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Question: Tak pani Holomkova, řeknete, jak se menujete, kdy a kde ste se narodila? 

Answer: V Uherským Brodě. 

Q: A jak se jmenujete? 

A: Holomkova. 

Q: A křestním jménem? 

A: _____Holomkova. Margita.  

Q: No a kdy ste se narodila? 

A: 27. března 1927. 

Q: Aha. A kde řikáte, že jste se narodila?  

A: V Uherským Brodě.  

Q: A kolik vás bylo doma dětí? 

A: Štyry jako chlapci a já.  

Q: A vy jste byla nejmladší?  

A: Ja. Jo, jo. Ještě kluka. Bratra sem měla nejmenšího. Vosum let. Ten zustal 

v koncentráku.     

Q: A čim byl tatínek?  

A: Tatinek dělal u Židáků, dělal.  

Q: U Židáků.  

A: Ano.   

Q: A bydleli ste, měli ste byt nebo domeček nebo - - 

A: Taky domeček sme měli, no.  

Q: Někde na kraji města to bylo? 
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A: Ne. Hned přímo tam, jak sme bydleli Uherský - -  To bylo okres Uherský - - 

Q: Starý město ste řikala.  

A: _____ 

Q: No jaký to tylo doma? Bylo to hezký, bylo veselo? 

A: Tak, to sme měli veselo furt tam.  

Q: Vyprávějte, vyprávějte. Na co si všecko, všecko na co si pamatujete. nečekejte až 

se zeptám. 

A: No tak, já nevim.  

Q: Co dělal tatinek? 

A: Tatínek byl u těch Žiďáků.  

Q: Ale co tam dělal? 

A: Boty pucoval, jim, těm Židákům. 

Q: Jako sloužil. Ano? 

A: Ano.  

Q: A čim oni byli? Oni byli - - 

A: On byl jako dělnik. 

Q: Ne, ale čim oni byli? To byli továrníci nebo obchodníci. 

A: Ne. Obyčejný jako dělnik.  

Q: Ne. Ty Židi, u kterejch sloužil.  

A: To já nevim. 

Q: Nevite. 

A: Nevim.  

Q: No a tak tatinek tam sloužil a z toho co vydělal, tak živil rodinu.  
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A: Ano. Celou rodinu. 

Q: A vy jako děti ste museli pomahat vydělávat? 

A: Ne.  

Q: Povídejte. Chodili ste do školy neb - - 

A: Tam nechodili do školy. My sme nechodili do školy.  

Q: A co ste dělali, když ste nechodili do školy a nemuseli ste pracovat?      

A: _____ jako rodiče.  

Q: No, ale co, vy děti, ste dělaly?  

A: Tak. My sme hrály, chodily jako všude na ovoce, a to  

Q: A měli ste kamarády mezi ostatními dětmi, neromskými? 

A: Ano.  

Q: A jak se k vám chovali, ty děti a jejich rodiče? 

A: Dobře. 

Q: Měli ste - - Měli vás rádi?  

A: Jo. 

Q: Chovali se - - 

A: Ano, dobře se chovali. 

Q: A když ste potřebovali pomoc, pomohli vám? 

A: To ne. 

Q: Vy ste nepotřebovali nebo nepomohli? 

A: Nepomohli.  

Q: Takže vás měli rádi, ale ne zas tak moc.  

A: Ne tak moc. 
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Q: Na co si tak pamatujete z dětství? 

A: No já si nepamatuju. 

Q: Měli ste ňákou drůbež?  

A: Ne. Neměli sme. 

Q: Tak ste žili jako, jakoby ve městě. 

A: Ano.  

Q. A ani ten nestarší bratr, nechodil do školy?  

A: Ne.  

Q: Tam nebyla škola?  

A: Tam - - Tam byla škola, ale ne - - Ale jako byl obec, že jako sme tam byli, tak tam 

nezaváděli jako nás do školy.  

Q: Takže rómský děti nechodily do školy - -  

A: Ano, ano.  

Q: A ty ostatní děti chodily.  

A: Ja (něm.). 

Q: Paní Holomková, sama vo tom mluvte. 

A: No, co - - 

Q: No, jak to bylo potom, když - - Když republiku zabrali Němci? Pocítili ste to nějak? 

A: Tak pocítili jako, že máme jít, jako do toho koncentráku. 

Q: No, jak ste se to dozvěděli? 

A: Od - - Od toho starostu. Jako rodiče se dověděli.  

Q: A co jim řekl?  

A: Jako, že nebudeme, jako tam bydlet, že jako nám dají do koncentráku.  
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Q: A řekl do kterého?     

A: Ano. Do Osvěčína.  

