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Question:  ______ 

Answer:  No ale, nas nebraly ty holky ciganske len mě a eště jednu, ale ta taky. 

Q: Tak jo paní Procházková, představte se. 

A: No, já se menuju Marie Procházkova, Fulnek, Milínská číslo 355, aby jste to věděli.  

Q: Ano.  

A: No. 

Q: Kdy jste se narodila? 

A: 13. 10. 

Q: Ano. Tak a teď povídejte o svém mládí, kde jste žili. 

A: Tak žila jsem v Regeptorce, to je tam u polské hranici, tam jsme měli baráček svůj. No a 

potom  po tým, už jak se přišlo z lágru. 

Q: To ještě ne, jak jste přišla z lágru. 

A: No to tak. 

Q: Zůstaňte u svého mládí. 

A: No u svojho mládí. Tak tam jsem byla. Chodila jsem do školy. Chtěli mě dat do učení, ale 

neměl tata možnost mě dat. 

Q: Chodila jste do školy? 

A: Do ___ třidy. 

Q: Do slovenské? 

A: Ano chodila. 

Q: Nebo tam byla rusínská škola? 
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A: To je tak jak rusínská, to není katolici. My nejsme katolici. 

Q: Ano. 

A: No, jak Rusi no. 

Q: Ano. 

A: Tak jsem tam chodila do školy. Potom. 

Q: Vy máte pět tříd? Nebo kolik máte tříd? 

A: Devět. 

Q: Devět tříd. Měšťanku jste vychodila? 

A: Nedal už mě tata do měšťanky. Z osmi jsem vyšla a potom už tata řikal „Ne, já mam  jenu 

dceru, a tu už dcéru nedam“. No tak. 

Q: Vy jste byla jediná dcera? 

A: Jo. Z prvniho manželstvi, jako tata co měl. Tak ja jedna a dva bratři.  

Q: A dva bratři. 

A: Ten jeden umřel, druhy a ten třeti žije v Rumburku v Čechach. Eště jsem ho neviděla, asi 

20 roku. Teď za nim pudu, takže jsem čekala na Vas. [smích] 

Q: A čim byli Vaši, čim byl tatínek? Čim Vás živil? 

A: Muzikant. Muzikant, on chodil hrat. Byl dobry muzikant. Ten napřed na husle hral, tak tata 

byl muzikant. 

Q: Takže býval často mimo domov. 

A: Ano, on chodil daleko na svatbach  a hral.  

Q: A Vy jste s maminkou byli doma?  

A: Ano. Nevlastni. 
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Q: S nevlastni. 

A: Ano. Jak maminka moja umřela.  Tak já jsem měla osum, bracha druhy šest a ten 

nejmlačí čtyry. Tak ten co čtyry, tak žije. A ten co měl šest tady byl ve Fulneku, ne ženatý a 

to s děckama, tak umřel. Je tomu nějaký sedum nebo osum roků, to už len jsme dva. Na 

potom tata se oženil no a s tou taky ma dva kluky a tři holky. 

Q: Vidim tady  hodně takových obrázků náboženských. Byli jste zbožná rodina? 

A: Moc. – Vite, my jsme měli barak a kolem našeho baraku chodil farař, do druhé dědiny 

učitel, a ja jsem chodila do školy. Tak už dycky se přišli a oblíkaj se Maruško a deme. Tak 

jsem šla. – Já věřim v Pana Boha. Já se modlim. Já nejdu spat, dokud se nepomodlim. 

Věřim. Jsem pobožna. 

Q: Když jste vychodila školu, co jste potom dělala? 

A: Tak potom jsem šla tak po sedlakov dělat. To vite jak. Na učení tata neměl. Chtěl mě dat 

učitel, ale neměl tata na to možno. Když chodil hrat, ne takhle na svatbach a par korun co 

vydělal tak co to ____, to na živobytí bylo. No, tak jsem nešla. 

Q: A tam jste taky bydlela u toho sedláka? 

A: Ne. My sme tak chodili jako dělat. To tak jak tady vo Fulneku, když je___ je zemědělska  

bud něco ne, tak jsme chodili dělat pomády.  

Q: Takže bydleli jste pořád doma. 

A: Doma. 

Q: Vždycky jste tam jenom šli na den pomáhat 

A: Ano, ano pomáhat, ano. 

Q: A stále u jednoho sedláka jste byla? 

A: Ne, tak všude,jak potřeboval. 
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Q: Kdo potřeboval? 

A: Brambory vykopat, a bud něco, zrno tam a takový věci. Víte, to tam byla malinká dědinka 

tu je u polské hranici, po těch mi jsme šli s kravama. Tam polaci přes hranicu a my taky 

kravy za nich na hranicu. A tak, že jsme tam. 

Q: A Vy jste taky měli nějaký zvířectvo? 

A: No tak. Tak jsme neměli. Protože akurát  tu kozu, když tata kůpil lebo něco. Kuřat. 

Q: Nebo slepice. 

A: Nebo slepice. Ale jináč, jsme byli chudí. Tata let stoji, co chodil hrat, no tak co pár šustek 

___ 

Q: Měla jste pocit, že jste byli chudší rodina? 

A: Ano měli. Chudší..  

Q: A jak… Jak se k Vám chovali, nebo v jakym vztahu jste byli s těmi ostatními lidmi z té 

obce? 

A: Tak nebyli špatné na nas. -- Když pak tata, já sem onemocněla, jak jsem přišla z lágru. 

Tata tam bral konvičku a šel tak každy dal to mliko. Vo mě v mlice kůpali. Do vany dali  

zažaty mliko a tak. Lebo jak jsem přišla domu, já jsem neviděla na oči, a ruky, nohy všechno 

tělo. Tak mě na zachod ___, nosit taťka a v tem mliku mě kupal, aby ty, ty potom tam byly, 

na cestě, tak jak tady. Takovy černy, vite jak sypu po cestach. Po tych, tak ja jsem měla plno 

v puse, jak jsme šli pěšky. Jak už to, tak to víte, jak to bylo. 

Q: Jo. K tomu se ještě vrátíme. 

A: Ano. 

Q: Zatím tam ještě dlouho nejsme. … Tatínek se znova vlastně oženil, to jste říkala. 

A: Ano.  
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Q: Jo. Jak došlo k tomu. … Změnila se nějak situace vůči cikánům, když se stal slovenský 

stát sam, vlastně Vy jste patřili pod Maďarsko, viďte ta vlastně část. 

A: No, není až jako Maďarsko vo tam. Asi, Vám řeknu do Zborova je sedum, 14 kilometrů. 

Tam Bardejo ten naš město, jako by. Když do nemocnica, nebo kde, tak Bardejo, tak to 

pěšky jsme chodili 14 kilometrů. No tam bylo. U nas byla len malá vesnička.  

Q: Ale škola tam byla? 

A: Škola byla. Byla škola. Byl tam. 

Q: A jak jste doma mluvili? Romsky nebu rusínsky? 

A: ___ romsky aj rusínsky.  My jsme se museli učit, lebo, jak růsky pudete do obchodu  lebo 

kde, co řeknete, to není ono. No tak jsme se učili. Tak jsem znala tu řeč aj tu řeč.  

Q: A rodiče mluvili? 

A: Aj tak aj tak. 

Q: Taky. 

A: Ano. 

O: Jak došlo k tomu, že Vás potom odvedli a kdy to asi bylo? 

A: No to bylo tak ja si pamutuju 43 roku no lebo 45 uz sme utikali z lágru no domu. 

Q: Tak v roce 46, jak se to stalo, že Vás vzali do toho tábora? Přišli pro Vás, nebo Vás 

pozvali, měli jste sami někam přijít? 

A: Ale přišli Němci a brali. 

Q: Němci? 

