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Question: Tak se představte, řekněte jak se jmenujete a kdy jste se narodil. 

Answer: Jo. Jsem Daniel Rudolf, 15. osmý 24, 1924. Dovrokovice. 

Q: Tam jste se narodil? 

A: Tam jsem se narodil. Okres Uherský Brod. Bydlel jsem v Budějovicích, Uherské Hradiště. Tam sem 

býval, no, vlastně chodil do školy. Do roku až 43, bydlel jo, v Budějovicích, tam. Přišli třetího března. 

Q: Počkejte, kolik. Čim byl Váš tatínek, jak jste se živili? 

A: Kolik měl tata. 

Q: Ne, kolik měl, čim byl? 

A: Nic. On byl jako slepej, invalida.  

Q: Takže on nechodil do práce? 

A: Ne. 

Q: A jak jste scháněli peníze na obživu? 

A: No tak, vite, znate to. On hrál na harmoniku. 

Q: Takže byl jako hudebník 

A: Jako hudobník, ano. 

Q: No a kolik Vás bylo dětí? 

A: Pět. 

Q: A Vy jste kolikátý? 

A: Druhý. 

Q: No a jak. No tak vypravujte o tom, jak jste chodil do tý školy. Jestli jste tam měl kamarádky teda mezi 

taky druhejma dětma. 
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A: Měl jsem kamarády, ale dobře jsem se neměl. Pač to bylo špatně. Mama mě zemřela, sem měl 10 let. 

Tata slepy a takže jaký život. 

Q: Špatný. 

A: No a pak sem měl 13 roků, tak sem musel pomahat mezi sedlakama. 

Q: Takže do 13 let ste chodil do školy a potom ste šel dělat. 

A: _____. No a pak sem šel dělat. No a to sem dělával furt, až tak do 15. A pak sem šel do Německa.  

Q: Počkejte, vypravujte co ste dělal. 

A: No normálně. Pomahal u sekladu, a pracoval u zedníků, tak.  

Q: Jo. 

A: No. A pak sem měl 15 let nebo kolik tak sem šel do Rakůska. 

Q: Do Rakouska.  

A: Do Rakůska, totálně nasazenej. 

Q: Jo byl jste totálně nasazený. 

A: _____ totálně sem byl rok.  

Q: No a kde. 

A: Enzesfeld. 

Q: Kde? 

A: Enzesfeld. 

Q: Enzesveld. 

A: Ano, to bylo za Vídněm. 

Q: Jo. 

A: Tam sem byl rok. 
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Q: A bylo tam hodně Romů? 

A: Bylo. 

Q: No a to byl jako koncentrační tábor? 

A: Ne ne ne, to zme byli jenom na práci.  

Q: A kde ste bydleli? 

A: No to takový lágry. Tam bol, takový baráky, no. 

Q: Baráky, lágr, ale nebylo to, nebylo to, jako. 

A: Nič, nič, volny. 

Q: Tak vypravujte vo tom trošku. Kolik tam bylo lidí? Kolik tam bylo Romů? Co ste dělali? 

A: No Romů tam mohlo být tak aj, já nevim,  pět 600. Byli tam dělaný na práci. To byla munic hala. 

Q: Muniční hala? 

A: Ano. 

Q: A to byl jenom romský lágr? 

A: Ne, ne, ne. To byli všeci. Jenomže my zme tam byli totálně nasazený a. To nebyl lágr, to byl jako 

pracovní lágr. 

Q: Jako ubytovny. 

A: Áno. No, tak tam sme dělali, tam sme měli každý týden peníze. Všechno. No a přišli sme dom v roce 

46. … V prosinci. 

Q: V roce 46? 

A: No v prosinci, ne 46,k hóch 41. Takhle 41. No sem měl jít zpátky a pak sem si namluvil tu holku ne, no 

a už mě nechtěla pustit. A dobře, kdybych jako išel zpatky, tak sem nemusel byl ani v lagru, v kontráku. 
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Q: Jo, že by ste zůstal v tom totálnim zase. 

A: Ano, ja sem moch být tam a kdyby ona šla se mnou, tak sem se měl dobře. No, tak bych dostal nějaký 

ten, světničku nebo něco. Ona by dělala, já tak, sme mohli byt dobry. 

Q: A jak ste se měli v tom Rakousku? 