Q: On to věděl? 

A: Ano, ano. 

Q: A co vám o tom táboře řekl?  

A: Tak řikal jako, že jako abychom se chystali, jako že půjdeme do toho koncentráku. 

Q: No a řikal, jaký to tam bude? 

A: Ne. To neřekl. 

Q: A už tam někteří vaší známý šli předtím?  

A: Ne. Ne.  

Q: A co ste si mysleli, že to je?  

A: No, tak co mysleli. Že jako jedeme pryč, jako do toho, do toho koncentráku.  

Q: A kdy to, paní Holomková, bylo? V kterém roce? 

A: Já si nepamatuju.  

Q: Váš pan manžel říká v roce 43.  

A: Tak. 

Q: Bylo to tak? 

A: Bylo.  

Q: A bylo to na jaře nebo v létě?  

A: Já myslim v létě. To bylo v létě. To už si nepamatuju.  

Q: No a jak to probíhalo? Kam ste šli z toho oklucka (ph.)?  

A: Inu do - - Do toho - - Do tý vagóny. Jak bylo vystavovaný ty vagó - - 

Q: A nikde mezi tím jako nešli ste do ňákýho sousedního města? 
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A: Ne. Ne, ne. Nikdo. No a tam nás ostříhali a - - 

Q: Počkejte, to je moc rychlé. Ten vagón pro vás přijel na nádraží do tý vesnice, kde 

jste bydleli? 

A: Ano. To bylo jako tam na tom - - Vystavovaný.  

Q: Ano. A byl to osobní vagón nebo - - 

A: Byl osobní, nákladní vagón. 

Q: Nákladní. A co jste si směli vzít sebou?  

A: Tak maminka měla peřiny dvě, jídlo no a jako šacení. To nám vzali všecko. 

Q: A každej ste něco nesl?  

A: Ne.  

Q: Vy děti ste nenesly nic?  

A: Ne. Ne.  

Q: A dokud ste eště byli doma byli, byli ste chudí nebo zámožní? Nebo tak akorát? 

A: Akorát to bylo to - - 

Q: Na živobytí to stačilo. 

A: Jo, jo. To stačilo.  

Q: No a teď povídejte. Kdo už byl v tom vagóně, když vás tam na - - dali do toho 

vagónu. 

A: Němci.  

Q: No ti vás hlídali.  

A: Ano. 

Q: A ňácí jiní li - - 

A: Akorát my sme tam byli jako do toho vagónu  a Němci jako jeli s náma.  
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Q: Jenom s vaší rodinou. 

A: Ano.  

Q: A kam vás odvezli? 

A: Do toho, do Osvěčína.  

Q: No dobře. Někde ste jistě dost - - To tam přišla jenom vás sedum? 

A: Všecky. Tam bylo moc jako našej - - 

Q: No, ale kde jste se jako spojili s těmi lidmi?  

A: My sme tam _____ všechni, ty cigáni. No a s těmi - - Jako šli s náma do toho, do 

tý vagóny. 

Q: A kolik vás tam bydlelo, rodin Rómských? 

A: No, tak vod 30 číslo.  

Q: Takže všechny Rómy najednou.                    

A: Ano. Všichni. 

Q: Takže dohromady vás mohlo bejt 1000? 

A: No. To jo.  

Q: A hodně dětí tam bylo? 

A: Dětí no. Každý měl děcka tam.  

Q: A vy ste neměli ste babičku nebo dědečka?  

A: Já měla sem babičku, dědu. 

Q: Ati šli taky s váma? 

A: Taky. Ano. Ty tři jako, všechno tam šli s náma. 

Q: A jako dlouho tam - -Z toho oklucka (ph.) ste jeli rovnou do Osvětíma? 

A: Ano.  
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Q: A jak dlouho ste byli na cestě?  

A: Já nevim kolik bylo hodin, jak sme tam dojeli.  

Q: No byly to hodiny nebo dny?  

A: Dny to bylo. _____ jak voni tam přijeli jako ty do Ostravy přijeli. No a pak do toho 

koncentráku. S náma jeli _____ vagóny.  

Q: A ti Němci, kteří jeli s váma  - - 

A: No to byli naše, český ještě.  

Q: Jo tak. Vy ste řekla Němci, to jste se spletla.  

A: Ano. Ano. 

Q: To byli český četníci. 

A: Ano, ano. Ty s náma jeli až  - - 

Q: Do Osv - - Do Ostravy. 

A: Ano.  

Q: A jak se k vám chovali? 

A: No, takový, že s náma mluvili dobře. No a potom nás vzali už Němci.  

Q: V tý Ostravě vás převzali.  