A: Ano prosim. Ne náši dali. Ale přišli do nas Němci a brali holky, brali chlapoch. Tata byl 

taky v taborušku, tak umřel. Nějaky  osum lebo deset roku. A brali. Nasilneni to je. 

Q: Váš tatínek šel před Vámi už nebo potom s Váma současně do toho tábora? 
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A: Muj tata až po mě. 

Q: Až po Vás. 

A: Ano, mě zebrali. 

Q: Takže jednoho dne, Vy jste nic nečekali. 

A: Ne. My sme nic nevedeli, oni přišli do baraku, Němci. 

Q: Měli uniformu? 

A: Měli. Měli a a ještě auta nebyly, to byly vozy, koně. Tak dali nas na to a odvezli. 

Q: Kolik Vás asi vzali z tý vesnice? 

A: No tak nas, hodně tam sebrali. Ty Romky zebrali dvě. No. Ale ty,___ nas tam honě Romu 

nebylo. Akorat muj tata a ještě jeden, tak akorat dvě rodiny co sme byli tam. 

Q: Dvě romské rodiny, byli tam v jedné vesnici. 

A: Dvě rodiny, ano byli tam v vesnici,ano.  To byla málá vesnička. To u samých polských 

hranic. No a ty holky. 

Q: A s těch romských dvou rodin vzali jenom dvě děvčata? 

A: Ano. To zme byly len dvě. Len kluky byli. 

Q: A řekli Vám, že je to na práci, nebo co Vám řekli? 

A: Nic. Přišli a zebrali. Tata brečel, já. Zebrali nas a. 

Q: Mohly jste si vzít něco sebou? 

A: Ne.  

Q: Ani balíček malej, nic? 

A: Vůbec nic. Akorát co sem měla na sobe tu sukýnku, jestě ani nedali nás aby sme se 

oblékly. Jenu sukýnku a halenečku. A ____. 

Q: A daly nás na vůz. A ten vůz, tam už byli nějací jiní? Tam už někdo byl? 
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A: Tam nebyl. Protože my sme u polske hranice len jedna dědinka.  

Q: Aha. U Vás to začlo. 

A: Áno, u nas to začlo a potom už všudě ty po těch vesnicách brali ty. 

Q: Sbírali potom další. 

A: Sbirali, sbirali další. Aj klukoch. Aj to. 

Q: I kluky potom už sbírali. 

A: Ano, aj kluky a to. 

Q: Ale jenom mladý lidi. 

A: Mlady. 

Q: Ani děti ani starý. 

A: Starých jo, starých to už tata byl pryč. Jak pro mě přišli, tak tata už byl v lagru. ____ 

Q: Ale řekla ste, že šel, napřed ste řekla, že šel až po Vás. 

A: No teprv nas brali a potom. 

Q: Aha. 

A: No. 

Q: … A kam Vás tedy dovezli. 

A: No pani moje zlata, to byla Dubova. To tam bylo jako lagr, do lagru. Jo, to tam bylo a. 

Q: Kde to bylo ta Dubová asi? 

A: …Já Vám řeknu. Bylo u polske.  Na Slovensko to je od nas no tak možná 30 kilometru 

lebo jak. Tak  to bylo.  

Q: Tak taky tam u polské hranice. 

A: Ano, u polské hranice. A, ony tam mali zahrazéne, a do v tých baračkach nas dali.  

Q: To bylo zahrazené, oplocené, říkáte. 
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A: Bylo, oplocéne. Bylo bylo.  

Q: A jaké baráčky tam byly? 

A: To, byl takovy jeden vysóky , druhy menši. No, tak tam davali chlapi do jednych a baby do 

druhé. 

Q: To byly dřevěný baráky? 

A: Ano prosim, to nebyly ze zdi. Vysoké ne a to. No taková velikanska brána dřevěna, to bylo 

zahrazene dokola a dráty. Eště na ty dřeva, vite, tak měli. 

Q: Dráty kolem. 

A: Kolem dráty. No aby sme neutekli. 

Q: A v těch barákách, tak ženy dali zvlášť a muže dali zvlášť. 

A: Ano, ano. 

Q: A v těch barákách, jak jste tam bydleli. Co tam bylo? Byly tam nějaký postele, nebo 

kavalce? Nebo palandy. 

A: Ale prosim Vas. Na zemi sme spaly.  

Q: Jenom na zemi? 

A: ________________ Na zemi jak jedna k druhy zme spali. --A my, jak zme se divaly pres 

okno tak tam, pod nama byli chlapi a tam věšeli na takovych špagatkach. Takove tenke 

špagatky byly. Tak už potom zme se ani nechtěli divat, že je tam věsili na ty špagatky. 

Q: To ještě příde. Tak. A slámu ste měli na podlaze nebo něco? 

A: Ale ani ne. Kdo by si s nama hral slamama. Tak na holy. 

Q: Jen tak na holý? Ani deku ste neměly na přikrytí? 

A: Ale kdepak. S hadříčkama sme spaly tam na tom. 

Q: A to bylo v létě, nebo kdy? 
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A: Já Vám řeknu, já sem tam byla pomalu dva roky. 

Q: A když Vás vzali? 

A: No, no když mě vzali tak to bylo tak 43 až v 45, jako přišli Rusi.  

Q: Já rozumim. 

A: No tak to sme utekli. 

Q: Já vim. Ale to bylo. Jestli bylo teplo nebo zima, když Vás sebrali. 

A: No tak už bylo tak podzim.  

Q: Podzim. 

A: Podzim to už bylo. Už bylo chladno. ___ sme zmrzly nohy, nohy ma umrzli. To sme spaly 

na zemi, jenom. 

Q: Tak to byla holá místnost, kde jste spaly na zemi.  

A: Ano. 

Q: Nic tam nebylo stůl, židle. 

A: Ale kdepak. Žádné stoly tam nebyly. ______. 

Q:  Nic. A kolik asi Vás tam bylo? 

A: No tak nas bylo hodne.  Nemozu Vam řict spravně. Ale v jedny světnici nas mohlo byt tak 

50, lebo kolik. ___, tak sme po řádek vite ležely a to, seděly sme na zemi, když nam něco 

davaly někdo. Ale my zme chodily na prácu., pani. 

Q: Ano. Tak to povídejte, kam jste chodily na práci? 

A: Tak my sme chodily, oni nas brali na vozy. A na poli a tam byli mrtvi, vojáci, Čéši to byli, 

Slováci šechno možné ne. Tak my sme braly hodinky, hodinky do dolu. No ta, vite, ten pasek 

odtrhnete, ale prstinky ne. My zme ze šablama, davali nam šable, takové jak meče, ne šable,  
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jak meče. A zme sekaly prsty, aby ty prstynky dolu, prstynky šlo. No hodinky zme braly a ty 

kozačky.  

Q: Tak. 

A: A byly tam vozy pani,  promiňte co ste chtěla řict. A byly tam vozy, a na to vuz, davaly ty 

boty, ty to a. A v takove dřevěné krabici byly na ty hodinky, na ty prstynky. Ale my sme 

musely sekat ty prsty. 

Q: A to byli vojáci poražení nějací, nebo co to tam bylo? 

A: To byli aj vojaci, aj takovy ty. 

Q: I civilisti. 

A: To víte, bez nohy, bez ruky, mrtvy, krvelačně. A takovy ty _____, ani nechci pomyslet. 

Q: No, ale to jste nedělaly. … Takže tam Vás poslaly, aby jste vybíraly ty hodinky. 

A: Ano. 

Q: A ty prstýnky a všechno, co měli. 

A: A víte pani, co jsem udělala? To bylo zlaté,vite, prstýnky a hodinky. A předtim len košilky 

byly, nebyly podprsenky, jak teďka, že mam____ před tima chlapama. Ne. A já jsem si tam 

nakradla, víte. Lebo tam byly, takovy krasny. Tam plna bedna hodinky a krasne prstynky. 