A: Špatně, špatně. Já sem byl sám, to byl jako koncentrák. Tam sem dělal od šesti do šesti a 200, 20 

marek týdně. A to by aj stačilo, ale ani rohlik sem nič sem nedostal v životě nic, nic. Bez ___. No tak 

zase sem měl špatně. 

Q: A oni Vám tam vařili? 

A: Vůbec. 

Q: No a kde a co ste jedli? 

A: To co ste si zehnali. Právě sem měl tych 20 marek a to, co ste si kópil to bylo. Právě to bylo špatně a 

bez lísků nic. No tak sem pak přišel na dovolenů, domů no a už sem se nevrátil. Ale bych šel zpátky, bylo 

byl lepší. ___ potom z manželkou. Já sem ji. Šli zme do řína. 

Q: Počkejte, a kolik Vám bylo, když jste se ženil? 

A: Já sem se ženil no 17,18. Ve 42 roku 11 sem se ženil. 11 dubna. No tak sem měl necelých 18. 18 roků 

sem měl až potom až, když sem byl zavřenej. 

Q: A oni Vás nenutili abyste šel do toho? 

A: Nutili, nutili. 

Q: Abyste utekl. 

A: Jo, neutekl. Já sem přišel dom a oni mě nutili abych išel zpatky. A ja, no a já byl sám a sem řekl tej 

mohej ženě řikam, “Poďme, poďmě”. No tak zme šli až do Gotwaldova, jak to byl Gotwaldov. 

Q: No to byl Zlín, tenkrát. 
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A: Nebo gestapo, no ja vim. Tam bylo gestapo a oni tam mali ten jako past. Řikam, “Poďme”. A tak zme 

tam šli spolu a ona zapomněla doma aj domaci občanku. Tak z toho zešlo. A my už potom zme nešli, no 

už z toho zešlo. No a za chvilku sme jeli ____. 

Q: Co za chvilku ste? 

A: Jako 43 už sme jeli třetího března.  

Q: No a jak to bylo, když jste odjeli do tý Osvětimi? Věděli jste kam jedete? 

A: Ne, vůbec. Oni nám řekli. 

Q: Kdo, kdo? 

A: Aj doma, naši esembé. 

Q: Četníci. 

A: Ano, četníci, že jedeme někam na práci a dale, no. No tak zme přijeli do Starého města v Uherském 

Hrášti.  

Q: Počkejte a kolik Vás bylo z toho Bílovce? 

A: No tam nás bylo kolik, no kolik. Tři, čtyry bratři … no takový, já nevim, takkový takových 20 i starší lidi. 

Q: A z Vaší rodiny tam byl kdo? 

A: No to právě byla všechna rodina. ____ byla dědek, bapka, strýci a tak. 

Q: A tatínek taky? 

A: Tatínek taky, ne tatínek byl v Hodonínku. 

Q: Tatínek byl v Hodonínmku. 

A: V Hodonínku, on potom přišel.  

Q: Jak potom přišel?  

A: No, potom jo. 
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Q: A kam? Do Osvětimi? 

A: Ano. 

Q: A bratři s Váma šli taky? 

A: Ano, oni šli se mnou. 

Q: Takže celá rodina. 

A: Celá. 

Q: Odešla.  

A: Ano. 

Q: A tatínek šel do toho Hodonína dřív? 

A: On byl v Hodonině už o rok spíš. 

Q: A jak to bylo, že on musel a Vy ne. No proto. Bylo to tim, že Vy ste byli v tom Rakousku? 

A: Ne ne ne. 

Q: A tam byli bratři taky? 

A: Ne ne ne, nebyli. Oni vybírali ty, ty co nemůžou dělat, ja nevim. Ja nevim postišení tak to, ja nevim, 

který nechtěli dělat nebo co. No tak to brali do toho Hodonína. A tata byl jako ten slepý, no tak. Aj sestru 

vzali. 

Q: Do Hodonína. 

A: Jo. 

Q: Teď ještě vypravujte, jak to bylo. Kdo pro Vás přišel, když jste měli jít do tý Osvětimi. Podrobně 

vypravujte, jak to bylo. 

A: Jo, však jo. To bylo v Budejovicích. Tam přišli esembé, normání esembácí a četnící no. Řekli nám no, 

přichystejte se, za dva dny jedete někam do práce. Ani nam neřekli kam. No tak dobře no. Tak potom 

tam přišli pro nás a přiďte tam a tam na obec v Budějovicích. Tam  
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čekalo takový osobní auto, ten nas odvezl do starého města. Tam byla taková sokolovna, velká to byla. 

