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Question: Pane Vrba, kdybyste povyprávěl, jak ste strávil dětství, kde ste se narodil. 

Answer: No tak to všechno vim. To si pamatuju, pač sem chodil taky do školy, ne. Dyť sem 

nebyl ňákej negramota, jako sou dneska. Neposílaji to do školy a nic. Z nich ty budou horší 

než my. 

Q: Brýle, jesi si můžete sundat. 

A: No tak dětství. Vyrostl sem tadydle, je to pár kilometrůch, jo. 

Q: Kde? 

A: Plavsko, tadydle u Stráže nad Nežárkou, jo. No a tam sem vychodil školu. Pak sem šel na 

vojnu, jo. Z vojny potom byla ta nezaměstnanost, jo. Práci žádnou, tak sme chodili po 

sedlákách a dělali sme za stravu, pač nebyla práce, neměl nikdo. 

Q: A kdo byli Vaše rodiče? 

A: Rodiče, můj otec pochází z Lomnice, pocházel. Na teď s Plvska, poněvač to Plavsko je 

tady kousek za Bystřicí. A moje matka. 

Q: Vy ste řekl o těch rodičích a jestli to byli cikáni nebo jakou ste měli souvislost. Až potom 

do kamery, až to pojede. … Můžete o těch rodičích mluvit teď. 

A: Ano. Otec pochází z Lomnice, pocházel, jo a byl to dělník. A matka se menovala 

Havlíčková a pochází z Koněprus u Berouna, pocházela. No ten životopis jejich to je jistota 

co. Žádný cikáni nebyli a my sme taky nebyli cikáni. Dyž matka, matčinej, matčina otec a to, 

tak měl mlejn v to, v Koněprusích u Berouna. No. 

Q: A tatínek měl s Romy něco společnýho? 

A: Ne. Ani jeden ne. Ani jeden ne. 

Q: A čemu se věnoval tatínek? Čemu se věnoval tatínek? 
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A: Dělal košíky tam v Lomnici, jo. Z proutky a to. Matka ta pocházela z mlejna, její otec měl 

mlejn. Ty sou tam eště, Havlíčkovi. Ňáký ty sourozenci, nebo kdo tam je, já nevim. 

Q: A kolik ste měl sourozenců? 

A: Dva mi zemřeli v koncentráku, jo a dva tady, tak to čtyři. A sestru ještě mám. Jenže ta 

nebyla v žádnom tam, v lágru. 

Q: A říkal ste, že ste byl na vojně. 

A: No. 

Q: Kdepak ste byl? 

A: V Bratislavě. 

Q: Jak dlouho ste byl na té vojně? 

A: Dva roky. 

Q: A jak to tam, jak to tam bylo? 

A: No, Slováci proti nám byli dobrý, no. Tam bylo dobře, já sem sloužil na tom hradě tam, jo. 

Tak tam bylo dobře. 

Q: Uměl tatínek romsky? 

A: Neuměl. My sme neuměli žádnej. To, to no, žádnej. Tadydle když ňákej, někerýho vidim a 

de a něco tak, to nerozumím. To neuměl. Vy taky ne, žádnej tady ne, kdepak. 

Q: A jak to bylo potom, jak začala válka? 

A: Když začala válka, tak to už sme dostali práci, to práce byla. To musim říct, že až do 

Hitlera byla práce votevřená, jo. A tak sme chodili už do práce, potom už ______ naš zabíral. 

To bylo teď v březnu, ve 40 roce nás zabíral Hitler, ne.  

Q: Jak to probíhalo? 
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A: No probíhalo, Němci když todle tak kde co nakoupili tady, tak musela bejt taková. Ty 

vojáci, to ste neviděla, jak po všem šli, nakupovali si. Von taky rohlík stál 20 halířůch a von 

šel za pět korun si koupit rohlíky a nosily to takle. 

Q: A co Vy ste dělal za práci, když začala válka? 

A: Když začala válka? No dyť Vám řikám, že se dělalo u  sedláka, a pak, pak sme byli 

nasazený totálně. Na _____ tadydle to je  a tam dělali borky, rašelinu, na tom rašeliništi. 

Q: Vaši rodiče také? 

A: Ne, ty už byli starý už, to už byli starý. 

Q: A jak to potom přišlo, že Vás vzali do toho tábora v Letech. Jestli o tom můžete trošičku 

povyprávět. 

A: Nemůžu Vám nic jinýho říct. Přijeli a vono to udělala taky obec a ten. Jak na to přišli to 

nevim. Pač nikdo sme nijak zanesený nějak nebyli, jo. Najednou přijeli a . Dva bratři tam už 

byli dávno, ale ne tady, nýbrž ty byli v Aušvicu, tam zemřeli. 

Q: A jak se to seběhlo, že Vaše bratry vzali do Aušvicu? 

A: Já nevim to já už si nepamatuju. To Hitler řekl, že nechtěji dělat no a tak je tam dali. Že 

nechtěli pro Hitlera dělat. 

Q: A bylo to pravda? 

A: No, to je jistý, že to byla pravda. 

Q: A Vy si vzpomínáte, když pro bratry přišli? 

A: Ne, ne já už si nevzpomínám. 

Q: A jaký ste měli vztahy z obyvateli té vesnici ve který ste bydleli? 

A: No moc dobrý ne. Moc dobrý ne, no. To byli samý sedláci. 

Q: A z čeho vyplývali ty konflikty? 
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A: Z čeho? Řikali že kradem, jako kdybysme vopravdu kradli, ale co. Jesi to neuděla obec. 

Q: Takže jak to potom probíhalo, když pak pro Vás přišli? 

A: Když pro nás přišli, no tak, vzali sme si akorát peřinu a co sme měli na sobě. Vostatek, 

nábyte a všecko, zůstal tam. Jo doma teda. A dyš sme přišli teda, potom přišli domu, tak tam 

nebylo ani ň, bylo to všechno zničený a rozbitý, no. 

Q: Věděli ste dopředu, že pro Vás přijdou? 

A: No věděli, no samozřejmě pak. Ale utéct se nemělo kam. Dyš by bejvali sme utekli, tak by 

vyvraždili celou rodinu. 

Q: A jak ste to věděli, že by vyvraždili celou rodinu? 

A: No pač sme to zjistili, ale dyš už sme byli tam tak sme to zjistili, že by bejvali vyvraždili 

celou rodinu.  

Q: A věděli ste kam jdete a proč? 

A: Neveděli sme vůbec kam jedem, akorát když už tam byl Písek jo, to je za Pískem ne, tak 

teprva do Let. A to sme šli tehdy pěšky. 

Q: A když pro Vás přišli, tak kdo pro Vás vlastně přišel, kdo to byl? 

A: Protektorátní četnící. 

Q: Znal ste někoho? 

A: Neznal. 

Q: A odkud byli? 

A: Ze Stráže, tadydle ze Stráže. 

Q: A co Vám řikali ty četníci, když Vás brali? 

A: Neřikali nic, až když už sme přijeli tam. 
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Q: A čím Vás vezli? 

A: Nákladnim autem. 

Q: A kolik Vás jelo v tom autě? 

A: Kolik nás mohlo bejt takovejch, to jeli tenkrát dvakrát. Poněvač tam eště byla jedna rodina, 

jo, bratránka rodina. Tak na dvakrát nás vezli, nevim kolik to, to víte už je to leta. 

Q: A kam Vás vezli? 

A: Do, no do tych ... do tych Mirovic. 

Q: A co se tam potom dělo, v těch  Mirovicích? 

A: No tam sme přijeli a věci sme museli všechny vodendat, co sme měli, jo. No a byly tam 

palandy a sláma na tom, jo. Děti dali zlášť, ženy taky dali zlášt no a muže taky zlášť, no. Pak 

chodili do práce, já sem tedy nechodil do práce, pač sem uměl číst a psát, jo. Pak sem byl v 

kuchyni, jo a pak sem, z kuchyně mě pak přendali a dělal sem. Trošku rozumim ševcovině 

jo, tak sem vopravoval boty. 

