, tak to jsem jako neviděl. To to odvezli a hned do kremace a tak. 

Q: Kdo to tam odvezl. 

A: To byli zas vězni. 

Q: Viděl jste to, jak je odváželi? 

A: No.                                                                                                                                                               

Q: Viděl jste vězně, jak odváželi těla? 

A: Ano.                                                                                                                                                               
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Q: A věděl jste, že to byli ty lidi, kteří tam šli k doktorovi? 

A: Ano.                                                                                                                                                               

Q: Znal jste někoho osobně? 

A: Ne, to jsem jako neznal, jako z rodiny to nebylo, todle, ale to jsem byl jako todle no.                                                   

Q: Když vás zbili a když jste nechtěl jít k doktorovi, tak co jste dělal? 

A: No tak když jsem to, mě operoval to oko, tak mě zavázal oko a nechodil jsem do 

práce asi čtrnáct dní nebo něco takovýho, mě za __________  , tak jsem chodil na 

půdu, na půdě jsme měli takovou školu jako no, tam byly cihly, písek, a takový todle 

no, tak seděl jsem a díval jsem se, jak to kluci dělaj. 

Q: Jak dlouho jste nepracoval? 
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A: Asi tři týdny, no. 

Q: A jak jste dostával v té době jídlo? 

A: Normálně jako dostávali vězni. 

Q: Jak? Někdo vám to přinesl nebo jste si pro to chodil? 

A: Ale ne, no tak jedno oko jsem měl zdravý, akorát jedno oko jsem měl todle né. 

Q: Stál jste v řadě? 

A: No.                                                                                                                                                               

Q: Na to jídlo. 

A: No.                                                                                                                                                               

Q: A ještě k tomu , když vás tehdy zbili, a potom jste teda nechtěl k tomu doktorovi jít, 

tak co jste dělal? 

A: Ne, tenkrát, když jsem, mě zbili, tak jsem k doktorovi nešel. 

Q: Ale co jste dělal, asi vás to bolelo. 

A: No tak chodil jsem do práce, no co, co jsem měl dělat. 

Q: Často se stávalo, že byli lidé takhle zbiti? 
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A: Ale jo, tam často bili lidi. Nejhorší to bylo na pátém bloku, tam dělali, tam dělali na 

nádraží, vykládali vagóny, nakládali vagóny, tam jich denně chodilo sto a vrátilo se 

devadesát, devadesát pět, tak nějak no. No a tam ty ostatní ubili. Nemohli pracovat, 

slabí.  Ale každý den museli, každý den potom museli tých pět, deset lidí doplnit a 

zase.                                                                                                                                                               

Q: Pracoval jste taky někdy na tom nádraží? 

A: Čtrnáct dní akorát, a pak nás odvezli do toho Buchenwaldu potom. 

Q: Jaký byly pro vás tady tyhle dva týdny na tom nádraží? 

A: No špatný, protože tam se vykládaly betonový sloupy, no a cement, no všechno 

možný takový todle, všechno možný. 

Q:  A viděl jste, jak tam někoho zbili a že umřel? 

A: No.                                                                                                                                                               

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



Q: Co jste přesně viděl? 

A: No dyť vám říkám, tam tohle, tam bylo vždycky tak pět, deset lidí mrtvých, každej 

den.                                                                                                                                                               

Q: Kdo je bil na tom nádraží ty lidi? 

A: No, nejvíc tydle ty, jak se tomu říká, no německy se to jmenuje freibaiter(ph), přední 

dělník, unterkápo a takový todle no, no přední dělník jako, freibaiter(ph), no, no, no, no 

oni tomu říkali freibaiter(ph) jako přední dělník jako todle né, no něco jako dozorci jako 

todle, on on on nemusel dělat jako no, tak jako poháněč no. 

Q: A to byl Němec nebo Čech? 

A: Ale vězeň taky, taky vězeň. 

 Q: Forarbeiter(ph)? 

A: No forbaitr(ph) , no. 

Q: A on byl jenom jeden, ten co je bil? 

A: Né, tam jich bilo víc, tam bylo, tam chodilo sto lidí a jich bylo takovejch pětadvacet, 

třicet lidí, tých, unterkápa a takový tohle s nima chodili. 
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Q: To byli Němci? 

A: Normální vězni, třebas Poláci, Češi nebo takhle, no, to bylo jedno. Vždyť oni ty 

někteří ty Češi byli horší než Němci. 

Q: A vzpomínáte si na nějaký konkrétní příklad,  někoho, koho ubili k smrti. 