A: Ano. Do toho koncentráku, jak sme jeli. 

Q: No to už je blízko z Ostravy. 

A: Ano.  

Q: A jak ti se k vám chovali? Křičeli nebo - - 

A: Křičeli. 

Q: Byli hodní?   

A: Křičeli. Psy měli a křičeli. 
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Q: A jaký psy měli? 

A: Byli ty vlčáky. To potom nás tam dali, jako do toho Osvěčíma, tam jako nás tam 

vostříhali, všechno - - 

Q: A když jste vystoupili z vagónu, mohli ste si ty peřiny a ty věci vzít sebou?      

A: Ano. To vzali všechno a oni to vzali  s nama. Ty Němci nám to vzali všechno. Nám 

to vzali všechno. Naházeli na jednu hromadu, no a tak sme šli.  

Q: A kam ste přišli? Do kterého tábora?  

A: Do toho Osvěčíma.  

Q: No toho cikánského tábora. Vždyt tam bylo hodně táborů. 

A: Moc. Osvěčím. Přímo do Osvěčíma.  

Q: Birkenau (něm.). Březinka. 

A: Ano, ano. 

Q: A tam bylo hodně táborů?  

A: Moc, moc bylo. 

Q: A jeden z nich byl váš. 

A: Náš. Já sem byla na 10. 

Q: Na bloku. 

A: Ano. Blok 10. To si pamatuju, jináč nepamatuju si nic.  

Q: No a jaký to - - Co s vámi dělali, když jste přijeli? Tak, oni vás sprchovali?  

A: Jo. Stříhali.  

Q: A holili. 

A: A holili. Všechno ostříhali. No jak byli všecko hotový, tak jako vzali to a dali nás na 

ten lágr.  
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Q: A kdy vás tetovali? 

A: Tam v tom. Přímo v tom. 

Q: Ukažte takhle ruku. Tak.  

A: Na tom. No v tom Osvěčíně. Na ten, na ten _____ 

Q: A kdo to tetoval?  

A: Němci. Němci. Němci. 

Q: Je to Z 50 – 5200. 

A: 200. 

Q: A báli ste se toho tetování? 

A: No, to bolelo. Tatinek mě musel držet jak to dělali. 

Q: A tetovali vás Němci? Nebyli to vězňové?      

A: Němci. Ne, ne, ne. Němci.  

Q: A měli uniformy? 

A: Jo. Německý. 

Q: A co vám dali? Jaké oblečení? 

A: Ty páskové šaty takové. 

Q: A taky prádlo ste dostali? 

A: Ne.  

Q: Tak řekněte, co ste dostali? 

A: Nic. Akorát ty šaty a ty dřeváky na nohy. Bez ponožek. Bez všeckýho. 

Q: A ani nic na hlavu? 

A: Ne. Nic.   

Q: Ani šáteček? 
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A: Ani šáteček. 

Q: No a tak jak vypadaly ty bloky ve vnitř?  

A: No, tak byl postele tam jako. 

Q: Postele? Jednoduchý? 

A: Ano. Dřevěný ano. 

Q: Nebo poschoďový? 

A: To bylo pod sebe, no. Po třech to bylo.  

Q: Ano. A čím ste se přikrývali?  

A: Deky obyčajný.  

Q: A byly ňáké matrace nebo slamníky? 

A: Sláma. Tam byla sláma. Tam bylo prknama jako a sláma tam byla.  

Q: No a co - - Jak ste tam spali? Byl tam ňáký hmyz nebo spali ste dobře?  

A: Tak spali, no tak ty deky, že? No, na tu slámu. Ani polštáře, nic. Jenom tak.  

Q: A každej ste měli pro sebe jeden kavalec?   

A: Ja (něm.)  

Q: Ano nebo - - 

A: S rodičama sme jako byli. Jako s maminkou s tatínkem. A ty bráchové.  

Q: A kde ste bydleli? Dole, uprostřed nebo nahoře? 

A: Až navrchu, až navrchu.  

Q: Tam to bylo lepší nebo horší?  

A: Bylo stejný, to všude stejný to bylo.  

Q: No a teď mně vyprávějte podrobně, o tom co - - Jaký tam bylo jídlo. A kolik ho 

bylo. 
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A: Jéžišmarja. To byla taková miska jako, plechová. Tam byly kopřivy, šlupky po 

mrkvu, řepu červenu. To bylo všecko dohromady nakrájaný, že jo. No. 

Q: Jak často ste dos - - Tak to byla řípa? 

A: Jo.                                                                                                                    

Q: A jak část ste ji dostali? 

A: No - - Nám dávali ten chleba, že jo - -  

Q: Kolik?  