Q: Řekněte mě, pane Vrba, kdy Vám tam tak asi odvezli? Co to asi bylo za měsíc? 

A: No to Vám řeknu, v srpnu. 

Q: A kderý to mohl být rok? 

A: … Rok, hned Vám řeknu, počkejte. Ve 42 roce. 

Q A když sme tam přijeli, co udělali s těmi Vašimi věcmi? 

A: Ty tam dali do takový to a tam to všechno hnilo a tam to schnilo všechno stejně. 

Q: Dostali ste později z těch věcí něco? 

A: Nic. Pač to bylo schnilý, to bylo. Potom to podpálili po tom  tyfusu a bylo to. 

Q: A co Vám dali za oblečení v tom táboře? 

A: Akorát do sme měli my, co sme si zachránili jo. 

                                                                                                                                                 

 

 

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. 



Interview with Karel Vrba         Page 7 
 
March 8, 1997 

Q: Takže nějaký erární oblečení ste nedostali. 

A: Nic, ne nic. 

Q: A jak to probíhalo, když ste do toho tábora přijeli? 

A: No dyť Vám řikám, že nechali nás nastoupit do řady a tak no, ženský zvlášť a děti zvlášť a 

chlapi taky zvlášť no. Rozdělovali to po tych baráčkách. 

Q: A když ste tam přijeli, kolik už tam bylo lidí? 

A: Von tam byl napřed, než my sme tam přijeli. Tak to byl pracovní lágr, jo. Pracovní tabor. 

No tak tam nebylo moc, pač to byli domácí lidi a to, tak potom to rozpustili a udělali z toho 

tendle zběrnej tabor. Vždyť von byl ještě jeden tabor někde na Moravě, že jo. 

Q: A Vy ste se setkal s některými těmi vězni z toho původního tábora, toho původního? 

A: Ne. To už voni, to bylo vyklizený. 

Q: Takže, když Vy ste tam přijeli, tak tam nikdo nebyl? 

A: Ne, to bylo vyklizený všechno. 

Q: A řekněte mi, na jaký Vás dali blok? 

A: Ježiš, já už si nepamatuju, já už si nepamatuju, vopravdu ne. 

Q: A s kym ste ještě na tom baráku byl? 

A: S manželkou potom. Potom, potom, když už potom ten tyfus tam byl, tak sem byl s 

manželkou. _____ Mi pýchal do pat. 

Q: K tomu se ještě dostaneme.  A s manželkou ste nebyl od začátku na bloku? 

A: Ne, ne, voni byli zvlášť, manželky byli zvlášť a děti taky zvlášť a chlapi taky, no. 

Q: Až od které doby Vás dali dohromady? 

A: Tak před Vánoci ani, to bylo. 
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Q: A z jakýho důvodu, myslíte? 

A: Nevim, poněvač už nechtěli chodit tam (smích), sem a tam. Vono tam bylo nepořádek, 

víte. To byl nepořádek, víte. Tyfus sme dostali z toho nepořádku, tam. 

Q: Zkuste si vzpomenout, jak to v tom táboře vypadalo, když ste tam byl první den. Tak jak to 

na Vás zapůsobilo, kde vlastně ste? 

A: No, poněvač sme si mysleli, že  zanedlouho pudeme domu, ne. Dyš sme do toho nepatřili. 

Q: A proč ste si mysleli, že Vás tam poslali? 

A: Nevim. Nemůžu Vám říc, poněvač toto nevím. 

Q: A jak to vypadalo na tom bloku, jak ste bydlel. 

A: No dyť Vám řikám, že byly jako dyš někde mate chatu a dvě ty palandy nad sebou, tam 

byli čtyři lidi nebo pět.  

Q: Kolik Vás asi na tom bloku  bylo lidí? 

A: Na tom jednom bloku takovejch vosum, deset. 

Q: Po celou dobu, co ste tam byl? 

A: No, no. No vono potom to vodváželi, to vodváželi do toho Aušvicu. Všecko to šlo do 

Aušvicu vod tam. Akorát sme tam zůstali my, co sme věděli, že pudem domu, co sme veděli, 

že tam nepatříme. 

Q: A hlídal Vás tam někdo na tom bloku? 

A: No hlídali tam, ne na tom bloku ne. Ale to bylo vobražený, ne, a voni chodili kolem. 

Q: A kdo tam chodil kolem? 

A: No ty esembáci. Teda ty, no esembáci, no. 

Q: Jaké byli národnosti? 

A: Český, to byli všechno Češi tam. Protektorátní četníci to byli 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. 



Interview with Karel Vrba         Page 9 
 
March 8, 1997 

Q: Vzpomněl byste si na některého? 

A: … Ne. 

Q: A jací byli ty četníci? 

A: Ty byli dobrý, na nás byli dobrý. Já si nemůžu stěžovat. Že aby nás někoho uhodili, nebo 

tak, to já nevím, vo ničom takovym tam. Že nic takovýho se tam nestalo, pač to by se tam 

bejvalo rozneslo hned. 

Q: A z řad těch vězňů, měl tam někdo nějaký lepší, výsadní postavení? 

A: Neměl, nikdo. Tam žádný kápo, nebo takovýho nebylo, jako v těch koncentrákách. To 

nebylo, tam všechno stejný právo každej. 

Q: A co tam bylo ještě za lidi, kromě Vás? To byli většinou Romové? 

A: No, ale ty tam už nezůstali potom, když my sme dostali ten tyfus, tak ty Romové už tam 

nebyli, ty všechny vodvezli. My sme měli jít domu, jenže von vypuk tam ten tyfus, tak nás 

nepustili, až po té karanténě. 

Q: Mohl byste si vzpomenout, jak vypadal Váš den v tom táboře, když ste se ráno probudil, 

jak to probíhalo? 

A: No to víte, že to probíhalo špatně. 

Q: Já si to neumim představit, zkuste mě to trošku popsat od rána. 

A: Tak ráno ste stala, neměla ste se ani kde umejt, jo a to Vás vyhnali ještě na apel ven, 

cvičit jako. Poněvač nepouštěli je zatim ven. No a to, voběd to ste měla to červení zélí a 

polífku z toho ještě, zélí k tomu a. 

Q: Míval ste hlad? 

A: Ani ne, já nejsem žádnej jedlík a. 
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Q: Nepokoušel ste se nikdy obstarat někde jídlo? 

A: Jo dybyste bejvali, to nešlo nikterak. Tam sme měli lidi venku, že by nám to tam bejvali 

vozili, jo. No a nesměli. Dyť moje teta byla venku, strejda nebyl tam. Celá rodina tam nebyla, 

kromě naše. Celá rodina tam nebyla. 

Q: A od nich Vám nepřišel nikdy balíček? 

A: Nepřijmuli. Tam kolikrát byli až u brány s jídlem, jo a nepustili, nesměli no. 

Q: Oni přijeli za Váma na návštěvu? 

A: No. 

Q: A setkali ste se s nimi? 

A: Vůbec ne, akorát nám to řekli, že tam někdo byl. Až potom, když sme přišli ven, že nám to 

řekli přátele, jo. 

Q: A co ste dělal za práci v tom táboře? 

A: Dyť Vám řikám, že sem byl v kuchyni, jo, pomahal. A potom tu dobu sem dělal, vopravoval 

boty, no v šesárně se řikalo. 

Q: Jak dlouho ste pracoval v té kuchyni? 

A: V tej kuchyni sem pracoval, až do tyfusu. Až vypuk ten tyfus tak už sem tam potom 

nepracoval, poněvač sem přišel do té nemoce, jo. 