(smích). A jak som sa zohla, to mi vypadlo, já som nemala podprsenku, protože to se 

nenosilo.Víte, jak mi bili ty Němci, tak nějaky baby. Ty baly byli moc tvrde. To tak mě zbili, že 

samu modřinu ležela sem. Potom ty druhé baby mě dvihly, na voz mě daly a na ošetřovnu, 

vite, že to. Samy modřiny, tak asi měsic sem nebyla nikde. Len sem ležela.  

Q: A kdo Vás tam hlídal? Kdo Vás nabil? 

A: Němky. 

Q: V uniformě? 
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A: V uniformach, ano pani. … Aj Němky, aj Němci. To bylo, jak žensky, tak chlapi. Ale baby 

byly horší, jak chlapi. Chlapi tak nedělali, jak ty Němky ____. 

Q: A i ti muži i ti ženy byli v uniformách, ano? 

A: Ano byli. 

Q: Nevzpomínáte si, černý, zelený? 

A: No, pani moja zlata, to sou roky. Ne. Jaké to měli. --Ale víc bylo tich Němek si myslim, jak 

tych chlapi. A ty byly horší, tvrdější jak ty chlapi. Ty chlapi ještě mali ty stárši, vite, ty Němci 

eště měli trošku takový cit.--My sme byly mláde, hladové, roztrhané to a to. Kdybyste viděla 

moju sukýnku, to bylo, jak ty šňůrečky roztrhané. Lebo to, my sme chodily po ty křoví, to tam 

sme sbiraly ty hodinky, ty mrtvoly. --Ale jak sem přišla k jinymu, to byl Slovak, mlady kluk. A 

mal hodinky a on nemal nohu tak sem nechtěla vzit. Vite, jak mě Němka praštila dvakrat z 

pendrekem, no že mam vzit. A on tak mi ručičku dal. To mam pořad před očima, jak tu ruku 

držel, tem mlady kluk, jak mi daval, abych som si zebrala ty hodinky.  

Q: Tak to byli, a byli tam i mrtví i ranění, ano? 

A: Raněný, mrtvý, všecko bylo pohromadě. To na lukách leželo, Vám řeknu jak ty ocet. 

Q: Ale na takovou práci jste jistě nechodily každý den. 

A: Na taku praci sme chodily každý den.  

Q: A kde se tam pořád brali ti mrtví a ranění. Na jiný místo jste šly příště? 

A: Na jiný místo ne, to sme chodili po vesnicach.  

Q: … Po vesnicích, po okolí jste chodily. 

A: Po kolí sme chodili, co tam byly ty mrtvoly.  A tam sme braly to. Na vozy, pani moja zlatá, 

ty hodinky, ty prstynky, bedny, ty kozačky. Když maly dobře, ty no. Kozačky se menuje ty 

chlapsky?  
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Q: Ano. Takže jste jim braly šperky. 

A: No. 

Q: A oblečení taky? 

A: Oblečení ne.  

Q: Jenom boty. 

A: Boty. Oblečení ne, to zme netahaly. Len ty, co měli na rukách a to. -- A já sem našla 

jednimu v kapsy ten chleba, takovy tvrdy, černy, vite. (smích) Takovej. Ta sme si polamaly a 

tak sme jedly. Pani, my kde sme našly ten chleba tvrdy, my sme jedly. To zuby, zme si 

lamaly.  

Q: No tak to je druhá otázka, co se Vás chci zeptat. Co jste jedly a jak to, to ste chodily si 

fasovat, nebo Vám to nosili na barák? Nebo jak to bylo? 

A: Ne. My sme chodily takové šálky byly, jak vojenské.  

Q: Šálky. 

A: Tak dole tam, byl taková kuchyňka, tak tam_________. Tam něco tam davaly. 

Q: Co ráno ste dostaly? 

A: Ráno nic.  

Q: Vůbec. Ani kávu? 

A: Ne. Vůbec, ne káva. Já sem se napila doma, asi pět hrníčků.  A tata mi řikal: „Nepij, moja 

dcerka, však povída to, onemocníš na to.“ 

Q: Pak kdy jste potom dostaly v poledne to jídlo, nebo až když jste přišla z práce? Nebo. 

A: Len  poledne. Ako sme přišly z práce tak. A navečeru, no týž, byl tam nějaký tvrdy chleba, 

když sme brali tým mrtvolim z kapsy, no jináč ne.  

Q: Vy jste chleba vůbec žádný nedostávali? 
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A: Ne. Tam chleba, nedostali. Len ten jeden obed. --Já sem pšišla pani takova. Já sem 

vážila 95 kilo. Tak sem byla silná holka.  

Q: A pani Procházková, museli ste. --Taky Vás někdy počítali? 

A: Počitali. 

Q: A jak to bylo? To ste ráno před prací, nebo?  

A: Ráno, jak sme stavali, tak na dvůr. A tam nas počitali, jestli sme neutekly. Počitali nas. 

Q: A když jste se vrátili tak zase? 

A: Zase. Jesi nas nechybi. 

Q: A na tu práci Vás vozili, nebo ste chodily pěšky? 

A: Pěšky.  

Q: Takže to bylo jenom tam v tom okolí. 

A: Okolí. 

Q: Nevzpomínáte si trošičku, jak ten tábor vypadal? Kolik tam bylo asi těch baráků? 

A: Tak to bylo takové dřevěné víte. Jak Vám řeknu. Jak, jak ty šopy lebo jaky. Tam nic 

nebylo, takovy, len slamy, no a to bylo na jedne straně jako chlapy a na druhé straně my.  

Q: V jednom baráku? 

A: ________. Ano. 

Q: V jednom baráku jste byli společně chlapi a ženy? 

A: Ano, a ženy. No, my sme na vrcholny ze spodu, vite. Jako to byla takova půda, takže my 

sme jako na půdě a oni dole.  

Q: Jo takhle, Vy ste byly na půdě a oni byli dole. 
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A: Takhle. Ano, dole. Ale to bylo velikánské. To tam museli udělat, ten tábor, nějaký víte, ze 

dřeva. Ono to bylo dlouhé, no jako, ja Vam řikam, jako na nadraži, lebo kde. To byl kus. A 

same, samé dveře byly dřevěné a to. No okna ani nebyly tam. 

Q: A. --Tam v baráku, co ste, nebo v té světnici, kde ste bydlela, kde ste spala. Byl tam 

někdo, kdo byl nějaký Váš vedoucí? Nějaký ten kapo nebo jak se říká.  

A: Né. 

Q: Z Vašich lidí nikdo nebyl. 

A: Nikdo nebyl. Len samé Němky a to. 

Q: A když Vám chtěly něco říct, tak to řekly všem dohromady, nebo jak?  

A: Tak a to bylo vite tak.  Že to byly ty Polky a ty Polky znaly, vite, kerý tam byly tak 

esesačky.  

Q: Polky tam byly jo? 

A: No. A ty Němky a to, a ty naše lidi, no to byly tam, takové kerý tam tlumočily jedna druhej 

a napovídaly. 

Q: A ty s Vámi bydlely taky? 

A: Ne. 

Q: A v tom táboře, když jste do něj přišly, tak už tam nějací vězňové byli? 

A: Byli. Byli chlapy a baby, byli tam. 

Q: A tam byli jenom Romové?  

A: Ne. Slováci, Češi, Poláci, šechno míchané. To ne len Romove. Romové nas bylo málo. 

Od nás z naši vesnici dvě, zme byly, no a z tamtych tak jeden, dvě a tak to. Bylo malo. Ale ty 

Slovaci bylo hodně. Bylo hodně jich tam. ______. --A můj tata, jak ho zebrali, tak on byl dál 

ode mě, až tam, jak od Košic, jak tam. Tak on nebyl se mnu tam, v taboru. 
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Q: Mohl Vám někdo něco poslat, nebo přinýst? Nebo? 