Takový sběrný ten _______. Tam nás střihali, holili a všechno. No a za čtyři, tři dny, naložili nás do 

vagónu a už sme jeli pryč. Toto _____. Přijeli sme do Ostravy, tam eště Češi ne, pak nas převzali Němci 

a už jsme jeli do ______. … No. 

Q: A to jela i ta Vaše paní? 

A: To ještě ona byla se mnou. 

Q: A směli ste si něco vzít s sebou? 

A: Mohli. 

Q: Co ste si mohli? 

A: Mohli 25 kilo. Co si vzal tak do ruky tak to si moch vzít každej, no. No, sme přijeli tam, tak tam nebyla 

ani voda nic. Vobec. 

Q: A teď vypravujte. Pamatujete si jak dlouho jste jeli z tý Ostravy? 

A: Jako když, domu? 

Q: Ne, do tý Osvětimi 

A: No tak dvě hodiny tři. 

Q: A v jakých to bylo vagónech? 

A: Nákladní. 

Q: A kolik Vás bylo v jednom? 

A: Tak to eště tak nebylo starší, to nás, no tak 50. To eště nebylo tak strašný 50.  

Q: A i děti tam byli? 

A: Všechno. Společně. Oni dali všechny ____ společně. A přijeli jsme potom tam do toho a už víc, hned 

v Ostravě sme to poznali, že už je zle. Pač tam nas převzali Němci a už ______ ne. No a už sme byli 

někde. Ale nevěděli stejně co, ale už byli, byli ty starší úplně zastrašení.  
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No a pak sme přijeli z toho ____ ne. To hrouzou, to byla hrůza. To bylo ______ a tak. No to bylo, ten 

lágr, tak dva kilometry. No z toho nádraží jako. Ale ne osvětlený, ne. Na ty starší lidi ne to už padalo, 

chudáci. To dědek můj a ty. A padali dólu, chudáci. Někerý se toho ani nedožili už. No a nas tam zavedli 

ne, my zme byli ostříhaní __________, to byla karanténa. My zme tam byli 14 dní nebo tři týdny. Hodili 

nás na blok, no a my zme nemohli vůbec chodit ven. Nám začali davať tam čísla. 

Q: Ukažte ho. 

A: … 1253. 

Q: Tak. 

A: Jo tak. 

Q: Tak aby to viděla kamera. 

A: Jo. (smích) Dobrý? 

Q: Jaký je to číslo? 

A: 1253. 

Q: A kdo Vás tetoval? 

A: No to, vite. Né jako vojaci, to byli zas ty vězni. A on chyt za takový péro, lebo co to bylo. Ten už to 

uměl. No a. 

Q: A prošli ste se lekcí? 

A: Prosím? 

Q: Jestli prošli ste lekcí. Jestli Vás nějak, nebo Vás všechny dali do toho tábora?  

A: Všeci. Všeci jeden za druhym. Aj moj žena, jako. Všeci, všeci. Bratr přišel, ten má za mnou číslo. Já 

mam čtyři braty. Jeden mi zemřel už a ten byl nejstarší a potom ještě jednoho.  
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______ normálně, no a moje žena, tak ta to první no. Tam zůstala no. A tam sem byl až do roku 44, tak 

nějak 44 do března. Jesi si pamatuju, lebo duben. No tak to ___, trochu. A pak sem šel. 

Q: Počkejte. 

A: Já sem byl ten rajsko. Rozumíte, to byl jako cigánský reagar. 

Q: Ano. 

A: To tak to byl cigánský reagar, rajsko se menovalo. A ______ no. To všechno mám prodělaný. No, ale 

ten 44 a to, tak pak sem jel do tého Aušvic. Tam byly ty zděný baráky. Tam byl ten. 

Q: Počkejte, k tomu se vrátíme. Vraťte se teď do toho Birkenau a vypravujte. Co ste měli na sobě? 

A: Tak nic no. 

Q: No nechali Vám? 

A: Ja Vam rozumim. No nic no. Takový jenom, co sem si našel, ne ty. 

Q: To, v čem ste přijeli Vám nechali? 

A: Ne, vůbec, vůbec. 

Q: Ale něco Vám dali ne? 

A: No takový ty lágrový. Né, _____, tam nam dali i civilní šaty. Když chcem jenom ______, na zádoch 

ste měla kříž, takle jo. Na gani takle nam _______, no. (smích) Červeny, no. 