Q: A ten tyfus vypukl kdy? 

A: To já, to nevim. 

Q: Asi za jak dlouhou dobu, od té, od toho okamžiku když ste tam přijeli? 

A: … Před Vánoci, no a my sme tam přijeli v srpnu. 

Q: A jak to v té kuchyni vypadalo? 
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A: Dobře, tam byli vojenský, vojenskýn kotle a to jako kdysy bejvávali, to bylo čistý tam. Ale 

vařit neměli co. … Von tam byl takovej ten ředitel, jo, nás znal, to si nepamatuju, ale voni ho 

zavřeli potom po převratě, ale snad Jansky, nebo tak se menoval ten ředitel. 

Q: A ten byl jaký? 

A: Ten byl mizernej. Ale potom tam přišel z Moravy, byl to ňákej major, nebo podplukovník. A 

ten potom vyndal, na Vánoce, co měl dát tendle ten ředitel ten Jánský ven, tak to vozil 

všecko do Prahy. A rozinky a takový věci. A pak až přijel tendle ten z Moravy, ten novej, tak 

ten to všechno tym dětem dal, co měli nároky na to. 

Q: Mohl byste si trošku na toho Jánskýho vzpomenout, co dělal? 

A: Nevzpo, přísnej byl na ty esembáci. A voni potom dělali podle něj. 

Q: A Vy ste se s ním někdy osobně setkal? 

A: Ne. 

Q: … A v té kuchyni měl ste nějaké zvláštní oblečení na to vaření? 

A: No měli sme bílej plášť, to sme měli. 

Q: A co ste vařili většinou? 

A: No dyť Vám řikám. Většinou tam byli ty, to červený zelí a z toho polífka, no a brambor, no. 

Q: Odkud ste brali to červené zelí? 

A: Nevim, to tam vozili. To vozili tam, to, to přivezli Vám k bráně a dál už nikdo nesměl. To ty 

buchaři a to, to si tam vodnášli sami. 

Q: A co Vy ste dělal při tom vaření? 

A: No tak, tak jako kuchařka. 

Q: A když ste tedy byl v té kuchyni, mohl ste se taky najíst mimo ty příděly? 
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A: No jéžiš, to je jistý. 

Q: A podporoval ste taky tu svoji rodinu? 

A: Co sem moch, tak sem podpořil. To, to nešlo, to, to by Vás bejvali poslali hned pryč. Jak 

něco byste ukradla nebo tak, tak byste šla za nima tam kam jeli, do Aušvicu. 

Q: Tak ste se nikdy nesnažil propašovat z kuchyně jídlo? 

A: Ne. 

Q: A byl ste tam někdy trestaný v tom táboře? 

A: Ne, nebyl. 

Q: A vzpomínáte si, že někdo jiný tam byl trestaný? 

A: Nevzpomínám si na nic takového, vod takovych, to si nevzpominam, že by. 

Q: … A projevovala se tam krutost ze strany těch četníků? 

A: Ne, to nemůžu říct. 

Q: Víte o nějakých útěcích, které se realizovali z toho tábora? 

A: Nevim. Akorát tam dali dva ňáký a byli to Němci, a voni tam měli dělat jako kápo, jo. A 

najednou tam byli asi tři dny a utekli. Voni je tam asi dali taky z ňákýho koncentráku, nebo 

co. 

Q: A vrátili se potom? 

A: Ne. Voni je někde zastřelili, tam u toho. 

Q: Nevzpomenete si, jak se jim řikalo? 

A: Ne. 

Q: A ještě k nějakýmu útěku došlo? 
A: Ne, nikdo tam se nevodvážil utéct. Pač co tam zůstali už lidi, tak ty věděli, že pudem 
domu, že pudou všecky. 
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Q: A jakto že ste to věděli? 

A: No, tak se nedozvíte, když nám to řekli, četníci. 

Q: A který četník Vám to řekl? 

A: Já už si nepamatuju. 

Q: A v jaké situaci Vám to řekl, jak k tomu došlo? 

A: No. … Povídá, “Nezlobte se, ale pudete domu.” No todle nám stačilo. No ale pak dostal, 

dostali sme ten tyfus a bylo hotovo, byla karanténa. Už nám i jinak vařili a všechno. Pak, 

právě taky ta ženská, jak sem Vám řikal, ta byla z tej, z tý Prahy jak byli jo, ty dvě, tři byli 

tam. 

Q: A jak to probíhalo, když ste onemocněl? 

A: Ježiš já si nepamatuju už Vám. To dostal horečky, to byl tyfus no, to ste v horečkách 

nevěděla vůbec nic. Až potom manželka mi, napřed sem byl u manželky a manželka potom 

prosila doktora, aby buď mi něco  dal nebo tak, že se moc trápim, jo. Tak přišel tendle bohýn 

a ten mi dal do paty prej buď a nebo. A do paty mi dal iněkci a přežil sem to.  

Q: A Vy si toho lékaře pamatujete? 

A: No pamatuju, si ho nemůžu pamatovat (smích), ždyť už je dávno mrtvej. No pamatuju, no 

byl to Žid, ale fajn člověk. 

Q: A jak se choval k vězňům? 

A: Jéžiš, to ani. Ten by bejval přines modré z nebe. … To jo, cigarety a takový věci měl v 

kapse a. 

Q: A Vám taky donesl cigarety? 

A: No. 

Q: A komu ještě nosil cigarety? 
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A: Ježiš, já už si nepamatuju. Pak sme přišli do tý agónie a to už ste nevěděla nic. Ale až 

potom, to bylo tak nějak … prosinec, leden, únor. Až v únoru bylo konec té karantény. 

Březen, duben. Jo v dubnu, v květnu sme, nás potom pustili. To zapálili a. 

Q: Ještě se vraťmě do tábora.  

A: No. 

Q: Pomáhal tomu lékařovi, tomu bohyňovi, někdo z vězňů? 

A: … Nepomahal. To von, nepomahal mu žádnej. 

Q: A byl tam ještě nějaký lékař? 

A: Ne, vůbec žádný. 

Q: A v té kuchyni, kde ste pracoval, kdo tam ještě kromě Vás pracoval? 

A: No ještě dva, a já už si nepamatuju. 

Q: Takže celkem ste byli tři v kuchyni? 

A: No, no. No pak tam byly ženský už, jak Vám řikám, ty, ty civilisti, jak to. 

Q: A ty byly s Vámi v té kuchyni? 

A: Ne, ty tam pak přišly, když my sme dostali ten tyfus. No tak voni potom šly taky až s námi 

potom až domu, pač je nepustili, až po tej karanténě. 

Q: Pane Vrba, jak probíhali třeba ty apely? 

A: No tak, vpravo v bok, vlevo v bok, a tak. 

Q: Kolik Vás tam na tom apelu nastoupilo? 

A: Jéžiš, to si nepamatuju. 

Q: Účastnili se toho apelu i děti? 

A: Ne. 
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Q: Ty byli kde v době apelu? 

A: No ty byli v tych baráčkách a to. 

Q: A měl ste nějaký kontakt se svými dětmi? 

A: Ne, dyť já sem tam žádný děti neměl. Tendle se mi tam narodil a holka mi tam zemřel a jo. 

A Jenda tajdle ten se mi tam narodil a klukovi co je tady, je ženatej, tak tomu byli už tři roky. 

Tak já sem neměl žádný potíže s nima. 

Q: Tak ten co se Vám tam narodil, jak ste se to dozvěděl, že se Vám narodil? 

A: No ježiš, dyť sem tam byl taky v tom lágru, ne. 

Q: Takže to ste byl už s manželkou? 

A: No. 

Q: A kde to probíhalo, ty porody? 

A: No tak to, to každej, je samozřejmý, že tam nebyl muž, ale žena při porodu. (smích) To 

podělili ji a jo. 