A: Vůbec nic pani. Za ty dva roky,  neviděla svojho svyho tatu, svoje příbuzenstvo. 

Q: Nikoho. 

A: Ne. 

Q: O nikom jste nevěděla.  

A: Ne 

Q: Ani zprávu jste nedostala? 

A: Ne, vůbec. Avšak, jak přišli ty Rusi, tak už Němci utíkali a my zme utíkali, pani moja zlata. 

Z lesa ven. 

Q: K tomu se ještě dostanem. Ještě jsme v táboře. Kdo Vám tam vařil? Tam byla nějaká 

kuchyň? 

A: Tak tam byli nějaké chlapi, taková světnička tam byla. No a tam byla hola polivka. No a 

nějaké taky Němky. No len Němky, ta od nás ne, že by byli tam Slováci, lebo. 

Q: Ne? 

A: Ne. To len Němci vařili a to. --Eště jedna babička, takova byla stařši, nechtěla že by nas 

bylo travili, lebo něco: „Holky nevemte si.“ Ja povidam: „Hladem budu.“ 

Q: Jak jste se tam umývaly? 

A: No tak, tam sme chodily, takovej potok byl, jak tady my mame. Do potoka rano. Ale kupat, 

sme se nekupaly. -- Ja sem přišla domu, pani moja zlata, muj tata, nemoch mě domyt. Taká 

sem byla špinavá. Ty nohy, vite co to byl,  ty vlasy. Já sem měla vlasy, já sem si nemohla 

umyt hlavu, a ja sem měla až pod pas. Musel mě ostřihat, pže aj plakala, jak mě tata stříhal, 

samé vši, samé bolaky v hlavě. To nikomu nepřeji, a nepřeji nikde, aby valka nebyla, nikdy. 

 

 

 

 

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. 



Marie Prochazkova                                         Page 17 

June 22, 1997 

Q: Takže jste se mohly mýt jenom v potůčku? 

A: No. 

Q: To bylo mimo tábor? Za bránou? Nebo? 

A: No, no. No jinač ne. 

Q: A záchod, jak. Jaký tam byl? 

A: Tak zachody tam, taky tak.  Do lesa sme chodily, nebo to les bylo blizko. To bylo 

katastrofa.  

Q: Nikdy. Utekl někdo odtamtaď? 

A: Nemoch. 

Q: Když řikate, že takto snadno ste chodili do lesa. 

A: Ne.  

Q: Ne. 

A: Nikdo se netrhnul. To ja, jak sem tam byla, tak já sem neviděla, aby nějaký člověk utek. 

Ne, báli se lidi. To zme byli mládi, prósim Vas, sem měla 17 roku, teprv, holky takové. A ty 

starši ani potucha, kdepak. -- Muj tata tam taky byl a de, a jak ja sem přišla, jak mě pustily to 

sem šla pěšky, po te, jak pustili jak přišli Rusi. To zme utikali pěšky jo, tam kde zme potkali 

vesničku, tam zme šli žebrat chlebíček, by nam dali, lebo vodu se nepit, a tak. 

Q: A za co Vas trestali? Když … Vy jste řikala, že ste byla bita. Když jste mu jednou chtěla 

vzít ty hodinky. 

A: No ano, tak za to nas trestali, že něberu. 

Q: A  nebo, že ste málo pracovaly, nebo něco takovýho. 

A: No, tak to nas bily. To nas byly, Němci tak ne Vam žikam, ale ty baby.  

Q: Ty Němky. 
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A: Ty nenavidim jich, fak. Ty Němky jak vidim, tady____ (smích), ale oni za to nemůžou, není 

každy člověk stejny. Ale mam odpor. 

Q: Ano, ano. Měly jste možnost si trošku pomáhat, mezi sebou? 

A: Ne. Ona nas hlidala, ta esesačka. 

Q: No co když někdo onemocněl? 

A: No to onemocněl, tak onemocněl. Oni se nestaraly o to. 

Q: Nebyla tam žádná marodka? Nebo nějaké? 

A: Ne, vůbec. Vubec, vubec nic. -- Když umřeli lidi, tak zme je viděli, jak na nositkach a už. 

Dolu schodama, dolu schodama už. 

Q: A kam je odnesli? 

A: To ja nevim, pani moja. 

Q: Aha. Vy jste nebyla nemocná nikdy? 

A: Ne. Chvála Pánu Bohu ne. Až jak jsem přišla domu, tak jsem tři měsice v lužku ležela, jak 

sem přišla domu. Nebyla sem. 

Já to stopnu nachvilku jo? Ano. Ta kamera je hodně slyšet, tam. Jedu. Jo. Jo, můžete. Jo. 

Q: Pani Procházková, než budeme pokračovat dál, tak se Vás ještě zeptám na několik 

drobností. Nevzpomínáte si náhodou, kolik asi tam bylo těch dozorců, ať už to byli ti muži, 

nebo ty ženy. 

A: Hodně jich bylo. 

Q: Hodně jich bylo? 

A: Hodně. 

Q: Kolem dokola hlídali ten tábor?  

A: Hlidali.  
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Q: A taky v táboře byli? 

A: No, tam. Já nevim, jesi oni mali někerý ten vůz lebo co, jak chodili s tým. Jesi to, odvezl 

jeden druhýho, to zme se nedívaly na okna. Oni tady, ty dozorkyně ty baby furt chodily tam, 

moc na nas pozor davaly, aby sme něco neudělaly. Lebo to. 

Q: Nevíte náhodou, do jaké práce tam chodili muži? 

A: No, do práce ty muži chodili tam, něco zakopavat ty mrtvoly lebo něco. Já nevim. Lebo, 

vždycky zme viděli, jak přes okno že mali lopaty. A to, možna že. 

Q: A co jste to říkala s těmi provázky? Že měli kolem krku, nebo co. 

A: No obešený byli dole. My zme byly na vrchu a chlapi dole. Tak takový no špagat, víte co 

je, že. No ta na tých vešeli. 

Q: A myslíte, že je pověsili nebo že sami se pověsili ze zoufalství? 

A: Ne, ne oni, oni to dělali. Protože my zme z vrchu, na baby zbyli a oni chlapi a tam zme 

viděli, že tam byli ty dva chlapi Němci. A. 

Q: Němci je oběsili v tom, v té ubytovně nebo venku? 

A: Oběsili. Venku. To je takovej balkon velikansky, to byla taková kasárna, lebo co. Tak na 

tem balkoně, no a vždycky, jak zme se divaly tak pres okno to len tak, aby oni nas neviděli. 

Tak viděla sem na ty špagat, tak jak věsili. Tak len tak, hupal se na tom. 

Q: A často jste to viděla? Mnohokrát se to stalo? Nebo kolik případů to asi bylo? 

A: Hodně. Hodně, pani moja zlatá. Káždy den. 

Q: Každý den tam nějakého muže pověsili?  

A: Ano, my zme viděli.  

Q: Nebo několik mužů? 
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A: No to jo. To vite, pod mojim oknom, a tam bylo, to byla velikánská budova to byla. A to 

pod každym oknom, to určitě, že nějaký 10, 20 jak, nevim. Nemožu Vám přesně říct. Lebo já 

sem nebola venku. -- Jedině jak zme šly, jak zme braly ty hodinky a to, tým poli s tým 

mrtvoly. Ale jinač nevim, kolik pani moja. 

Q: Nestalo se někdy, Vy jste sama řikala, že ste tam byly pěkný mladý děvčata, že by někdo 

z těch vojáků si na Vás něco dovolil? 