A: Ale no tak ano, ale nevím, jak se jmenoval a takhle, no tak kdybych věděl jméno 

žejo, tak to to, já se osobně dostal jako, my jsme dělali na práci někde venku taky 

zednickou, a to jsme chodili dál už jako, víte, no a dělali tam jako civilisti, a vyměnili 

jsme si jako, já nevím, chleba za košili nebo něco takovýho, no a ten Čech to na mě 

řekl a já jsem dostal. A ten Čech o tom věděl jako todle, ale on dělal toho jako 

forarbeitra(ph), no  a on to na mě řekl jako. A byl to Čech, no. 

Q: Vy jste vyměnil svoji košili za chleba? A vy jste zůstal bez košile?: Nahej? 

A: Akorát blůzu jsem. 

Q. A kdo vás za to zbil? 
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A: Němci, to řekli Němci, tomu strážnýmu no tak no. 

Q: To bylo v tom pátým komandu? 

A: Ne.                                                                                                                                                               

Q: V pátým bloku? 

A. To bylo to, to bylo ještě v tom prvním a my jsme potom chodili ještě dál dělat jako 

zednické práce, víte, to byla nějaká vodárna nebo něco na vodárně jsme dělali, a taky 

zednické, no. 

Q: A jak jste dostal novou košili? 

A: No tak od kamarádů, a takhle no, starší todle a tak, že. 

Q: Mohl byste nám říct, tady máte číslo. 

A: Jo.                                                                                                                                                               

Q: Kdy jste ho dostal? 
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A: 912 a dostal jsem ho , když jsme tam přijeli jako, protože my jsme byli tetovaný 

jinak, než třeba židi nebo co tam byli todle, víte, my jsme jako přijeli v tom čtyřicátým 

třetím, tak nám dávali jako čísla od jedničky, takže já mám devět set. 

Q: Na tom bloku pět, byla tam nějaká vzpoura? 

A: Ne.                                                                                                                                                               

Q: Takže teď můžete, jestli chcete teda říct něco o tom pochodu smrti. 

A: Jo, jo, tak já jsem měl právě štěstí, že když jsme šli na ten pochod smrti, tak my s 

kamarádem jsme zůstávali naposled až, víte, a s náma jel jeden černoch, ho sestřelili 

tomhle _____urkenu, protože jako to nějakej major to byl todle, on se mnou spával aj 

na posteli, no tak my jsme právě proto  měli štěstí, že nás šlo pět set, že nikdo 

nezahynul, akorát tomu jednomu jako propíchli to lýtko a nechali jsme ho v té, na tom 

statku., jestli ho ošetřili, nevíme, todle, my jsme šli dál, a kvůli němu můžeme si 

zachránit život. 

Q: Víte, kdy jste opustili ten kemp na ten pochod smrti, kdy to bylo ? 
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A: To bylo, já vám to řeknu hned, to bylo asi v březnu, a v dubnu jsme byli osvobozeni 

už jako. Ale nevím kolikátýho, jestli to bylo pětadvacátýho března nebo takle, to to 

vím, ale v dubnu jsme byli osvobození. 

Q: To jste šli z Buchenwaldu? 

A: Ne, ne, z Oranenburgu(ph), no. Z Buchenwaldu potom nás odvezli do 

Oranenburgu(ph) z Oranenburgu(ph) potom. 

Q: Jak dlouho jste byl v tom Oranenburgu(ph)? 

A: Tam jsem byl asi tři měsíce nebo tak nějak. 

Q: Co jste tam dělali v tom Oranenburgu(ph)? 

 

 

 

 

 

Jan Holomek                                                                                                  page  46 

(datum)   

A: Já jsem, já jsem, můj táta byl jako kovář, no a tam jako vybírali, kdo rozumí jako 

kovářské práci. Tak nás odvezli z Oranenburgu(ph) do Parkensee(ph), to je nějaké 

berlínské předměstí nebo něco takového, no tak tam jsme dělali potom na 

soustruzech, jak se to dělá na soustruhu, no ale tam byli samí Norové, Dánové, 

vysokoškoláci no to byli jako, víte a. 

Q: Jak to bylo, Parkensee(ph) nebo? 

A: Farkedsee(ph). 

Q: Farkedsee(ph)? 

A: Parkensee(ph) . 

Q: Co jste tam dělal v té fabrice? 

A: Soustruh, na soustruhu, závěry na pušky a tak. 

*** otázka anglicky: “Before Oranenburg(ph) was in Buchenwald?” 

Q: Předtím.                                                                                                                                                               

A: Ne, z tama, z tama nás potom odvezli z toho Parkensee(ph) potom do toho 

Oranenburgu(ph) a z Oranenburgu(ph) jsme šli ten pochod smrti, tak. 
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Q: A ještě předtím jste byli v Buchenwaldu? 