Q: A kdo pomáhal té rodičce? Byl u toho lékař? 

A: Nebyl u toho lékař, byla u toho mý ženy matka, Studená. 

Q: A kde ty porody probíhaly, na bloku, nebo někde? 

A: Na bloku. 

Q: … A co se potom stalo, když to dítě se narodilo. Nechyli ho té matce? 

A: No, nechali. 

Q: A jakou měla stravu, ta rodička? 

A: No jako obyčejně, obyčejnou stravu. Tam nepřidávali, nebujte se, nic nikomu.  

Q: A jak se dařilo tomu novorozeněti? 
 
A: No dobře, vidíte, že tady je. 
 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                   
 
 
 

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. 



Interview with Karel Vrba         Page 16 
 
March 8, 1997 

Q: Když Vaše paní byla potom po tom porodu, jak to potom s ní vypadalo? Mohla třeba ležet, 

nebo musela chodit, stát?  

A: No mohla ležet, nebo stát. 

Q:  A jak dloho ji nechali ležet?  

A: No do kdy chtěla, to na tom už nezáleželo. Voni tam žádnou práci pro ně neměli. Akorát 

ženský chodily trošku ven, chlapi potom, co tam byli, tak ty vod, vod, šli chodit někam do 

lesa. Ty zase tam byli v lágru. Takže ty manželové byli zvlášť pryč. 

Q: A kde ti muži pracovali? 

A: V lese. 

Q: Co tam dělali? 

A: No těžbu, no to, co se tam dělá v lese. 

Q: Těžbu čeho? 

A: No dřeva. 

Q: A co se s tim dřevem dělalo potom? 

A: No tak, to se dávalo na pilu, jako tady dyš mate. 

Q: A když Vaše paní měla to malinké děťátko. 

A: No. 

Q: Tak jak ho třeba umývala, když se počůralo, co s ním dělala? 

A: No, musela nějak to udělat. Musela. 

Q: To mě právě zajímá. Já si to neumim představit vůbec. 

A: No musela nějak. Obyčejně z kuchyně se vzala teplá voda. … A ňákej lavor a. 

Q: A do čeho se ty malý děti přebalovali? 

A: … Nevim ani. Jesi jim doktor něco nosil tam, nevim. 
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Q: A Vy ste s tou svojí ženou na tom bloku bydlel.  

A: Ano. 

Q: A taky ostatní vězni tam bydleli s manželkami? 

A: No, taky. Ale voni potom byli, ty ostatní chlapi, ty byli obzvlášť na brigádě. Byli v tom lese, 

jak sem Vám řikal. Ty chlapi, takže tam byli manželky sami. 

Q: A večer se vraceli? 

A: Ne, ne. Tam byli týž denně. 

Q: Tam byli i přes noc? 

A: S četníkama, jich hlídali četníci. 

Q: A jak ste to věděl? 

A: Dobře sem to veděl, pač nám to zase řekli. Někerý ten četník měl službu s nima a druhej 

den třeba měl službu v lágru, tak ten to řek, kde sou, ne. Voni netajili před námi nic, ty četníci 

protektorátní. 

Q: A pane Vrba, jak ste se tam třeba umýval Vy? Měl ste tam přístup k vodě? Byly tam 

umývárny nějaké? 

A: Nebyli tam žádné umývárny, akorát tam bylo jedno koryto a tam vodu museli nosit. Pač 

tam žádnej vodovod ani žádná voda nebyla.  

Q: A kde to koryto stálo? 

A: To stálo tam v rohu. 

Q: A odkud se ta voda nosila? 

A: V lágru. No já nevim, jesi to barali tam z rybníka, pač je tam rybník, vedle. 

Q: A u toho koryta ste se kdykoliv mohli umývat? A když ste měli žízeň, měli ste někde 

možnost se napít? 
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A: (smích) No to víte, že jo. 

Q: A kde? 

A: No z toho koryta tam, ne. Dyť tam bylo nádobí, tam měli nádobí lidi. Tam nádobí měli, jako 

my sme měli nádobího dost. A ty taky, nádobí měli. (kašel) 

Q: Pane Vrba, trpěl ste v tom táboře? 

A: Netrpěl sem, akorát tim tyfusem. … A nic jinak sem netrpěl. Nebo žádnej  z tidlech, co 

sme šli domu netrpěl. Ti co hodně trpěli tak vodvezli do toho, do Aušvicu. 

Q: A Vy ste u toho byl, když odváželi vězně? 

A: Ano, ano, já sem u toho byl. Přijelo auto a naložili. A byli tam asi třikrát s autem. A vozili je 

do, na nádraží do Mirovic a potom šli do Polska vlakem. 

Q: A jak to probíhalo, tady ty transporty? 

A: Voni ani chudáci neveděli ani kam jedou. 

Q: A Vy ste věděli to kam jedou? 

A: My sme to věděli, ale už potom pozdě. Až už nám to řekli četníci, “Víte kam jeli? Upálit.” 

Q: A kteří četníci Vám to řekli? 

A: No, já si nepamatuju. Tam jich bylo asi sedum nebo vosum. 

Q: A věděl Vy ste v té době, co je v Osvětimi? 

A: Neveděl, neveděl sem vůbec nic. 

Q: A ti ostatní vězni? 

A: Ty to taky asi neveděli, pač to byli samý negramotní. Tam ste neměla žádnýho, akorát co 

sem uměl já, já číst, bratr, manželka, no. 

Q: A jaký podmínky měli k životu tady ty vězni, kteří potom odvezli do Osvětimi? 

A: Takovou, jaký sme měli my. 
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Q: Bydleli s Vámi na bloku? 

A: No. Pač, to nikdo neveděl, že někam pojedou, mysleli že tam budou pořád, jo. NO. 

Q: Netrpěli hladem ti vězni? 

A: Netrpěli. Já nevim, dyš vodjížděli, tak já je vybavoval. To sem byl ještě v kuchyni. Tak sme 

dycky na jednu, ja jednoho toho … teda na štyři jeden bochníček chleba dostala a ňákou, 

ňákej tu, víte jak tuk, no. Pač voni to nosily do tych aut, tam. 

Q: A když ste takto vypravoval, byl u toho, byl ještě v táboře hlavní velitel Jánský? 

A: Myslim, že už ne. 

Q: A jak to vypadalo za Jánského, když ste vypravovali lidi na transport, nebo vůbec, když 

ste rozdělovali jídlo. 

A: To už si nepamatuju, už sem to zapomněl. 

Q: Pamatujete si na nějaký sklad jídla? Viděl ste někdy takový sklady? 

A: Ne, ne. Tam nikde nebyl sklad žádný. 

Q: Odkud Vy ste brali to jídlo na vaření? 

A: Nám ho přiváželi, přiváželi to z Mirovic, přiváželi to k bráně a vodtamtud se to bralo. 

Q: A kdo to přebíral to jídlo? 

A: Četníci a my. 

Q: Vy ste to taky někdy přebíral? 

A: Ne, já se akorát díval, vodnášel to. 

Q: A měl ste kontakt s těmi lidmi mimo ten tabor? Třeba s těmi vesničany? 

A: Ne. Neměl, nemohli. Tak, tam nikdo nepřišel. 

Q: Zajímal ste se o to, jaká je situace mimo tábor, v jaké situaci je válka? 

A: No to sem se teda zajímal, to byla jistota. 
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Q: A kdo Vás o tom informoval? 

A: No tak někerej četník, dycky. Voni je neměli taky rádi, nebujte se, ty četníci Němci. 

Q: Ti četníci neměli Němce rádi?  

A: No. 

Q: A proč si to myslíte? 

A: No poněvač to vim, dyš nám to kolikrát řekli, ne. Kerýmu důvěřovali, že to ne, neprozradí, 

tak nám to kolikrát řekli. “Válku vyhrajeme”, ale kdy to prej se neví. 