A: Ne, nedovolil si. 

Q: Ne. 

A: Ne. Byli tam Němci, ne, ne, ne. 

Q: Když jste tam svlékaly těm vojákům, nebo těm lidem mrtvym a raněnym co tam leželi, ty 

prstýnky a tak dále. Zbraně neměli nikdy u sebe, to už bylo pryč, nebo? 

A: Byl. Mali, mali u sebe. Mali ty chlapi 

Q: A to ste taky sbíraly? 

A: Ne, len prstynky. Jak něšlo prstynek dolu, tak zme osekly prst.  

Q: Tak jste usekly prst. 

A: A to teďka mam pred očima toto, tu vraždu, jak sem vraždila.  

Q: No jenom mrtvym snad ste to dělala. 

A: Mrtvym. Mrtvym, však ne. No tam mrtvym. To člověku, je to. -- Ja sem se ještě svojim 

děckam nevyzpovidala, oni nevědeli (smích), oni znaj, že sem byla v tom, ale. 

Q: A pani Procházková, měla ste, měly jste možnost se setkat s těmi muži, co v tom stejnym 

táboře s Váma bydleli? 

A: Ne. 
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Q: Ani promluvit skrz okno jen, zavolat ne ně? Nebo něco takovýho? 

A: Kdepák. Vite co, ty baby byly horši jako ty chlapi. Kdepák, ty baby nas bily hned tak. Ja 

sem byla tlusta, ja sem byla mladá. Ne, ja sem mala samé modřiny, jak sem přišla domu, tak 

tata mě tři měšíce kůpal v mlíce.  

Q: To k tomu všemu ještě přídeme. Ale tolik jste, tak často ste byla bita, že ste byla samá 

modřina? 

A: Ale často nás bily. 

Q: Ano. 

A: Často. My jak zme nechtěly zme jít na ty pole, po ty mrtvoly. Tak ona, už len něco už sme 

řekly a tak: „Neleň mě“. Ale šéckych byla.________. 

Q: A když byl někdo nemocný, tak mohl zůstat doma? 

A: Ale depak. To tak, že už na smrtelny posteli. Jinak brala. Přišla Němka a už: „Komm, 

komm“, a už. 

Q: A když jste se večer vrátily, už z té práce domu. Mohly jste ještě vycházet z těch baráků 

na ten dvůr nebo něco? 

A: Kdepák, ale kdepak pani. Akorát, že ma sprostě říct před těma chlapama na zachod a na 

do. Lebo, kdepák. Ja som neviděla, jak som tam byla ty dva roky ani to. Ani k oknu nas 

nepučovala, ona požad chodila kontrolovat. V každým světnici jedna Němka. 

Q: A večer jste si třeba povídaly nebo zazpívaly, nebo něco takovýho? 

A: Kdepak, zpivani. Tam bylo plakani. Že zme maly hlad a toto. A že kdy se dostanem, aby 

nas nezabily. Potom jak už Rusi přišli, no ták už. 

Q: Ještě nechte ty Rusi, tam ještě dojdem.  Eště se Vás zeptám, měla jste tam nějakou 

kamarádku, nebo jste tam všechno úplně prodělala jenom sama? 

 

 

 

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. 



Marie Prochazkova                                         Page 22 

June 22, 1997 

A: Neměla sem tam. 

Q: Ne. Nikdo Vám. 

A: Tu kamaradku, ty kamaradky moje co z našej vesnici, tak to zme byly rozděleny všudě 

v tych barakach. Tak to zme nebyly pohromadě, dvě, jedna. Z každy dědiny jedna. Nebyla 

sem. 

Q: Ani nikoho jinyho ste tam, se nikym jste se neskamarádila? 

A: Ne vůbec. Kdepak kamarad. 

Q: S těmi ostatními národnostmi ty Polky, Francouzky, řikáte Češky, s nikym ste se 

neprátelila. 

A: Nikde nikdo. Oni byly, ja Vam řeknu, nikoho nic nebavilo. Hladem spat, hladem vstat. Bití, 

samé modřiny, po zádach, po rukách, a dajte pokoj. Nic, až jak sme šly domu zme se 

potkaly. 

Q: No a tak, tam jste byla celé dva roky? 

A: Ano. 

Q: Asi tak, jo? No do 45 a tam Vás někdo osvobodil? Nebo jak to bylo? 

A: Všechny Rusi, to nas osvobodili Rusi. 

Q: Rusové, no to už muselo bejt ještě někdy ve 44 roce, ne? Nebo kdy Vás tam osvobodili 

Rusové? 

A: No to už______________. To už bylo všudě, ty Rusi, to už řikali, ne a to. Že už všudě byli. 

Q: Takže přišli do toho tábora? 

A: Přišli. 

Q: A ty Němci před tim utekli? 
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A: Utekli. A my zme zostaly tam samy. A oni pšišli a tak, a líbali nam až ruky, plakali. 

Děvčata zme byly mladé. 

Q: A co s Vámi dělala? Byly jste jistě nemocné,nebo ti ostatní byly nemocné? 

A: No tak dali mě na vůz, od nas z dědiny bylo nějaký 10, lebo to a dovezli nas domu. 

Q: A jídlo Vám nějaký dali? 

A: Žadny jidlo nebylo. 

Q: Ani ti Rusové Vám nepřinesli nějaký, zbojnickou kuchyň?  

A: Ani oni nic nemali. Ne neměli nic. Oni tam nic neměli takovýho. 

Q: A mohli ste si, už tenkrát ale potom ste mohli jít  ale z toho tábora ven, tam někde si něco 

vyžádat u někoho ve vesnici nebo něco. 

A: Kdepak. … Vůbec. Avšak už bylo to, tak potom už jsme utekli, tak pěšky sem šlapali.  

Q: Odkud ste utekli?  

A: No z toho lágru, jak přišli Rusi. Tak nás Rusi pustili.  

Q: Ale vždyť jste řekla, že Vás potom odvezli vozama. 

A: S vozama _______. Ale nas propustili, vite z toho, z tych ______ a my potom do vozu 

_______________. 

Q: Aha, tak oni Vás z toho tábora propustili ty Rusové. 

A: Ano. 

Q: A Vy jste se si šly každej kam jste chtěli? Nebo jste nějak ste šly společně?       

A: No tak každa do svojej dědinky, pani moja zlata. 

Q: A cestou jste se nechaly odvízt nějakýma autama, nebo jak to bylo? 

A: To zme ne nestopovaly. 

Q: Ne. Tak. 
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A: Sme se baly. … Ne. 

Q: Ale řikala ste, že Vás naložili na vozy. 

A. Navozili na z toho, vite, z tych sekničkach. Dali nas, a odvezli nas tak, trošku od toho 

táboru, no až tam nas vyhazovali ven. Choďte si jak chcete. 

Q: A znaly ste cestu, nebo věděly ste kde ste. 

A: Ne. 

Q: Tak jak jste se dostaly potom, pěšky? 

A: Tak jsme šly pěšky ne a ptaly zme se kde je to tam, kde je to tam, kde je to tam, ještě je to 

daleko. Aj v lese sme byly tam skrčené, tam jak přišla _____ za nas. To byla hruza, to. 

Nechci si vzpominat. To je hrůza. 

Q: A co jste jedly v tom lese? 

A: Nic pani. My zme nejedly nic, my zme hladem byly, jak nas propustili, jak ty Rusi přišli, 

nějaký tři, čtyři dni. My zme nejedly, len zme šly pěšky. Já už sem nemohla dojít, pani moja 

zlata, domu. Už tak, jak odtuď, na nadraži už jsem tam odpadla.  

Q: Na nádraží, říkate, že ste přišly. Takže ste jely taky vlakem? 

A: Ne, pěšky. 

Q: Pěšky. 