A: Tak krajíček takovej.  

Q: Každý den? 

A: Ne, každý den sme to dostávali tu řípu. 

Q: A tu řůpu taky? 

A: Jo. Každý den.  

Q: A k snídani něco? 

A: K snídani černů kávu.  

Q: No a teď mně řekněte, vypravujte, když ste se chtěli umýt, jak to bylo? 

A: Tam byla voda. Tam bylo.  

Q: Kde byla voda? 

A: Tam přímo jak sme jako, jak sme bydleli. V tom lágru. 

Q: V tom lágru, ne v tom bloku? 

A: V tom bloku přímo. V tom bloku.  

Q: A jak to vypa - -To byla ňáká - - 

A: To bylo - -  

Q: Umyvárna? 
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A: To bylo takový kamenný, takový dlouhý - -  

Q: Takový žlab? 

A: Ano, to.  

Q: A nad tim kohoutek jeden nebo - -  

A: Jeden, jeden, jeden.  

Q: A kolik vás bylo na tom bloku? Asi. 

A: Já už si jaksi nepamatuju.  

Q: Málo nebo hodně? 

A: Tam bylo dost lidí. Tam byli - - 

Q: No, jak ste se střídali na to mytí?  

A: No tak každý měl svoju postel. Ne? To byly tři ty postele, no - - 

Q: A nebyl tam ňáký blok, kde byly jenom, jenom voda, jenom kohoutky?  

A: No tak tam byly, zas jedna, zas vedle blok co byly.  

Q: Tak to byla, tak byla jakoby Waschraum (něm.). 

A: Ano, ano.  

Q: No a směli ste tam jít, kdy ste chtěli nebo? 

A: Ne. Sme měli vždycky hodinku sme museli spát, no a pak odpoledne sme šli jako 

ven, na procházku, venku. Na ten apel.   

Q: A jak dlouho ste, jak často ste stáli ten apel? 

A: No, tak třeba někdy sme byli aj, aj do rána sme stáli.  

Q: Ano.                                                                                                                    

A: Nebo do půlnoci. 

Q: A jaký tam bylo počasí?  
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A: Tak. V zimě to bylo zima. A v léte to šl - - to se dalo.  

Q: A v létě v noci?  

A: Taky.  

Q: Co taky? 

A: Taky sme chodili. Aj v zimě venku. 

Q: A noci taky bylo teplo? 

A: Ne.                                                                                                                    

Q: A teď eště, nerada vo tom mluvim, ale je to zajímavý. Když ste potřebovali jít na 

záchodm, jak se to - - 

A: To sme šli sami.  

Q: A směli ste z bloku ven? 

A: Ne, venku. To bylo tam všecko do toho lágru. Jak sme byli. 

Q: V tom bloku. 

A: Ano, v tom bloku.  

Q: A jiný latriny ste něměli veliký?   

A: Ne.                                                                                                                    

Q: A tam měl někdo u toho službu?  

A: Ne nikdo tam neměl službu. 

Q: No a kdo to vynášel? 

A: To tam byla ještě jedna, jako co tam chodili uklízet a voni to potom vynášeli jako 

do tý žumpy. To byly takové necky, takové s dvouma to - - 

Q: Držákama. 

A: Ano, ano, a to vynášely ven.  
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Q: No a teďko, kdo se staral o celý ten blok? 

A: Ty Němci. 

Q: No měli ste tam ňákýho vedoucího, vězeňskýho? 

A: Ne.                                                                                                                    

Q: Ňákej - - 

A: To byl esesák. 

Q: Blokelteste (ph.)? 

A. Ano.  

Q: A nebyl to vězeň? 

A: Ne.                                                                                                                    

Q: A měl uniformu německou?  

A: Německou.  

Q: A jaký tam byl - - Byl tam ňákej Stubendienst (něm.)? 

A: Aj to bylo. A to to bylo všechno. 

Q: A to - -                                                                                                                     

A: Rozdávali jídlo. 

Q: A to byli taky Němci? 

A: Ja (něm.). 

Q: I ty šuboni (ph.)? 

A: Ne. Ty ne. Ta byli jako, třeba jako moje tetka tam byla - - 

Q: Štublova (ph.).  

A: Ja (něm.). No a ona rozdávala to jídlo. No. Chleba, a to. 

Q: Tu řípu. 
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A: No.                                                                                                                    

Q: No a co - - Byl tam ňáký kápo? 

A: No byli kápi tam.  

Q: A kdo to byl ten kápo? 

A: To byl Němci, nebo  

Q: No měl proužkový oblek nebo uniformu?  