Q: A proč myslíte, že tam sloužili ty čeští četníci? 

A: No někam je museli dát do služby, dyť byli na stanicích taky, takle. Tak někam je museli 

dát. 

Q: A snažili. Pardon. 

A: U Němců voni nebyli, ty četníci. 

Q: A snažili se pomáhat těm vězňům, ti četníci? 

A: No kde co kdo moch, tak jo. 

Q: A můžete si vzpomenout na nějakou konkrétní situaci? 

A: Nemůžu, to už nemám, nevím. To Vám vypadne z hlavy a. 

Q: Přijeli do toho tábora taky někdy Němci? Na návštěvu. 

A: Ne, ne. Tam se nikdo nevodvážil. (smích) Nepřijeli tam, nikdo. A nějaká kontrola nebo tak, 

myslíte, tak to tam nebylo vůbec. 

Q: A nezajímalo Vás, proč tam v tom táboře ste? Neptal ste se těch četníků? 

A: Bodeť bych se ptal. (smích) Tam ste se ani nemohla ptát nikoho. (smích) 

Q: Proč? 
 
A: No pač, Vám nikdo neřek. 
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Q: A o čem ste ještě s těmi četníky mluvil? 

A: No vo čom sem mluvil. No s nima sem moc, s náma nemluvili moc, pač koukali aby tu, 

vodbyli su tu službu a zase zmizli. 

Q: Teď mě zajímá, ty Vaše děti, říkal ste, že ste tam měl jedno tříletý dítě. 

A: No. 

Q: A to bylo někde jinde než Vy? 

A: Ne, to bylo potom s manželkou. Dyť je tady ženatej, v Bystřici, no. 

Q: A co tam dělali takhle malý děti? 

A: No nemohli dělat nic, vono to taky byla zima, co by dělali bejvali. Mrzli na tych barákách, 

málo se topilo. 

Q: A čím se tam topilo na těch barákách? 

A: Uhlim. 

Q: A v čem? 

A: No takový kotlíky, ty kamínka tam byly. 
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Q: Takže pane Vrba, ještě o těch Vašich dětech. Měl ste tam tříleté dítě. 

A: Ano. 

Q: Co to dítě tam dělalo, jak trávilo ten čas, takhle male dítě? 

A: No tak hrálo si s tima druhejma dětičkama, co tam byli, než vodjeli, jo. Co mohlo dělat. 

Q: Kde si tam mohlo hrát? 

A: No na tom dvoře jedině. Ale vona už byla zima, prosim Vás. Tak to bylo zalezlý všechno v 

baráčkách. 

Q: A co tam v těch baráčcích dělali ty malý děti? 

A: No co mohli dělat, to nevim. 

Q: Zkuste si vzpomenout, s čím si hráli třeba. 

A: Nevim, jesi měl nějakou panenku někej nebo. 

Q: A Vy ste se jim mohl věnovat přes den? 

A: Nemoch, manželka se věnovala to, kluka. 

Q: Ta nechodila na práci. 

A: Ne, tam nechodil žádnej na práci ze ženy. No kam mohly chodit, tam žádný  zaměstnání 

nikde nebylo. Ňáká továrna nebo tak, tak tam nic takovýho nebylo. 

Q: Ještě ste mluvil o nějakých dílnách, můžete si vzpomenout, co tam bylo za dílny a k 

jakýmu účelu? 

A: No tak obyčejně ty, ty vězňové dostali po naší armádě oděv jo, ty boty a šaty. A pak tam 

byla … ta dílna vopravář tych bot a krejčovař, krejčovská dílna. Jinač tam nic nebylo. 

Q: Co se tam v té krejčovské dílně opravovalo? 

A: Opravovaly se ty šaty, co by jim bejvali, kdo to rozbil nebo tak. To se zase opravovalo. 
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Q: A komu se potom ty, nebo kam se ty šaty dávaly, opravený? 

A: No zase tym lidem zpátky potom. 

Q: Vzpomenete si, kdo tam byl v té krejčovské dílně? 

A: Nevzpomenu, už. 

Q: A Vy ste sám taky nosily ty šaty vojenský? 

A: No, ano. Všichni sme je měli. Černý šaty takovy, no jak vojaci. Jako naše vod armády, ale 

to vobarvený bylo na černo. 

Q: Proč myslíte, že Vám při příchodu vzali Vaše šaty, z jakýho důvodu? 

A: No abysme nemohli zdrhnout, utéct. 

Q: Kam ty šaty přišli? 

A: Nevim, kam ty šaty přišli, všechno to schnilo už sem Vám to řikal. Dali to do skladu a. 

Q: Viděl ste ještě někdy ty šaty? 

A: Neviděl sem nic. 

Q: … A co šperky, nepřinesli ste si do tábora taky šperky? 

A: Lidi si tam přinesli. My sme si nepřinesli žádný, my sme byli chytřejší. Pač sme nevěděli 

kam dem. My sme žádný taky šperky neměly (smích), tak sme si nic. Ale lidi si tam přinesli 

šperky. 

Q: Co se s těmi šperky potom stalo? 

A: No to jim ukradli asi. 

Q: Kdo myslíte, že jim je ukradl? 

A: Nevim, anebo jesi to nedali za nějaký jídlo nebo cigarety tym četníkům. 

Q: Docházelo tam k nějakýmu takovýmu kšeftování? 

A: Ne, nevim, nic takovýho. Akorát vim, že sem dával taky za 100 cigarety 1000 marek. 
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Q: Kde ste vzal ty peníze? 

A: No ty sem měl uklizený, skovaný. Tak sem dycky my je četník přines. 

Q: A odkud ste ty peníze měl? 

A: Ty sem měl z domova. 

Q: A kde ste je měl schovaný? 

A: No to stačilo je strčit tajdle do nohavice, to hned tak neprohlíželi. 

Q: A který četník Vám ty cigarety nosil? 

A: To já si nepamatuju, jak se menoval. 

Q: A jak často Vám ty cigarety nosily? 

A: No, jak sem potřeboval. … Pač sem to taky rozdal já, ty cigarety, že jo, lidem. 

Q: A ještě něco jiného Vám obstarával? … A ještě ste řikal, že Vaše cerka tam zemřela. 

A: Zemřela no. 

Q: A na co zemřela? 

A: Vona zemřela, napřed jí sebrali. Voni ty děti měli extra jo přijít všecky. A jedna je tam, ta 

cikánka hlídala jo, manželka ne, poněvač ta šla do tý dílny, byla taky v tej krejčovskej. A 

vona spadla, spadla, neumřela na tyfus, nezemřela teda. Vona spadla tý jedný konstry u tý a 

zabila se. 

Q: Jak ste se to dozvěděl? 

A: No. … Sem se to, to víte sem se to dozvěděl. Zemřela tak.  

Q: Kdo Vám to řekl? 
A: No ta žena, co je hlídala. 
 
Q: Vzpomněl byste si, co to bylo za Romku? 
 
A: Ne, nevzpomněl. Vám řikám z tam z tych, akorát co sme šli domu, to člověk vo nich věděl  
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trošku, ale ty už sou mrtvý všechny. Tamty. Ne voni byli strašně nečistý, voni tajdle ty sou po 

nich, ty Slováci. Ty taky sou, děti neposílaji do školy a nic. 

Q: A viděl ste ještě tu cerku potom? 

A: Neviděl, pač ta byla pohřbená v Mirovicích. Ta byla ještě na hřbitově pohřbená. 

Q: … Viděl ste tam někdy, že by četník ubil toho vězně? 

A: Ne, nikdy. 

Q: Bití ste viděl? 

A: Ne. Nic. 

Q: A jak se tam k sobě ti vězni chovali? 

A: Dobře, dobře, no co mohli dělat. 

Q: Vzpomeňte si k jaké změně došlo, když odešel ten Jánský a přišel ten nový velitel. 