A: Vlaky nechodily.  

Q: A přišla ste. A kolik dnů ste asi šla? To ste šla jistě dlouho. Týden, nebo něco takovýho? 

A: Jo, týždeň. Víc, nějaký tři týdny, čtyři, tak to daléko bylo, prosim Vas. Kde nas noc potkala, 

tak tam zme spaly a to. Ja Vam žikam, jak sem přišla už domu, a tata ještě byl v lagru taky, 

tata ale tam nebyl tenkrat.  

Q: A když Vy jste přišla domu, tak tatínek ještě nebyl doma? 
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A: Eště nebyl. 

Q: A kdo byl doma? 

A: Akorat tady vlastní mama, a dva bratři, ty mladši. Jeden mal ja nevim, tak nějakých šest, 

sedem roku. 

Q: To bylo někdy v létě 45? 

A: Ták už podzim bylo vo. 

Q: Když jste přišla domu? 

A: No, protože, jak zme šly už s tyma polama, tak tam byly hrušky, japka. Tak to už se, tak. 

V srpnu, lebo jak. 

Q: Ale cestou jste se museli nějak živit, u sedláka, nebo. Nemohly ste. 

A: Ani nas nepušťali do baraku, pani moja zlata. 

Q: Pani Procházková. 

A: To zme byly roztrhaný, toto takovy. 

Q: Nemohla ste být kolik týdnů úplně bez jídla. To byste přece nemohly dojít. 

A: Ale šly sme. No však Vam řikam, jak zme našly nějakou mrtvolu, vojaka, lebo kdo, tak 

zme hledaly po kapsach nějak, jak zme braly ty prstynky, no tak chleba ten tvrdy, že a zuby. 

To dobře, že eště doteďka mam ty zuby. Tam zme hryzaly a dělaly a hrůšku a lebo japko po 

cestě, ne. Ten něco vyhodil, tak, aj z koše zme braly ____. Ja si nemužu vzpomenout. 

Q: Tak ste byla doma potom, nějaký čas. A potom se vrátim Váš otec. 

A: Ano.                                                                                                                             

Q: Kde ten byl? 

A: Ten byl v Levoči a tam taky na Slovensko. My zem byly u Polské hranic a on u tych 

Maďarské hranic.  
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Q: A to byl taky nějaký tábor? 

A: To byl taky tabor. 

Q: A vyprávěl Vám o tom něco? 

A: Ne. Já sem se neptala, protože on se mě ptal. (smích) A plakal na mě. 

Q: A přišel taky v tak zbědovalim stavu, jako Vy? 

A: Přišel, přišel. Přišel, chudak. Když umřel, už je tomu nějakých 10 roku. Tady ve Fulneku 

umřel. Přišel. Ale ja moc, ja vic jak tři měsice sem ležela v lužku. 

Q: Tři měsíce ste stonala? 

A: Ano, ja sem už neviděla na oči, nic. Ja sem nohy, ja sem nemohla ani chodit. 

Q: A tatínek Vás umýval v tom mléce ste říkala. 

A: Ano. 

Q: To Vám pomohlo? 

A: No tak já sem měla, vite,  ty kamínky, ty, ty. Vite, jak na tych stromach je, po těle vevnitř, 

vite.                                                                                                                             

Q: Ty bodlaky, nějaký. 

A: No bodláky takové, vite. 

Q: To ste měla zabodaný v těle. 

A: V těle. Tak ten mě kůpal, ona ne, macocha byla zla, ale taťka jo. 

Q: Nějaký lékař k Vám taky přišel? 

A: Ne. My lekař, my myli sedum kilometrů od nas. 

Q: A promiňte, já sem na to zapomněla.  

A: Ano. 

Q: V táboře žádný lékař nebyl?  
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A: Ne.                                                                                                                             

Q: Ani ošetřovatelka? 

A: Nikdo. 

Q: Nic takovýho. 

A: Nic takovýho, vůbec. 

Q: Vůbec, když někdo byl nemocnej, buď přežil nebo umřel. 

A: Nic,nic takovýho nedělali.  Áno, je to tak, bylo. 

Q: Prášky, obklady, nic. 

A: Ale kdepak, pani moja zlata. 

Q: Dobře, tak ste byla doma. Potom jste se přece jenom snad uzdravila, po nějakym čase, 

po  těch třech měsících. 

A: No asi. 

Q: A co ste, jak ste se potom živila? 

A: No tak tata byl muzikant. Přišel tata domu, tak hral, no. A žebrala sem. 

Q: Táta pokračoval v tý práci co dělal předtim. 

A: No ano. Ja som žebrala, sem chodila po vesnici a prosila sem o kůsek chleba. A u nás, 

víte, ty Rusaci, my sme Rusaci, jako Podkarpatskej Rusi. Tak oni davali, oni viděli, že ja sem 

z toho lágru, tak oni davali chleba, mlíko, nosili mi až do baraku. Ja sem nemohla zuška stát. 

Už na mě plakali, že už umřu. Ja sem neviděla na oči, ja sem byla mlada, tlusta, ja sem měla 

na sebe posekanu to tělo, ty nohy. Mě nesli na zachod venku. Tak na rukach, v naručí.  

Q: A co potom. 
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Q: Tak pani Procházková, ještě bychom se na Vás na nějaké detaily zeptali, se Vás zeptám,  

ještě z toho tábora, jo. 

A: Jo. 

Q: Třeba přece jenom si na něco vzpomenete. 

A: Ano. 

Q: Tak jestli, předevšim jestli náhodou si nevzpomínáte, kolik těch baráků tam bylo. Bylo to 

takovej ten prostor, byl přehlednej? Viděla ste z jednoho konce na druhej? Já sem se ptala, 

jak to vypadalo, Vy řikáte teď, že bylo vypadalo jako kasárna?  

A: Ano. 

Q: To byly kasárna, to všechno? 

A: Ano.                                                                                                                             

Q: Vy ste řekla baráky napřed. 

A: No.                                                                                                                             

Q: Čili to by kasárna. 

A: Kasárny, taková velikánská budova byla. Tam musely být, ja nevim ____, lebo co v tom. 

No to bylo hodně ty sekničky, tam víte. To ani by zme se neumístili. 

Q: Takže ste byli v jedněch kasárnách. 

A: Chlapi. Ano. 

Q: A to jak ste viděly na ten dvůr, jak popravovali ty muže, to bylo na tom dvoře 

kasárenském? 

A: Ano. To my zme, jak maly zme okno otevřené, tak zme se zohly, tak zme viděly, jak je 

vešeli, ty chlapi. 

Q: A na tom dvoře jste taky měly ty nástupy? 
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A: Ne.                                                                                                                             

Q: Kdy Vás počítali, nebo kde. 

A: Ne, nepočitali vubec nas.  

Q: Nepočítali jo? 

A: Nic. Pořad sme byly zavřený. Pořad. Nepočítali nic. 

Q: A jak ste mluvila o tom, že ty muže věšeli, že ste to několikrát, nevíte náhodou kvůli čemu 

to bylo? 

A: Ne. Protože oni dole byli a my navrchu. My baby se nestýkaly s chlapama. To ne, ani zme 

nemluvily a nic. To by nám daly ty Němky, ty esesačky. 

Q: Ale Vy ste řikala, že ste chodila se mejt do potůčku a na záchod do lesa. 

A: No, ale to bylo blízko. 

Q: Ale když to bylo v kasárnách, tak tam snad byly nějaký umývárny nebo něco takového. 

A: To oni maly samy pro sebe Němky, oni nechtěli se s nama špinit. Nechtěly se s nama, to 

není jak teď. 

Q: Ani záchod, ani ta voda. Všechno ste jenom chodily. 

A: Tam.                                                                                                                             

Q: Trošičku, kdybyste si upamatovala, jak ten den od rána do večera probíhal? 