Q: A nějaké číslo Vám dali? 

A: Číslo? No tam sem ho v ____ neměl. Jo to je vono vlastně v ______. 

Q: A ještě ste ho měl někde jinde? 

A: Jo, jo. 
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Q: A. 

A: Takle na ty šaty.  

Q: A teď říkejte něco o tom bydlení, o jídle. 

A: Jéjejejeje. Prosim, klidně, klidně. To si pamatuju, jak dnes. To zme přijeli do toho lágru do toho 

_______,no tak tam už ty starší lidi, jako. Tak voni už šechno každý plakál. A to a to a to. Že už neudělali 

doma radši smrť. Už se poznávali, že už je jim život nanic, už věděli, no. Ale ____ umírali. No co nám 

dali, no. Ráno tu kávu černů, nic. No a ____ kůsek chléba. V poledně takovů polívku řepovó hotovou, 

navečer zas nic. Nebylo žádné jídlo. No tak ze začátku zme neměli hlad, eště zme měli, jako z domu ten 

chléba a o něco sme neměli, že jo. Ale vodu sme neměli, nic. Tak tam byli chudáci, ty žíznili. 

_______________________. Oni tam byli před nama asi tak oni to věděli, spíš. A tam byli takový 

stůdny, víte no a. Tak rekla mu, “Naber mi trochu vody”, jo a to a to. Tak on mi nabral a já sem mu dal 

kůsek chleba.  

Q: Tomu židovi? 

A: Tomu židovi. 

Q: A jak jste se k němu dostal? 

A: Oni chodili k nam. 

Q: Aha. 

A: No. A tak já mu řikam, “Naber mě trochu vody”. Takle třeba do sklinky? No, tak uvázal šňůrku a pustil 

to dolu. Takle, no. A víš že ten dopad mě vo něco chytlo, ježiš. To už nedá o nicem mluvit. Kolik oni za to 

dostali. Pak sem viděl co, my zme neviděli ne zo začatku no, řikam, “Co to jé?”. Von, “To pití za to ____, 

sem Vám donesl tu vodu”. Ne pač, oni mysleli, že to nesmíme pít.  

Q: Proč? 
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A: No, že ta voda myslim byla taková špatná, otrávená, lebo co. Jim to bylo jedno, von tady uvázal 

šňůrku a tak pusť dolu. 

Q: V tom jejich, v tom židovskym lágru a Vám to donesl jo? 

A: No, tak to bylo jedno, keď to bylo stejný. A on už to znali a my zme to neznali. A von šel a nabral tu 

vódu a _____, abyzme mu dali chléba. No a ten viděl, ten plukař tak to víte, to je je je. No chuť dobry. No 

a po tých 14 dněch nebo třich týdny byla ta karanténa, no a už pak nas třídili, třidili. Víte, ty mladí už 

museli pryč, třeba do toho Aušuc. A už do práce. 

Q: A ta karanténa byla v tom cikánském táboře? 

A: Byla, no. 

Q: V nějakém bloku. 

A: To bolo v bloku jeden dva. 

Q: A byli tam před Vámi už nějací vězňové? 

A: To asi že jo. 

Q: A řekněte něco o těch vězeňských funkcionářích, to znamená, jaký byli ty blokaři, blokeltesté, 

kápové. 

A: Klidně, klidně, klidně. Se nedá vůbec mluvit. 

Q: Zkuste to. 

A: To se nedá vůbec mluvit. My zme třeba ráno, vyhnali nás ven třeba v tři hodiny, ve čtyři. Aj v zimě. 

Q: Proč? 

A: To byl ap, takový jako aplplast. Ale vůbec, to bylo jenom před blokem. Pač v _______, jako 

v ciganském lágru, tak tam byli lágry a mezi to byli ulice, takže sme v té ulici museli  
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stát. No, napřiklad sme stali dvě, tři hodiny, do šesti hodin. No a pak no, přišel tak, do práce. No a pak 

zme šli do práce, no a co v praci, dělat. _____ maličko, viděl, tak to vite _______. A byl takový župan, 

no. O něco větší jak, no jednou tolik, jednou tolik.  On vzal ten župan a najenou poletí po lině, jo hotovo. 

A ____________ v šest hodin zme přišli zpat. 

Q: A co ste dělali? 