A. Uniformu. Uniformu. Esesáci jako byli. 

Q: No a, na co si tak pama - - pamatujete z toho cikánského tábora? Byly ste tam 

muži, ženy a děti dohromady? 

A: Všecko dohromady. Všecko. 

Q: Na bloku? 

A: Ano.                                                                                                                    

Q: Na - - Na jednom bloku? 

A: Ano, na jednom bloku.  

Q: Muži, ženy i děti. 

A: Ano. Zvlášť a zvlášť. 

Q: Tak zvlášť, anebo dohromady? 

A: Ne, tak voni jako měli svoje postele a my sme měli také svoje postele. 

Q: V jednom bloku. 

A: Ano.                                                                                                                    

Q: Aha. No, na co si tak jako vzpomínáte? Co vám připadalo nejhorší? 

A: To bylo nejhorší ten apl. To bylo nejhorši. 

Q: Jak dlouho ste stáli? 
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A: Dost. To sme šli ráno, bylo šest hodin, a pak vodpoledne ve štyry.  

Q: No, ale jak dlouho vás tam nechali stát? 

A: Tak někdy tři hodiny, někdy - - Jak někdo chyběl, jako, tak to sme stáli aj do rána. 

Q: A stalo se, že někdo chyběl? 

A: Ano, ano. 

Q: A pak ho našli? 

A: Ne.                                                                                                                    

Q: No a kam se poděl? On utekl?  

A: No nevim. Nevim. To o tom nevim. No jenom jako sme stáli, že už sme věděli, 

jako že chybí někdo. No oni počítali, kolik je nás, všechno a   

Q: No a když jim někdo chyběl, potrestali vás nějak? 

A: My ne. Nás ne.  

Q: Byly tam vůbec nějaké tresty?  

A: Tak tresty tam nebylo vůbec a zabili, no. Když někdo chyběl, tak ho zabili. Mého 

tatínka přímo zabili.  

Q: No tak nechyběl, když ho zabili.  

A: No, no zabili. 

Q: A jak ho zabili? 

A: No on šel do práce, všechni a v práci jako, jako dělal, von byl nějak špatnej, no tak 

ten esesák vzal jako pistoli a zastřelil ho. A potom ještě přišel jako ukázat, do - -

dovezli ho tam na tem dvoře. Jako že - - že je to můj táta. 

Q: A co tam dělal váš tatinek? 

A: Chodil do práci. 
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Q: Ale co pracoval?  

A: Tak chodili do skály nebo na tom na vagóny, cihly vykládat. A takový věci. 

Q: A do tiskárny chodili mimo tábor? 

A: Ano, ano.               

Q: A maminka tam taky pracovala? 

A: Ona umřela hned jak přišla. Vona tam byla měsíc. A umřela. 

Q: A jak dlouho tam byl váš tatinek než ho zabili?  

A: Kolik tam byl? Tři měsice.  

Q: A vaši bratři a vy ste musely taky pracovat?  

A: No ty byli tam taky, já sem jako zůstala sama.  

Q: No, né. Museli taky pracovat? 

A: Jo.                                                                                                                    

Q: A co oni dělali?  

A: Oni chodili taky jako do to - - Do lesa - -  

Q: Do lesa?  

A: Do lesa chodili, takový ty, ty, tu hlínu ty s drny jako, to vždycky vypalovali s rýčem 

a to dávali na ruky, a tak to nesli.  

Q: A kde tam je les? 

A: Tam bylo, to, les. Sem tam chodila do práce. 

Q: Takže vy ste chodila do práce v Osvětimi? 

A: No.                                                                                                                    

Q: A co ste dělala v práci? 
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A: Tak já sem chodila jako ten cement vod tý vagóny vykládat, sem tam, a pak do 

toho lesa sme chodili. Ty drny jako vykrajovat, a to, a to nám dávali na ruky a 

s těma jako sme to nosili zase inde. _____ po baráku. Sme to poskládali tam. 

Jako v té vránice. Jak byla vrátnice.     

Q: A paní Holomková, když ste chodili na práci mimo tábor, mimo ten koncentrák, 

potkali ste se někdy třeba s Poláky?  

A: Ne, ne, ne. 

Q: A měli ste, přece za plotem, kam bylo vidět, a kde bylo slyšet, byli jiní vězňové, 

měli ste s nima ňáký kontakt?  

A: Ne.                                                                                                                    

Q: Nepovídali ste si? 

A: Ne, vůbec ne. Ne.  

Q: A jak to bylo mezi vámi? Pomáhali ste si? Kamarádili ste se? 

A: Tak jako rodiče nežili, tak sem byla jenom já sama. Že? 

Q: No eště tam byli bratři, Ne?  