A: Moc těžko. 

Q: Těžko si vzpomenete. 

A: Hladem. 

Q: Jo těžko probíhal.  

A: Těžko.                                                                                                                             

 

 

 

 

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. 



Marie Prochazkova                                         Page 30 

June 22, 1997 

Q: No ale když ste se vzbudily, budily Vás, někdo tam přišel a přišel Vás vzbudit, křičel na 

Vás, nebo zvonil, nebo. 

A: No, no. Ty esesačky nas budily. 

Q: Ty Vás ráno přišly vzbudit. 

A: Ano. Aby zme se šly umyt a to. 

Q: Asi v šest hodin, nebo jak? 

A: No tak, ja nevim, asi v sedum nebo nějak tak. Tak nas budily, budily. Chodily po tych 

cimrach, my zme spaly na zemi, tak nas budily. 

Q: Ano.                                                                                                                             

A: Uklizely zme, musely zme uklizet. 

Q: Uklízely ste. Co ste uklízely? 

A: No tak tam ty madračky, co nam davaly ty slamy ty toto. No tak zme zase na hromadku a 

tak, a potom zase večer sme si davaly pod sebe. 

Q: Ste to zase rozhrnuly, jo? 

A: Ano.                                                                                                                             

Q: Neměly ste přece jenom nějaký madračky, ty slamníky? 

A: Ale kdepak, pani moja zlata. 

Q: Ne. … Aha. A eště jednou s tou prací, Vy říkáte, že ste tam byla dva roky.  

A: Ano.                                                                                                                             

Q: A dva roky ste dělaly stále jenom tu stejnou práci, že ste ty prstýnky sundavaly těm, těm 

lidem.                                                                                                                             

A: Pořád len tu jednu, pořád len tu jednu zme dělaly. Žádnou robotu druhů ne. Len zme 

chodily po tých mrtvolách. 
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Q: A chodily ste každý den? 

A: Každý den.                                                                                                                             

Q: Do různých míst? 

A: Ano.                                                                                                                             

Q: Ty místa. 

A: A na vozy sme davaly ty věci, co hodinky a takový ty věci co měli ty vojaci. 

Q: No, tak když si to tak pamatujete, tak to tak musíme říct. 

A: Ano.                                                                                                                             

Q: Tak se vrátíme, když ste se potom vrátila domů, do vaši. Takže ste se potom, ste chodila 

po tych vsích, po vsích těch rusínských a žebrala ste.  

A: Ano. 

Q: Ale takhle přece Váš život nezůstal, vždyť jste byla mladé děvče. 

A: Ne.  

Q: Tak co bylo dál? 

A: No tak tata chodil hrat, tak už. 

Q: Už to bylo veselejší. 

A: Už to bylo tak, bylo to veselejší, tak. 

Q: Vy ste chodila někdy s nim? 

A: Ne.                                                                                                                             

Q: Ne.                                                                                                                             

A: On chodil hrat, on byl muzikant, viteno tak. On si vydělal, tak už. A ta, nevlastni mama 

chodila žebrat po vesnici, to vite, de bramburka, de masičko, de toto, davali. Tak tak sme se 

živili. 
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Q: Ano. … Cítila ste potom po válce, před válkou sem se Vás už ptala, to ste řekla, že ste 

necítila, že by nějak se k Vám nechovali dobře ti Rusíni, po válce to se nezměnilo? Pořád to 

bylo stejný? Nepocítila ste někdy, že by jako vůči Romům, měli nějaké k Vám výhrady, nebo 

že by.                                                                                                                             

A: Neměli ty lidi u nás. 

Q: Ne.                                                                                                                             

A: Ne. My zme byli pořádné a tata muzikant a. My zme měli svoje chalupky. Tak, ani 

děvuchy, jak sem chodila do školy, z devaté třídy sem vyšla, ale tata neměl na to. Tak ředitel 

řikal ať mě dal vyučit, a on řikal, „Ja mam jenu ceru a tu nedam“.  

Q: Aha. Měla ste nějaké kamarádky v té vesnici? 

A: Měla hodně.                                                                                                                             

Q: I to byly i Rusínky, nebo, nebo Romky?  

A: Aj Romky byly aj. Ale už všechno umřelo. Teďka jedna byla tady a řikala, že ten muj 

ročnik ani jedna nežije. A ja že sem tolika trpěla tak žiju. Ani jedna. 

Q: Ano. Jak dlouho ste zůstala tady v té Vaší obci? 

A: No tady sem tak, myslim, tady ve Fulneku, tak.  

Q: Ne ve Fulneku, tam co ste byla. 

A: Tam, u rodičů. 

Q: U rodičů.                                                                                                                             

A: No tak už po válce, tak sem šla do Čech. Do Vansdorfu, tak tam sem byla.  

Q: A tam ste si našla místo. Nebo ste se tam napřed se rozjela, že to je? 

A: Tam sem si našla místo. Do roboty sem chodila, našla sem si chlapa Prochazku. 

Q: Aha. A co ste si tam našla za místo? 
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A: Tam byla továrňa, jo. Taková tkalcovňa, no tak tam sem chodila do roboty a našla sem si 

chlapa a byla sem tam. 

Q: A to ste se vyučila tam, nebo to ste se naučila z praxe tam tu práci. Co ste tam dělala, na 

stroji?                                                                                                                             

A: Na stroji. To učily zme se 14 dní, no. Taučila nas mistrova a to. A potom sem dělala tam.  

A tam sem ostála. 

Q: Líbilo se Vám to, ta práce? 

A: Ale jo, byla dobrá práce. 

Q: Slušně ste si vydělaly taky? 

A: No vydělaly sem si. 

Q: Kde ste bydleli? 

A: Ve Vansdorfu, Vansdorf. 

Q: Já vim, ale v domě nějakym, v domku. 

A: V domeček, to tam po Němcach, vite,  tam byly baraky prazdne. Všudě, kde ste šli, to tam 

byl nabytek. Já sem bydlela dole a navrchu tam na pudě byly nabytky a všechno tam bylo. 

Němci utekli a všechno tam bylo. To sem se nemusela o ničom starat.  

Q: Takže ste šla brzo, brzo po válce ste tam šla. 

A: Ano brzo, ano. 

Q: Ano. A manžel byl taky z té továrny?  Toho ste poznala v té továrně? 

A: Já sem ho poznala tam, teho Procházku. No tak. 

Q: V tom Vansdorfu, jo? 

A: Ano, ve Vansdorfu. 

Q: A to byl taky Rom? 
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A: Česky Rom.                                                                                                                             

Q: Českej Rom, a taky prodělal něco? 

A: On byl, on je mlačí ode mě, asi o 10 roku, tak. To eště nebyl tak, jak já sem_____. (smích) 

Teď byl taky, minulý, minulý týden tady byl.  

Q: Ano.                                                                                                                             

A: Sem ho neviděla 41 roků a teď přišel. Měl tam nějaků babu, masešku lebo co, ale že. 

Chodil za druhyma a tak přišel. Já sem žikala, však ja sem nebyla chroma, slepa, tak. Máme 

spolu pět dětí, už su dospěly, dala sem je všechny vyučit, každy jeden ma svoje remeslo a 

utek.  

Q: A býval by se chtěl vrátit, teďka k Vám. 

A: Jo. Protože mam svůj byl, to je muj. Ja sem si kůpila. A tam velikánsků zahradu, tam dolu, 

jak idete k jatkám. Tak ta je moja, už mi 200 tisíc davali za zahradu a neprodam. Já mám 

tady naproti céru, tamněž céru, já mam 11 děcek.  

Q: Ano. 

A: A nedám.                                                                                                                             

Q: A když ste měla děti, tak ste dál pracovala? 