A: Mauelně, tak všechny práce, to bylo hrozný. Dyť sme přišli poprvé do toho _______ jo, no tak tam 

zme stavili ty baraky. To byly jako ty díly, víte. No to jenom. Tam zas byli ty co to uměli, víte. My zme to 

jen nosili, přiklad. 

Q: Takže jste pracovali v táboře? 

A: Aj v ta. Jo v taboře, v taboře. Co jaká práce byla, no tak to udělali, no. Alebo zme museli tam 

nakládat, něco vozit. Vůz normálni, na čtyři kolečka, vůz. Na tom dráty uvazali ne, a na ramena. To zme 

museli tahat. … Tož, já tam byl, víte. To byli zas samý vězňové, to byli kápy, volavajtry, ____. Takový, co 

u nás byli furt, no. _____ tak, no. 

Q: A byli to Romové, nebo Poláci, nebo Slováci? 

A: No Romové málo, Romové málo, málo. Romové se k tomu máloco dostali. Pač oni neuměli mluvit 

německy. Nebo to, že. Tak Romové malo. 

Q: A. 

A: Jedině v Rajsku, v Rajsku. 

Q: Ano. 

A: Cigánsky lagr. No tak tam byli ty štugníci. Štugníci blokaři. Alebo už, jedině štugníci, to byli domácí. 

Q: A měli jste taky šrajbry? 

A: Šrajbry? No však to je vono, to je vono, co řikam. 
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Q: Ne. Šrajbr a štugndýc to není to samý. 

A: A šrajbr, co to je? 

Q: No ten, co zapisoval, kolik Vás je. 

A: No, no, no, no, no. A tak jo to byl.  

Q: A štugnus si rozděloval. 

A: To byl třeba Polák.  

Q: Jo. 

A: Jo. Těch no, jo jo jo, dobry.  

Q: A štugndýs, ti Vám třeba rozdělovali jídlo, že jo. 

A: Třeba. No, na no. Třeba půlku, štvrtku. No, jo, jo, správně.  

Q: Eště sem se Vás. 

A: Šrajber. No. 

Q: Eště sem se Vás chtěla zeptat, to co ste si vezli s sebou, ste směli si vzít z vagónu do lágru? 

A: No jo. My zme nic neměli. 

Q: Ale dyť ste řekli, že ste si, že. 

A: No však to sem móch si vzit. 

Q: Jo. 

A: Jo. To nam povolila jako, ta obec. Oni nam to řekli. Možete si vzít tolik a tolik a hotovo, no. 

Q: A pane Daniel, kdy ste se dozvěděli co se děje v těch, o plynových komorách a co se tam děje? 

A: To vůbec pani Vám nemožu řict. Pač tam sme nebyli připustěni a řeknu Vám jedno, na té plynové 

komoře já. 
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Q: Kdo že tam dělal? 

A: V Rajsky, tam v Rajsku sem na té plynové komoře přímo já. Pač tam nebyla. A to se kopala jama, já 

Vám řeknu takových 30, 40 metrů. A tak 10 metrů do hloubky a to jeden druhemu po sobě sme davali. 

Vite, ty stupačky sme měli a jeden druhymu pohazovali. To zme sami kopali tu kremaci. No, no už potom 

už sme, až to bylo vykopaný, už sem dál neviděl. Tam zahynulo moc lidí, moc aj muj strýci. Tam zabili to 

byla hrůza. No nic. A o tej kremaci, jak řikate, tak potom když to bylo postavený a já sem bydlel v Rajsku 

ne, tak kůsek dál a to už tak pět, šest hodin to bylo vidět. A už od ____________________. Jak to pálili. 

No, ______. Tam co sme viděli klidně, jak šel transport celý a nejhorší to bylo Židama. Židy ty pálili hned. 

Ale nás ne. Nás Romové, pálit ne. Nás nepálili, jedině, kdo zemřel. Pač já, Vám řeknu pravdu, já už sem 

byl úplně na takové vozy, žebřiňák, víte co to je, no. Tak a co sem to ____. A teď ten dokav, vybral nas, 

kedysy marod, a tedy já sem byl úplně hotovej, já byl vyřízenej. No, prý všechny ty nemoci nás vybral a 

naložil nás na ten vůz, dobre. A to si pamatuju, přišel ten leagr _____, eses __________________, aj 

obr lebo co já nevim. A už sem rozuměl v tedy, ne. A on zavolal toho blokaře, vite. On mu řika, “Vojn, 

vojn di tam” . A on mu řikal, “Cigojny”. 