A: Bratři. Ten také. Ten byl dva měsíce, taky jako zabili. On byl nemocný a ty _____ 

ho zabili. No já sem zůstala sama. 

Q: No, paní Holomková, když ti bratři byli nemocní, tak dali je tam na - - na marodku? 

A: Na tu - - na tu marodku. 

Q: A tak zemřeli, anebo je zabili? 

A: Oni dali ho - - ty děcka, ty moje bratry jako dali na tu marodku a my sme tam 

nesměli chodit. No, a potom ho dali na tu matu - - marodku, a pak buď umřel nebo 

ho zabili. Nevim. Já sem ho neviděla. 
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Q: No a měla ste tam ňákou kamarádku? 

A: Tady tu, co je tady. Paní Heráková. 

Q: Ta s tou ste se kamarádila. 

A: No.                                                                                                                    

Q: A to je příbuzná? 

A: No. _____ 

Q: A mimo rodinu ste neměla žádné přátelé? 

A: Ne, ne. Nikoho.  

Q: No a jaký to bylo jinak. Kradli si vězňové jeden druhému chleba nebo tak z hladu?            

A: Ne. Akorát jako strejda můj, on byl ženatý, jako s mojů s tetků, no tak von si vzal 

chleba vod ňů, jako kradl a oni ho hned zabili při tom. No chytli ho.  

Q: Kdo?                                                                                                                    

A: Jako ta, ty esesáci. Ta tetka to žalovala moj, tomu esen - - Tomu Němcovi. Oni ho 

hodili dolů, jako z tej postele a on se zabil hned. Oni byly ty postele jako _____ na 

sobě měli. No a jinak nevim nic, fakt.  

Q: A nebylo by to - - Nebylo to té tetě líto, že to na něj řekla?  

A: No tak, ta moje tetka to zavinila. Vona žalovala a všechno. No. Ještě žije, no. 

Nevim.                                                                                                                    

Q: Pani Holomková, kdy ste se dozvěděla nebo vůbec, kdy dozvěděli co se tam děje 

v těch plynových komorách a v krematóriích? 

A: No, tak to sme už jako chodili do práce, že? No a my sme tak blízko jako chodili 

do práce. No když tam šli ty, ty Židi, jako, tak jim dávali ručník, mýdlo - - 

Q: A to ste viděli?  
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A: No tak to nebylo vidět, ale už sme věděli kam idů, ne? My tam dělali kousek. Tak 

sme řikali, tak voni už se nevrátijů. Dali jim ručník, mýdlo, že se dů kůpat. No a 

pustili ten plyn tam. No a bylo to. 

Q: No a jak vy ste viděli - - Vy ste viděli na to krematorium? 

A: Ano. My sme byli akorát v tom koncentráku v tom Osvěčíně, a to byl hned naproti, 

kósek. No, já sem tam chodila po práci.  

Q. No a vy ste viděli ty komíny, kouř. 

A: No. Všchni i kůř, všechno.  

Q: A jak dlouho ste byla v tom Osvětimě? 

A: Asi rok.   

Q: Řikáte, že ste tam přišla v létě 43 - - 

A: Ano a - - Dva a půl roku. No. Dva a půl roku. 

Q: No, to asi - - Nepletete se?  

A: Já nevim.       

Q: No, protože eště ste byla v jiným táboře. V jiným koncentráku. 

A: Jak to? V Rábenbriku (ph.). 

Q: Já myslim, jak dlouho ste byla v Birkenau (něm.), v Osvětimi? 

A: Já nevim, kolik bylo. Jak sem tam byla dlouho. Nevim.  

Q: Nevíte. 

A: Ne. To nevim. 

Q: A jak ste - - Jak ste se dozvěděli, že máte jít na transport? 

A: To zase přišel jeden Čech, taky byl Němec, ale mluvil česky. 

Q: A byl Němec nebo Čech?  
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A: Čech. Přišel nám to říct. Že jako ráno, že nás jako odvezů už pryč tama a a co 

tam zůstaly jako maminky a děckama, že budů jako spálený v noci. No. To nám 

přišel říct. No a sme jeli hned - - 

Q: Počkejte, a jak ste na takovou zprávu reagovali? 

A: No tom přišel říct, ten Němec. 

Q: Ten českej Němec. 

A: Ano. On nám to přiše - - 

Q: Tak vy ste měli radost - - 

A: Že idem my pryč, že nepudeme do plynu. 

Q: A jak na to reagovaly ty matky s dětmi a ty staří? 

A: Oni je dali zasej do toho, on to řikal ten Němec, jako že budů spálení. Že jako, že 

jů dají do auta a do týhletý plynový komory, že ji - - 

Q: A jak na to reagovali? Plakaly, křičely nebo? 