A: No přišlo, to bylo děti už mohli z rodičem a tak všechno. A jídla dost, poněvač to vono bylo 

ve skladě. Von to nevydal tamten, von to vozil do Prahy, von byl z Prahy, ten Jánský. Bylo 

dobře už tam. No dobře, ale už to se zlepčilo hodně. Na Vánoce my potom měli všechno. 

Cukroví a rozinky, pač fasovali. Za Němců se muselo na ty děti fasovat na lístky no, ale von 

jim to nedával, ten Jánský. 

Q: A to ste pořád pracoval v tý kuchyni? 

A: Ne, to Vám řikám, že sem pracoval v tý dílně ševcovskej. 

Q: A jak ste se to dozvěděl, že ten Jánský to nevydával z toho skladu? 

A: No pač nám to ten ředitel, co přišel druhej, řek sám. A ty četníci taky. Teď přej dostanete 

všecko, ty dětičky. 
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Q: A co tedy ty děti dostávali potom? 

A: Co, co bylo fasováno na děti na lístek. To bylo lístky jo. Teda na živobytí a to. Pak 

dostávali rozinky a všechno možný. Cukroví jim pekly ženský na Vánoce, v kuchyni. 

Q: Myslíte ty lístky, ty měl kdo ty lístky? 

A: Ty lístky šly na toho ředitele, ne. Pač ten dával pokyn co se bude nakupovat a to. 

Q: Jak se změnily denní dávky jídla? 

A: No hodně, všechno možný. 

Q: Zkuste si vzpomenout. Co dostávali vězni k jídlu potom? 

A: No všechno možný. I moučník sem viděl. 

Q: A jaké moučníky se dělali? 

A: … Knedlíky a takový věci. 

Q: Dostávali ste potom taky maso, třeba? 

A: No, ano. 

Q: Co se vařilo za jídla? 

A: To už si nepamatuju. 

Q: … Teď mě řekněte, jak to, kdy ste se poprvé dozvěděl, že budete z toho tábora 

propuštěni? 

A: … V březnu. Ve 42. 

Q: Řikal ste, že Vás vzali v srpnu 42 roku. 

A: No, a v květnu, v květnu sme šli potom domu za rok. Ve 43, no. 

Q: A kdy ste se to tedy dozvěděli, že Vás propustí? Kdy ste to poprvé věděli? 

A: Poprvé sme to věděli, když ve vodvezli. 

Q: Koho? 

A: No ty, dyš vodvezli ty cikány všecky pryč. Do toho Aušvicu, tak. 
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Q: Ty brejle, jo. 

A: Jo. 

Q: Poprvé dozvěděli, že Vás propustí? 

A: V březnu ve 42, ne ve 43. 

Q: A jak to potom probíhalo? 

A: No probíhalo, dostal sem ten tyfus tam, že jo. 

Q: Vy ste ho dostal až potom, co ste se dověděl, že budete propuštěn? 

A: No. 

Q: Pamatujete si něco z doby, té své nemoci? 

A: Nepamatuju si nic. Akorát ten doktor bohýn, jak mi dával ty iněkce, mi to řikala manželka, 

pač já si to nepamatuju. 

Q: Kolik Vám těch iněkcí dal? 

A: No nevim, do každý paty jednu, no. Povídá, řek, “Buď a nebo.” Abych se netrápil, jo. 

Q: A kde ste ležel? Na bloku anebo někde jinde? 

A: Na bloku. 

Q: Pamatujete si taky nějakou ošetřovnu z toho tábora? 

A: Ne, tam nebyla žádná. 

Q: A kde ten doktor bohýn působil teda? 

A: No ten působil, v jenom baráku, já nevim už. 

Q: On tam bydlel v tom táboře? 

A: Nebydlel. Von bydlel venku, bohýn. 
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Q: A jak to potom probíhalo to Vaše propuštění? Jesi si můžete na ten den vzpomenout? 

A: No probíhalo to dobře. … Jak Vám řikám, šli sme do toho pěšky do těch Mirovic, tam sme 

sedli na vlak a jeli sme domu, no. 

Q: A kdo Vám propouštěl z toho tábora? 

A: Žádnej. To sme šli sami už. Tam bylo votevříno, to už žádnej, tam žádný papíry ste 

nedostala, že ste tam byla nebo tak, nic. 

Q: A kdo Vám to oznámil, že ste propuštěni? 

A: No ty četníci, vždyť Vám to řikám. 

Q: Vzpomenete si kdo to, co to bylo za četníka? 

A: Nevzpomenu. Já si nevzpomenu ani na jednoho. Taky tam byl nějaký Havel četník, to si 

pamatuje, ale. 

Q: A ten byl jaký? 

A: No to Vám nemůžu říct, no. Tam byli všechny dobrý, zatim. To byli Češi, ježiš marja. 

Q: .. A když Vás propustili, kam ste se vrátil? 

A: No domu, do obce, domu do Plavska. 

Q: A jak to tam vypadalo ten dům? 

A: No ten byl celej vykradenej a rozbitý a nic tam. 

Q: Co ste si o tom myslel? 

A: No co sem si myslel.  (smích) … Sme si, manželka dyš měla, já sem šel hned do práce jo, 

pač sem musel jo, bylo to totálně. Pač jinak by mě tam někam prdli zpátky. Manželka si 

vypučila nádobí vod sousedky tam. 

Q: Neptala se třeba sousedů, kdo to vzal ty věci? 

A: Kdepak, to se nedozvěděla. 
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Q: … Řekněte mi pane Vrba, co pro Vás bylo v tom táboře nejhorší, když na to dneska 

vzpomínáte? 

A: Nejhorší bylo to, když sem viděl, jak ty dětičky dycky vodváželi mrtvý. A vo, vozili je tam 

do toho lesa, to pro mě bylo nejhorší. 

Q: A odkud je odváželi? 

A: No tady, z toho lágru ne. Z lágru a tam do toho rohu v lese, tam je pohřbívali. 

Q: A z jakého důvodu tam ty děti umírali? 

A: Podvíživa to asi byla. Podvíživa, neměl to svoje, co potřeboval. 

Q: Nebyla nějaká možnost  tu potravu pro děti zajistit? 

A: Nebyla. 

Q: Nebylo to v silách těch četníků? 

A: Ne. 

Q: … A v čem myslíte, že to bylo? 

A: V podvíživě a tak. Tam, tam bylo na tom dvoře, tam bylo hlávkový zelí, když sme tam 

přijeli. Tak ty dětičky jak ty králíci to jedli, kousali z tych hlávek. 

Q: Jak si vysvětlujete, že Vy ste tam netrpěl hladem? 

A: … Pač kde sem moch, tak sem se najed, no. Dyť sem dělal v kuchyni, tak sem se najed. 

Mámě už sem to přinest nemoch. (smích) A kuchař se nenají, ať vaří tam anebo tam. 

JINÝ TÁZAJÍCÍ!!! 

Q:  … Mám ještě otázku. Kde v té době, předválečné, jak začala první světová válka. 

A: Prosim? 

Q: Jak začala první světová válka, kde ste sloužil? 

A: No to sem, když začala první světová válka, to mi bylo pět let. 

                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                   
 
 
 

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. 



Interview with Karel Vrba         Page 30 
 
March 8, 1997 

Q: Jo takle, to ste byl tak mladej. V tych 20. letech, to ste ještě pracoval kde? 

A: Ale kdy? 

Q: Před válkou? Před válkou. 

A: Před válkou, před tou druhou válkou ne? 

Q: Ano. 

A: Tak to sem pracoval v lese.  

Q: Aha, dobře. V tom táboře, jak se dařilo Vašim rodičům? 

A: Já tam měl akorát matku a otce, otec mi tam umřel. A matka ta, ta byla doba, je, teda taky 

zemřela už, ta tam byla. Jako mě. 