A: Já sem pracovala. Mateřska vyšla a pracovala sem.  

Q: Ano. 

A: ______ sem pracovala, aj na JZD, potom státní státek byl. Já sem se nadřela. Cihelny. 

Q: A když ste měli ten domeček, tam ste taky měli nějaký zvířectvo? 

A: Ne.                                                                                                                             

Q: Ne.                                                                                                                             
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A: Tam bylo to, tam byly zespodu. Ty jedny, tam Maďarka byla. A ne ciganka, Češka, to. No 

a ja navrchu ve Vansdorfu a tam zme bydleli, no. Tam po Němcach bylo nabylo.  

Q: To byly teda byty, to nebyly domky. 

A: Ne, byty, byty. No to zme tam bydleli. No a potom tata byl tady ve Fulneku, vite, a tak sem 

přišli pro mě bratři a tata a dovezli sem. 

Q: Aha.                                                                                                                             

A: Jo.                                                                                                                             

Q: No to ještě počkejme, ještě. A tam v tom Vansdorfu ste se taky dobře s těma lidma 

snášela. Nikdy ste necítila něco? 

A: No jo, byli, byli dobry. Sem robila, vydělalala sem si, tak. Byla sem. Ale on potom utek mi 

s druhou Procházka. 

Q: Ano. Pak Vám manžel odešel a když ste byla sama, jak ste ty děli uživila? 

A: Robila sem, pani moja. 

Q: A kam ste ty děti? 

A: Do školky, do jeslí a chovala sem. 

Q: Starší hlídali mladší.  

A: A teď přišel za 41 roku, teď byl. Minuly tyden tady byl. 

Q: Ty mužský. (smích) 

A: Já sem ho nepoznala, ne, ja sem ho nepoznala. Povidam, „Prosim Vas, co tady si 

přejete?“ A on mi řikal, „ No Maruš, ty mě nepoznavaš?“. Ja povidam, „Ne“. „Ja sem Tonda, 

Tvůj chlap.“ Povídam, „Béž, ty a nemluv blbosti.“ Nevěřila sem. 

Q: A pak ste se znovu provdala. 

A: Jo za Hakele. 
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Q: Hakele se jmenoval? 

A: Hakel.                                                                                                                             

Q: To byl Rom taky? 

A: Rom.                                                                                                                             

Q: Taky český, nebo odkuď? 

A: Ne on byl ze ____ ze Slovensky.  

Q: Ze Slovenska. A měla ste tedy dalších šest dětí? 

A: Pět.                                                                                                                             

Q: Pět.  

A: S tamtím sem měla šest, teď pět, 11. 

Q: S tamtím ste měla šest, teď pět. 

A: Ano.                                                                                                                             

Q: A ten zemřel? Ten Váš manžel? 

A: Zemřel. Bude rok, 13 května byl rok. Moc pil. Ten lih, napaleňák, alpy a všechno. Byl moc 

velky pijak. 

Q: A taky chodil do práce? 

A: Chodil.                                                                                                                             

Q: Nebo Vy ste ho musela živit? 

A: Ale chodil do práce, tak o to se staral, děcka to mužou řict. Staral se. 

Q: A potom, až když tatínek přišel do Fulneku, tak Vy ste se sem taky zase přistěhovali? 

A: Ano. Tata mi, přišel pro mě tata. 

Q: A tata, pořád hrál?                                                                                                                             

A: On pořad hral. Byl muzikant. 
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Q: Hrál na housle? Nebo na co? 

A: Ano na husle.                                                                                                                             

Q: Měl svoji nějakou kapelu, nebo hrál v nějaké? 

A: Měl cigana. Chodil s cigana hrat, měl kapelu. -- Oženil se hned, ale ta nebyla dobra ta 

macocha.  

Q: A když jste přijeli sem, tak byla taky práce pro Vás? 

A: Byla. 

Q: Co ste.                                                                                                                             

A: Na statku. 

Q: Na statku ste pracovala. 

A: No a potom sem šla do cihelny a potom do Romo. 

Q: Kam potom?                                                                                                                             

A: Do Romo, Romo tady tovarna, na pračky. Tak tam sem už dělala a už sem šla na duchod 

starobný. 

Q: Ale Vy ste vlastně česky neuměla, když ste přišla do Čech. 

A: Ne.                                                                                                                             

Q: Jak ste se domluvila? To ste se brzo naučila? 

A: Jo, ja sem študovala pořad. Aby sem uměla, ja sem se styděla, vite. Nevěděla sem, jak 

mam mluvit. Tak, vite,  susedi chodili za mnů a to a kamaratky sem měla. A potom řika, „No, 

Maruš, ty už umíš jak my.“ A šlo to. 

Q: I psát umíte, česky. 

A: Umim, umim. Všecko, umim. 

Q: Tak ste se to báječně naučila. 
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A: Potom sem dala ty děcka vyučit, všechny sú vyučený, každý jeno děcko mám jeden a má 

svoje remesko. Všecky, sklenař. Ten co tady tam má ten barák, tak je sklenář. Tamten je 

strojní zámečník, zámečníci a všechno možne. Aj ty holky, už tu mlačí nechtěla sem dat. 

Ona _______. A ona plakala, no všecky chtěla, tak aj tebe dam, tak co no. 

Q: A čím jsou děvčata? 

A: No, techničky a takové věci. 

Q: Tak se jim daří slušně? 

A: Slušně. Sú dobré holky. Přidů tady, pomůžů. Ta stařší teďka byla, umyla. Povídám, „Ty, já 

nemůžu, zub mě bolí.“ Lebo sem byla vrtat, 100 korun som dala co mě tam vrtali. A celů 

hubu mám osypanů, lebo sem dalala Alpy, všechno, nepomohlo. Nikdy mě pani moja zlata 

zuby nebolely, nikdy. A teď na starý kolena už to. Nespala sem a nic. Tak sem sama, víte, je 

to tak, smutno.  

Q: Je Vám smutno. 

A: Jo.                                                                                                                             

Q: Ale děti přídou někdy, n e? 

A: Přídu, tak tady mam blízko sůsedy. Jena cera, druhá cera a synek a to. Tak už. 

Q: Kolik máte vnuků?                                                                                                                             

A: Vnuků? Ta má tři, ta má šest, sedm, osm, devět, 10, 11, 12 no asi 13, 14. 

Q: Asi 14 vnuků a to ještě není konec. (smích) 

A: (smích) No já nevim, jestli ještě nebudu mít. Oni už nechtěji děcka. Ja sem jich měla pani 

moja 11, no a vychovala sem je. A chlap velky pijak byl, pil jak to a. Nechtěl davat penízky na 

to, ale na pití.  

Q: Pani.                                                                                                                             
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A: A ten barák sem si kůpila já, byl zavřený a já za ty roky, co byl zavřený tři roky sem si 

kůpila barák. Dělala sem, zebrala sem si pujčku a tam zahradu mám velku. Já se němam už 

špatně. Len kdyby mě ještě to zdravíčko slůžilo, víte. Pár let. 

Q: Ještě něco je zajímavýho, co myslíte, že byste měla říct ze svýho života? 

A: No tak co mam říct. (smích). Že aby už nikdy v životě valka nebyla, mír, aby žili lidi dobry  

a to. Aby sem ještě pár roků žila, a zdravá byla a to. 

Q: Já Vám mockrát zatim děkuju.   

A: Já Vám taky. 

Q: Možná, že ještě pani Jana se Vás na něco zeptá. 

A: Jo.                                                                                                                             

Q: … Ještě se s Vámi rozloučim, už Vás nechci rušit. Každopádně. 

A: Tak mockrát Vám děkuju za tu nahravku. Abyste byla zdravá. 

Q: A já Vám.                                                                                                                             

End of tape 1 

Conclusion of interview. 
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