A: Jéžiš.  

Q: Nebo byly odevzdaní? 

A: Přijeli tam, voni co měly ty děcka u sebe, tak ty maminkám - - Ty maminky házely 

děcka _____ z toho auta. Aby ____ 

Q: Když už - - Ale to už ste tam nebyla?    

A: Ne. Já už sem tam nebyla.  

Q: Tak řikejte jenom to, co ste viděla sama. 

A: Akorát tam to. Jak chodili do tý plynový komory.  

Q. No tak, kolik vás asi vyšlo z toho - - Z toho lágru na tu práci? 

A: No tak to sme byli moc. To byli samý mladý jako já. 
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Q: A jak vás vybrali? 

A: Tak ti mladí co jako, jako mohli dělat, tak ty mladý vybrali, no a dali je - - 

Q: Jakým způsobem vybrali?    

A: Vybrali jako - -  

Q: Museli ste se svlíknout a von vám ukazoval, a nebo vás vyvolávali?  

A: No voni jenom jako řekli, do práce jako, že jdeme. 

Q: To vý vyolávali podle čísel? 

A: Ano, vyvo - - Čísla.  

Q: To tam někdo měl seznam? 

A: Zeznam, no. 

Q: Schreiber? 

A: No.  

Q: No, tak na rampě, tam byli už - - Povídejte jak vás dali do vlaku, vypravujte. 

A: Vždyť sem to řekla. Nemůžu říct nic.  

Q: No ne, dali vás do vlaku - - 

A: Do vlaku nás dali. 

Q: A dali vám na cestu ňáké jídlo? 

A: Maminka měla jídlo všecho připravený, a nás vodvezli.     

Q: Jo.  

A: Na ty vagóny, no.  

Q: Takže - - No, ale vždyť řikáte, že maminka už byla mrtvá. 

A: Ne. Když tadyma z Uhorskoho Brodu nás - - 

Q: Tadyma, tadyma, ale když ste šli z Osv - - Z Auschwitzu (něm.). 
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A: No.  

Q: No, tak to už ste neměla maminku.  

A: Ne, to nebyla. Maminka už byla mrtvá. 

Q: No a dali váma něco? Ňáký jídlo na cestu Němci? 

A: Ja (něm.). 

Q: A co váma dali? 

A: Chleba.  

Q: A kolik vás bylo ve vagóně? 

A: No moc. Tam bylo moc. 

Q: A šli ste zase před tím do sauny? 

A: Jo.  

Q: Do tý koupele?   

A: Jo.  

Q: A dostali ste ty samý šaty? 

A: Ty samý šaty. 

Q. Tak to ste si je v šatně odložili a za se vzali. 

A: No.  

Q: A jak dlouho ste jeli do toho Rávensbriku (ph.)? 

A: Tak ráno nás vodvezli, asi tak pět, šest hodin, mysli.Poněvadž čekali jako na nás 

Němci. Že nás dajů do toho Osvěčíma. 

Q: Ne. To už ste jeli za Osvětíma.  

A: Z Osvěčína. No, já si nepamatuju.  
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Q: A když ste dojeli do Rávenbriku (ph.), tak tam už byly ňáký vězeňkyně, jako ženy 

zavřené? V Rávensbriku (ph.)? 

A: Jo, byly tam ženský také. 

Q: A jaký to tam bylo? Bylo to lepší nebo horší než s Auschwitzu (něm.)? 

A: Bylo to stejný. Bylo to stejný jako konce - - Osvěčín, a to - - To bylo stejný, nebylo 

nic lepší.   

Q: No, a zůstali ste v těch proužkovaných šatech?  

A: Ano.  

Q: A měli ste svůj blok? 

A: Ja (něm.). Sme měli jeden blok, a tam sme byli všecky.  

Q: A měli ste ňákej styk s těmi ostatními ženami na ostatních blocích? 

A: Ne. Sem nikoho nepoznala, tak sem se nestýkala, nic.   

Q: A chodila ste tam do práce? 

A: Do práce. 

Q: A co ste dělala? 

A: Na vagóny. Címent, címent vykládala. 

Q: To bylo těžký. Ne? 

A: No. Tak co sem měla dělat. Kdyby se to nedělělala, tak by mě zavřeli. 

Q: No a jaký tam bylo jídlo? 

A: Tak jak v koncentráku v tom Osvěčíně. Nebylo lepšího. Všecko míchaný 

dohromady.  

Q: A bylo toho do - - Bylo to špatný tedy. A bylo toho dost? 