Q: A jak zemřel otec tam? 

A: Na tyfus. 

Q: A to ste ho mohl navštívit, když byl nemocný? 

A: No, to, to je jistý, ano. 

Q: A mohl ste mu pomáhat? 

A: Tam se nedalo nikterak pomoct nikomu, to byl tyfus a ten jak jednou sed, tak. 

Q: A kde ležel, když měl tyfus? 
 
A: No na tej palandě, no tam kde moch. Tam žádná ošetřovna nebyla. 
 
Q: A to tam už byl ten doktor bohyn? 
 
A: No to už tam byl. 
 
Q: A pomáhal Vašemu otci? 
 
A: No pomáhal. Von, von nemoch pomoct. Iněkci nedali nikomu na to. Povida, “Stejně  
 
zemře.” Když to byla kost a kůže každej ten člověk. 
 
Q: Než přišel ten pan doktor bohyn, viděl ste tam nějakýho jinýho lékaře?’ 
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A: Ne, tam nebyl žádnej. 

Q: A když někdo onemocněl? 

A: No tak to se musel sám se uzdravit asi. (smích) Tam nepřišel, civilní lékař tam nepřišel. 

Q: A léky nějaký byly? Léky? 

A: Léky žádný. Akorát tendle bohýn tam byl, že jo. 

Q: Čím tam trpěli cikáni, čím trpěli cikáni?’ 

A: Podvíživou asi. To je, to je. To pač, jak sem řikal, tak to jedli to zelí a takový věci ty 

dětičky. Ty Vám taky, byly tam ty kramářský vozy a maringorky. A taky sem se tam šel 

podívat a bylo tam devět dětí najednou, mrtvolek. A teď ale nezjistili, nikdo to nemoch zjistit,  

čí který je. 

Q: … Jak umírali děti? 

A: No asi mizerně, pač člověk mezi tym nebyl. 

Q: To ste viděl, jak umírali? … A co dělali jejich rodiče? 

A: No co mohli dělat, nic. Potom to i s dětma vodvezli do toho Aušvicu a bylo to. 

Q: No ale v době, kdy umírali. 

A: No tak mu nemoch momoct. Manžel ten byl pryč, jo. A co mu manželka mohla dát, teda 

matka. 

Q: A oni nenaříkali? Co se stalo když naříkali? 

A: No tak co. 

Q: Když si stěžovali. 

A: Já vim, že si stěžovali, to jo. My jim nemohli pomoct. 

Q: A co s nima udělali četníci, když si stěžovali? 

A: Nic. ____ tam si se nedovolal, no. 
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Q: Tam byly nějaký ty prostitutky z Prahy. 

A: No ty tři, jak sem řikal. 

Q: Co tam dělaly v tom táboře? 

A: No ty byly v tej dílně jo, šily tam. 

Q: Aha. A voni ta tom byly líp, nebo? 

A: Ale voni jedly tam, co sme vařili my. Tak voni to taky jedly. Voni tam byly jako z trastu 

daný, jako ty tři ženský. 

Q: A byl tam někdo, kderý chodil za nima, když to byly prostitutky? 

A: … Tam nikdo nechodil za nima. Akorát ta jak tam sedí, ten četník, tak ta prej si brala toho 

četníka, já nevim už. Po válce, nevim nic už. 

Q: A tamty ostatní ženy, oni něco dělaly s tema četníkama? 

A: Ne, nic nedělali, no. 

Q: A ty četníci to chtěli, třeba někerý z nich. 

A: Ne. 

Q: Co dělal třeba ten Hejduk? 

A: No to prej byl pěknej potvora, no a. Já nevim, já sem s nim do styku nepřišel. 

Q: A jak vypadal vůbec? 

A: Jo to já už nepamatuju, prosim Vás. To už si nepamatuju. 

Q: A jakym způsobem třeba trestal? 

A: Nevim. 

Q: … Když tam byli třeba děti neposlušný? 

A: No tak to, tam se jich nevšímli. Ať byl poslušnej, nebo neposlušnej. 
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Q: Třeba tel Láďa, von utekl. A když se tam vrátil, když ho tam vrátili z Prahy, co s nima, co s 

nim udělali? 

A: Tam se nevrátil už potom, žádnej. Kerej jednou utek vodtamtad, tak už se tam nevrátil, už 

jel. 

Q: Ale Láďa se tam vrátil. 

A: Nevim. 

Q: Láďu sebrali v Praze, a pak se vrátil. To nám řekl dneska. A co s nim udělali, když tam byl 

zase v tom táboře? 

A: No dyť to bylo jenom dítě. 

Q: No, ale když ho tam dali do toho vozu, cigánskýho. 

A: Nevim. 

Q: To ste ho neviděl. 

A: Ne. 

Q: A vůbec ste tam viděl cigánské vozy? 

A: No ježiš, dyť tam bylo, dyť tam dřív měli ty cikáni, jak tam byli, tak i koně tam.  A ty vozy 

tam stály asi tři, ty cikánský. A ten byl furt plný hnedle mrtvol. 

Q: A tam bylo na začátku i víc těch cigánských vozů? 

A: Těch vozů? No, co tam přijeli ty cikáni s nima. 

Q: A co potom s tima vozama? 

A: Potom se to spálilo. … Pač ten lágr se pálil celej, dyš to bylo po tyfusu, to pálili celý. 

Q: A co ty koně? 

A: To nevim kam přišlo, jesi si to ňákej sedlák bral, nebo kdo. … Nevim. 
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Q: Jak se tam zdravili ty četníci? 

A: Vám nic neřekli a nic ste se nedozvěděl. 

Q: No mezi sebou. Nebo když tam přišel nějaký ten velitel, ten ředitel. 

A: Jo ten bydlel, ten se tam nešel podívat. Ten bydlel vzádu, nahoře tam, v takovej budově 

pěknej, jo. Ten se tam vůbec nepřišel podívat. 

Q: No a jak, jak museli zdravit, třeba? 

A: Nevim. 

Q: A jak mluvili mezi sebou? 

A: Mezi sebou, česky. 

Q: A ty cigáni? 

A: No ty cigáni, ňákou cigánštinou, já nevim. Ale taky mluvili česky, ale že jim málo bylo 

rozumnět. 

Q: A pak ty Němci, který tam byli? Jako ty z toho Aušvicu? Voni uměli česky? 

A: No neuměli česky. Ty, ty Němci, jak sem řikal, že potom utekli. 

Q: Jak, prostě tam zjistěli nějaký odvoz těch cigánů. To ste viděl, jak tam je někdo vybíral? 

Jako kdo pojede do Osvětimi. 

A: Ano, byli tam z Prahy, byli tam z Prahy. A to ňáký rasová diskriminace, nebo co to. No z 

Prahy tam byli vod týdletý. A tam si nás postavili takle do takovech řad a to vybírali, voni to 

ňák to poznali. Ten, ten, ten, ten a to šlo všechno pryč. 

Q: Jak to poznali? 

A: Nevim, nemůžu Vám řic nic. 

Q: Aha. A to byli Němci, který přijeli z Prahy? 

A: Němci no. Z Prahy až, no. 
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Q: A jak vypadali? 

A: Jo to víš, to. 

Q: Jaký meli uniformy, nebo? 

A: No ty esesácký, ne, černý. 

Q: Aha. 

A: Ale ňáký zvláštní s nima byli, kerý poznali cigánskej typ. Museli s nima bejt  ňáký doktoři 

takový ňáký. 

Q: Aha. A to byli Němci nebo Češi? 

A: Němci. 

Q: Řeknete mi prosim, kam vozili ty, ty mrtvoly? 

A: No všecky do, do lesa tam. Dyť je tam na tom rohu je, vedle toho rybníčka tam sou hroby. 