A: Ano. Parkensee(ph) zpátky, do Oranenburgu(ph) a potom pochod smrti, no. 

Q: A kde vás osvobodili? A jak to bylo? 

A: To my jsme šli asi tři týdny nebo tak nějak no, a říkám, vždycky, vždycky ten velitel 

toho transportu, to měl kolo, že, tak vždycky jel napřed, a vyhledal nějaký statek nebo 

něco takovýho, tam jsme přespali, no a uvařili nám tam brambory se šlupkou a takhle 

a šli jsme dál jako. No a s náma šel ten černoch. právě ho sestřelili, tak ho dali s náma 

do koncentračního tábora, my jsme leželi jako spolu, no a osvobodili nás na nějaké 

okresní, jako to byla okresní silnička taková úzká. 

Q: Nevíte, kde to asi bylo? 
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A: Ale kde to bylo todle, byl to Shwerin, někde byl kousek Shwerin, protože odvezli 

nás do Shwerina potom, protože na silnici potom tam byli ty Amerikáni, že, no a no tak 

ten uměl více řečí jako tak říkal jako, že asi tři kilometry je vesnice, tam nás čekají ty 

červené kříže jako tý, s balíkama, tak nám je jako házeli jako z auta, ne, a my jsme byli 

tak slabí, že jsme s nima i spadli. No a pak. 

Q: A co se stalo s tou stráží, co vás tam hlídala při tom pochodu, když jste šli? 

A: No tak předtím zahazovali pušky a ten esesák akorát, no tak ten si odpáral jako to 

SS, že, co se sním stalo, nevím. 

Q: Utekl, utekl? 

A: Ne, ne , ten tam jako todle, ale co ty vězni s ním udělali nevím, to my jsme šli potom 

napřed, no a pro toho černocha hned jako vysílačkou hned přijelo auto, žejo odvezli 

jako  pryč, ne, a, no a to jsme šli potom ještě asi dva dny pěšky a to jsme potkávali jako 

už lidi z koncentračního tábora, co šli jako todle ne, tak potom jsme spali ještě v 

jednom statku, no a . 

Q: A po cestě jste dostali jídlo od někoho? 

A: Jo, Američani potom nám dávali ty ty ______ balíky, ne. 
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Q: A co bylo v těch balících? 

A: No tam bylo půl kila másla, půl kila salámu, ale bez jako bez šlupky, cigarety tam 

byly, sušené mlíko, čokoláda, žvejkačky, no pět kilo to bylo. 

Q: A vy jste museli mít hrozný hlad, tak jste to snědli všechno? 

A: No jo ne ne ne, no tak kdo to snědl všechno, tak umřel, no to víte, to oni nám ještě 

říkali, že abysme to jedli, a suchary jo, že pomaličky, abysme jedli a takový todle.  No 

asi za dva nebo za tři dny jsme se dostali potom do vesnice, no a tam už byl sběrný 

tenhle, ne, tam byla vesnice jako vyprázdněná, tak tam nás nechali. 

Q: Nevíte, jak se jmenovala? 

 

 

 

Jan Holomek                                                                                                  page  48 

(datum)   

A: Nevím, to nevím. No a z tama nás asi za dva dny odvezli do toho Schwerina. Tam 

jsme byli někde u lesa pod stanama. 

Q: Kolik vás tam asi bylo? 

A: No tak bylo nás tam, bylo nás tam asi tři národnosti nebo kolik, Maďaři tam byli a 

Poláci, Češi, každý jako dostal stan, že, no a tam nám vařili jako. Třeba přivezli krávu, 

zastřelili né, a vařili taky todle no tak, každej, každej vařil jako, ty Maďaři zas svoji 

kuchyň a pro každou kuchyň jako přivezli. No a z tama nás odvezli potom do kasáren.                                                  

Q: A jak dlouho jste tam asi byli pod těma stanama? 

A: Pod těma stanama jsme byli asi čtrnáct dní nebo tak nějak jsme byli. A už tam byli 

i Češi a všechno, no tak to už se jako. 

Q: I romové tam byli?  

A: Akorát já s jedným enom, inde ostatní nikdo. To jsem byl, to jsem byl tam ještě s 

klukama někde z Hradce Králové a z Prahy nějaká holka tam byla taky, no a z tama 

nás potom odvezli do kasáren, do kasáren potom nás tam odvezli, a. 

Q: A to kam do kasáren? 

A: No do Schwerina. 

Q: Do Schwerina. 
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A: No a ze Schwerina potom nás odvezli jako do Libeku(ph), to nás přebírali Angláni 

zas, no a z Libeku(ph) jsme potom jeli domů. 