A: To byla ta miska, taková plechová, no. Nevim, co vám mám říct. 
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Q: No a jak - - Jak potom, když byl konec války? 

A: Tak to je.  

Q: Jak se na to pamatujete? 

A: Tak Právě řikám, že jako nás potom vodvezli do toho Ham - -  Ham - - Hamburku - 

- 

Q: Ale to ste řikala, že až po osvobození. 

A: No, ano.  

Q: No tak do toho lágru najednou přišli kdo? Američani - - 

A: Američani, Američani. 

Q: No jak se k vám chovali? 

A: No, jak. Dobře. 

Q: Dali vám najíst? 

A: Všechno. Balíky sme dostávali. 

Q: Co? 

 A: Balíky.  

Q: Balíky. A byla ste někdy během toho věznění nemocná? 

A: Nebyla.                                                                                                                    

Q: To ste měla štěstí. 

A: No. Nebyla sem nemocná. 

Q: No, Němci utekli nebo je ti Američani - - 

A: Němci utekli. Nechali nám kuchyň, otevřená, aby sme si brali co, co by sme chtěli.  

Jídlo, všecho. No. Oni si potom - - My sme měli civilní šaty, tak to nám vzali, ty 

esesačky - - 
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Q: Vy ste řikala, že ste zůstali v těch proužkovaných šatech. 

A: No ano. Však sme byli. Ale oni nám potom, jako jak sme šli tam do toho, tak nám 

dali jako civilní šaty. A ty esesačky, jak utekly, tak nám daly svoje a oni vzali vod 

nás ty civilní šaty.  

Q: Jo. Oni se chtěly schovat. 

A: Ano.  

Q: Oni vám daly svoje uniformy.  

A: Ano, oni se schovaly.  

Q: Ale vy ste si je vzali? 

A: Ja (něm.). 

Q: A neměli ste strach?  

A: Ne.                                                                                                                     

Q: Neměli ste strach, že vás budou považovat za esesačky? 

A: To byly jenom civilní šaty. To si vzaly oni. Ty Češi. _____ civilních šatů. 

Q: A vy řikáte, že vám je ty esesačky vzaly. 

A: Jo, vidite. Jo. Voni si to vzaly od nás a daly nám takové naše šaty vobyčajný.  

Q: Vaše. Ne tedy ty uniformy. 

A: Ne, ne, ne.  

Q: No a ti Američani vás odvezli někam? 

A: Do toho - - Jak se to říká?  

Q: Řikala ste do Hamburku. 

A: No, do Hamburku, no. Tam sem byla dva měsíce asi. 

Q: No a kde ste tam byla? 
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A:  Na tom - - Tam byly kasárny, jako tam uklízeli Němci nám všechno, tenkrát sme 

bydleli v kasárnách.  

Q: A to ste byli jako na zotavené? 

A: (žádná odpověď) 

Q: A kdy byl Rávensbrik (ph.) osvobozený? Nevíte? Dřív než Praha? 

A: Ja nevim. 

Q: Nevíte.                                                                                                                    

A: Nevim, nevim.  

Q: A kdy ste se potom vrátila domů? 

A: Tady po tým. Po té válce. 

Q: No vždyt řikáte, že ste byla dva měsíce v Hamburku.  

A: V Hamburku sme byli. Nás potom vodvezli až do Brna. Autem. 

Q: Z toho Hamburku do Brna? 

A: Ano, do Brna. Tam sme byli do té školy.  

Q: A kam ste šla potom? 

A: Do Uhorského Brodu. 

Q: A koho ste tam měla? 

A: Tam sem měla bratra. Eště jednoho. Nejstaršího bratra.  

Q: A ten nebyl v koncentráku? 

A: Taky byl v koncentráku. 

Q: Ale už se vrátil. Jo? 

A: Jo.  

Q: A měly ste kde bývat? 
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A: Tak sme měly takovou, takový baráček dřevěný, no a tak  - - 

Q: Do toho ste se vrátily. 

A: No. No, tak sem byla u bratra. Pak sem se vdala. 

Q: No a kde ste pracovala eště než ste se vdala?  

A: Na statku. Na JZD.  

Q: Na JZD. A tím ste si - - A bratr taky? 

A: Jo.  

Q: A tím ste se živily.  

A. No tak sem dělala, no tak dávali nám peníze. Vydělávaly. 

Q: A našly ste svoje věci v tom domečku? Nebo byl vyprázdněný? 

A: Ne. Vůbec nic. To bylo prázdný všecko. 

Q: Vykradený.  

A: To bylo všecko prázdný.  

Q: A tak ste si ho znovu zařídily? 

A: No.                                                                                                                     
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