Ale už je tam lesy. 

Q: A kolik jich asi tam vozilo? 

A: To nevim, to nevim. 

Q: Třeba, kolik za den? 

A: No za den tak štyry, pět, dycky tak. A voni to tam nevozili, až jich bylo víc. 

Q: A tam byly nejaký pohřby? 

A: Nebyly žádný pohřby, tam byl zakopaný a byla to šachta a dali to tam. 

Q: A kdo je tam vozil? 

A: Vězeň zase, vězeň. 

Q: A nevíte kdo? 

A: Nevim. 

Q: Vláda řiká, že to byl Pendr, Pendr nejaký. Je to možny. 

                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                   
 
 
 

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. 



Interview with Karel Vrba         Page 36 
 
March 8, 1997 

A: No to je všechno možný, ale nevim. 

Q: Co delal, třeba dělal tamten Baloun Franta? 

A: … No to byl prý pěkná potvora. Já si nepamatuju, já mě neublížil, ná nevim ani, Baloun. 

Q: A jak vypadal? 

A: No to byl. 

Q: Vysokej, nebo malej? 

A: Takovej zavalitej, to už si nepamatuju nic. 

Q: A třeba ten Havel, to ste viděl, jak třeba něco proved? 

A: … Nevim. Byl u toho, teda u těch četníků, ale nevim, jesi něco proved. To jen to meno 

sem si zapamatoval. 

Q: A třeba ten Maxa Franta. 

A: Franta Maxa to byl dobrej chlap. 

Q: Co tam mel za úkol? 

A: No tako jako voni, jako ty druhý. Ten byl tajdle vod Třeboně, vod někad. 

Q: Vy ste asi znal pana Peška, ten taky dělal v tý kuchyni. A jaký to byl? 

A: Dobry. 

Q: A co tam dělal v tý kuchyni jako četnik? 

A: No dával pozor, jak se vaří. 

Q: Aha. Pomáhal? 

A: Ne, jenom dával pozor, jak se vaří. 

Q: A ten Pešek … to nejak hlidal, aby tam bylo dost jídla? 

A: No. 

Q: A ten Janovsky, ten velitel, ten ředitel. 
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A: Jánský. 

Q: Nebo Jánský. 

A: Já sem s nim do styku nepřišel. 

Q: Proč nedával tim dětem to jídlo? 

A: No to, to my nevíme. 

Q: … A co udělal s tima potravinama? 

A: Vozil to do Prahy, poněvač von byl z Prahy. 

Q: A jak to vozil? 

A: No s autem. 

Q: A jaký to bylo auto? Naklaďak nebo? 

A: No asi náklaďák nebo. No já nevim, nemůžu už říct. 

Q: A von sám měl taky auto?  

A: Nevim. 

Q: A von tam byl z rodinou nebo sám? 

A: Sám, rodinu měl v Praze. 

Q: Pamatujete si na tu Rychtrovou Květu? 

A: Rychtrovou, ne?  

Q: No, Květu.  

A: No. 

Q: Co vona dělala? 

A: Nic. 

Q: Nebo musela dělat? 

A: No doma, byla v dílně, tak v tej, šila no, spravovala. 
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Q: A ten druhý velitel, ten Blahynka Štefan. 

A: To nevim. 

Q: Von byl odkud? 

A: Já nevim. 

Q: … Kdy tam umřel první člověk? První vězeň? Pamatujete se? 

A: … První vězeň to zemřela mě holka, ta zabila se, spadla z toho. A ta je pohřbená v 

Mirovicích.  

Q: A ve kterym měsícu. 

A: To nevim už. 

Q: Zemřelo nejvíc lidí tam? 

A: Já nevim, to si nepamatuju. 

Q: To bylo když tam vypukl ten tyfus? 

A: No, pak to šlo jeden za druhym. Nevim, už si nepamatuju. 

Q: Ty četníci, jaký měli zbraně? 

A: Já Vám nepovim. Ňáký karabíny a to neměli, měl každej bouchačku a. 

Q: Někdy používali? 

A: Automaty a nic to neměli. 

Q: Používali někdy ty zbraně? 

A: Ne, nikdy. 

Q: … Proč myslíte, byl ten Jansky po válce zavřeny? 

A: Nevim. 

Q: Nevíte. Nevíte, jak skončil? 

A: Ne. 
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Q: A jak ste žil sám po válce? 

A: … Nevim. Já už sem se nezajímal vo nic. 

Q: Ne, myslim, co ste dělal po válce? 

A: Já? 

Q: Ano. 

A: No byl sem totálně nasazenej. 

Q: Ne, po válce, myslim. 

A: Po válce? 

Q: Jak skončila válka. 

A: No tak to sem, to sem byl na vojně, jo. Až do Zlína, dyš skončila válka, to sem byl na 

vojně až do Zlína. Pak sem přišel domu a tam sem měli jenom jeden byl, tak sme se 

vodstěhovali sem ve 47 roce, no. Tady byly samý pazderdy, tak kluk todle postavil, dyť je 

zedníkem, tak. 

Q: A pak ste dělal kde nebo? 

A: Ježiš, sem dělal v lese, v lese sem dělal. Napřed sem dělal u rybařiny, tady u Hradecký, 

pak sem dělal v lese 21 let. 

Q: A měl ste ještě někdy nějaký problémy? 

A: Ne. 

Q: Viděl ste se s těma bývalýma spoluvězňama? 

A: Nesešel sem se se žádnym. 

Q: A jel ste někdy tam, kde byl ten tabor? 

A: No, my sme tam byli dvakrát.  

Q: A jak to tam vypadá? 

A: No nic nepoznáte, tam je kravín. To tam komunisti ještě postavili. 
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Q: A jak sou ty hroby tam. 

A: No to nepoznáte. To už sou stormy vysoký na tom. 

Q: A víte kde leží Vaše dcera? 

A: No, to už je, to už je srovnaný ze zemí. Ta ležela tam, jak byli malý dětičky a voni to 

planýrovali.  

Q: A to bylo v tom lese? 

A: V Mirovicích. 

Q: Na tom hřbitově? 

A: Na hřbitově, tadydle ne, tady sem měl jenom otce. 

Q: A to ste se ptal tamty lide, proč to planýrovali? 

A: Ale na hřbitově to planýrovali, tam tajdle ve Strážnym taky. Tak bylo už to zarostlý všecko, 

tak už tam, tak to zplanýrovali, to ne, to sem se neptal. To ne jenom jí, to tam splanýrovali 

všecko. 

Q: Aha.  … A … Váš otec leží kde? 

A: Tam leží, v tom lese taky. 

Q: A víte kde? 

A: Nevim. 

Q: Víte, že tam pan president odhalil pomník? 

A: Já ho nikde neviděl tam. … Teď sme tam nebyli, tak nevim. Já sem tam byl dvakrát a 

nebylo tam nic. Tam komunisti dávali nějakej křížek dřevěnej, tam jak sou ty hroby, jo. No a 

pak už tam nebylo nic. Takle já sem nebyl, protože já nevim jesi. No slyšel sem vo tom teda, 

že tam něco dělali. 

Q: Dostal ste pozvánku? 

A: Nedostali. 

Q: ... Dostal ste odškodnění nějaký? Za tu dobu, co ste tam byl uvězněn? 

A: Co sem tam byl dostal sem tři tisíce, jedno ne, tři tišíce pět set.  
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Q: A kdy? 

A: No to už je asi přes rok. 

Q: A co ste myslel, jak ste to dostal? … Tak jo, tak Vám děkujeme. 

A: Nejni zač. 

Q: Vy ste nám hodně pomáhal a tým vlastně si další generace můžou tvořit obraz jak to tam 

bylo. A jak ste zkusili. 

A: Jo. 

Q: Jak ste všechny trpěli. 

 

End of tape 1  

Conclusion of interview 
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