Q: A kam jste přijel domů? 

A: (smích)--do Jalubí zpátky, ne. 

Q: A jak jste to tam shledal? Co se tam změnilo? Jak. 

A: No nic no tak to je dva roky ne, tak dva roky jsem tam byl, tak se nic nezměnilo, ne.                                                   

Q: No ale co ten váš dům? 

A: No tak ten byl pryč všechno. 

Q: Ten tam vůbec už nestál? 
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A: Ne už tam nestál vůbec. 

Q: Byl zbořený? 

A: Vůbec všechno, tam nic nebylo. No a já jsem právě byl zavřenej s tím 

Grebeníčkem, jestli je to ten jak, nevím, co jak o něm píšou noviny, no tak já jsem byl 

jako já jsem se vrátil sám, tak a on byl dříve doma než já, tak jsem ho potkal jako, když 

jsem jako šel z nádraží tak jsem ho potkal a dělal jako bachaře jako. 

Q: Kde?                                                                                                                                                               

A: V Hradišti.  No a povídá: ¨ Tak Honzo půjdeš se mnou a půjdeš na toho bachaře.”, 

no a já jsem měl sedmnáct roků, ne, a oni řekli až v osmnácti, no tak jsem bydlel u 

nich, jako u toho Grebeníčka. 

Q: A to byl Alois Grebeníček? 

A: Tak, Alois, ale já nevím jestli je to tamten todle todle, ale vím že on byl jako potom 

jako u STB, byl. 

Q: Tadyten, se kterým jste byl. 

A: Jo.                                                                                                                                                               

Q: Vězněn? 

A: Jo. Ale nevím, potom on byl potom dělal ředitele na jatkách v Hradišti, potom dělal 

předsedu jako ve Starým Městě JZD. Jestli je to on, to. 

Q: A vy říkáte, že dělal bachaře, to dělal v Jalubí(, tam byla nějaká vězn? 
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A: V Hradišti.                                                                                                                                                               

Q: V Hradišti?                                                                                                                                                               

A: To je šest kilometrů, ne, to z Jalubí. 

Q: A to těsně po válce tam dělal toho bachaře? 

A: Jo, v pětačtyřicátým roce. 

Q: A ještě mě zajímá, když jste se vrátil do toho domova do Jalubí, tak kam vás 

ubytovali ti obyvatelé nebo jak vás vlastně přivítali? Jak se tvářili? 
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A: Dobře, protože já jsem bydlel u toho Grebeníčka. 

Q: Tak vy jste bydlel u Grebeníčka. A zajímal jste se, co udělali z vaším domem nebo 

proč je pryč? 

A: No tak zajímal jsem se o to, no ale taky todle, já jsem neměl potom zájem žádný, 

potom za mnou přijela jedna ženská, ona bydlela v Hevlíně u Znojma, no a manžela 

měla z Olomouce tuším, ale ona byla Jalubjanka, tak jel jsem k nim a tam jsem se učil 

pekařem v Hevlíně jako.. 

Q: A tam jste bydlel, v tom Hevlíně? A u toho Grebeníčka jste bydlel jak dlouho? 

A: No tam jsem byl asi měsíc, nebo tak nějak, nebo přes měsíc. 

Q: A on se k vám choval dobře? 

A: No jé, no vždyť jsme byli spolu todle, no tak jo. 

Q: No a co potom v tom Hevlíně? Jak jste tam byl dlouho? 

A: No tam jsem byl asi rok, pak jsem se vrátil. 

Q: Do Jalubí? 

A: Ne, bába už bydlela potom. 

*** ženský hlas: Derfly(ph) 

A: Derfly(ph), ano Derfly(ph). No a pak se odstěhovali do Starého Města, a pak jsme 

se jako poznali, tak jsme ______li ve Starém  Městě. 

Q: A to mne zajímá, jak jste se vlastně dali s paní dohromady, když jste se znali už z 

Osvětimi, ale tam jste spolu nechodili? 

A: Tam jsme se neznali--(smích)--, ne, ne. 
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Q: Tam jste se neznali? 

A: To jsme se až doma potom jako todle. 

Q: Aha.                                                                                                                                                               
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A: Potom mě ten kámoš jako ten Daniel, todle mě vzal s sebou, on měl manželku 

právě od nich, z Habřic(ph). Že prej pojeď se mnou, tam je jedna svobodná holka, tak 

jsem tam jel jako todle. No tak od té doby jako jsme. 

Q: A když jste se vrátil z toho Hevlína, tak jste šel do Jalubí? 

A: Ne.                                                                                                                                                               

End of tape 2 

Conclusion of interview. 
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