Q: Co řikal? 

A: “Cigojny a jůde, poliš” a to. No já už sem rozuměl, stejně sem byl marod, ale byl sem hotovej, ale 

rozuměl sem. A on řikal ten, “Raus”, temu blokařovi, “Raus cigojne poliš aus jůde es _______”. No a nas 

vysvobodil, já už sem měl, já už sem šel do kremace. “_______________”, no a teď. “_______” , no tak 

sem šel dolu, no ____, je dólu. Sme tam byli asi tři, čtyry. Tyvadny a Poláci taky někteří, no. A jinak šli 

pryč. 

Q: A věděli ste. 
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A: Ja mam gumový věci. 

Q: Co řikáte? 

A: Ja mam gumový, já nic, já mam napaměti. Len se ptejte. 

Q: --Tak za sedm minut budeme mít přestávku. Pane Daniel, Vy ste viděli plameny z komínů krematoria, 

ale věděli jste o plynových komorách? 

A: Jo. 

Q: A jak jste o nich věděli? 

A: Jo. Jo to sem věděl. 

Q: Jak? 

A: To už jo. Pač sem tam dělal nedaleko, řikám Vám. Já sem viděl pak ty lidi. Tam byl takový voz, teda, 

to nebylo _____, to bylo, nebo to bylo, jo ____, ale tam v ____, to je něco jinýho. Osejčín a tam byl 

takový malý lesík, malinký no, takový jako park. To zme my viděli, všechno bylo vidět. A když přišel ten 

transport, jo, no tak zme viděli všechno. Oni se museli vyslíct, …všechno. Nechat … až. 

Q: Vy jste je viděli vcházet? 

A: Všech. Oni scházeli a všechno. To ste měla vidět všechno aj to kremato, všéchno. 

Q: A to ste viděl z toho lágru, anebo z toho pracoviště? 

A: Z toho pracoviště, všechno sem viděl. Takový okýnka jenom, tak. To bylo všechno. No to takový 

světla zavřeli hotovo a nic víc. Tam bylo až sem to viděl, všechno. Tam bylo jako, jako sprchny na 

koupání, jo. Tam nešla voda, tam šel ten plyn. 

Q: To ste se dozvěděl už tenkrát nebo? 

A: Jo. Tenkrát, už sme věděli všechno. 

Q: Pane Daniel, Daniel, víte co je to sondrkomando? 
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A: Prosim? 

Q: Jestli víte, co je to sondrkomando. 

A: Sondr, tak to sem neslyšel. Sondr ne. Štrafkomando. 

Q: Štrafkomando, to je něco jinýho. 

A: Štrafkomando sem byl já. Ale sondr. 

Q: A proč ste byl ve štrafkomandu? 

A: Tak to už Vám nemožu říct. To sem potom byl ____. To bylo vedle toho Rajsky, to je tak kolik, 

kilometr aj ne.  

Q: No ne, ten cikánský tábor byl v Birkéno. 

A: To byly, to byly dráty jenom, dráty.  

Q: Jo. 

A: Já sem tak, ale zase druha brána. No tak, tam sem byl a to bylo štrafkomando.  

Q: Ale já myslim to sondrkomando. To byli lidi, já Vám to řeknu, to byli lidi, kteří pracovali v těch 

plynových komorách. A nebyli oni u Vás v lágru? 

A: O, to jo, to oni u nás ne ne ne ne ne. 

Q: Ne? 

A: Moment, moment. Tak ____ u nás nebyli přípustni, vůbec. Voni se měli dobře, voni jezdili, všechno. 

Voni byli takový jak já třeba dneska.  

Q: A jak to víte? 

A: Ja to vim, … a to vim. A když je, když přišla nějaká doba potom jo, že to a to, tak to bylo delší doba, jo. 

Tak je otrávili taky a začali druhy.  

Q: Ale Vy jste je neznal osobně? 

A: Ne, aby se nezabijel nikdo oni.  
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Q: Oni se nesměli s nikym stýkat. 

A: Nesměli se zde vidět, tak je to, tak. Až pár tisícovek, lebo kolik, já vim kolik spalili jo, zas přišli další. 

No, zas dali tam druhy a zas. Oni to nechtěli, vite, no nechtěli no. 

Q: A Vy si nevzpomenete proč ste byl v tom štrasfkomandu, co ste? 

A: … Štrafkomandu, no jak bych Vám to řekl. 

Q: Co ste udělal? Nebo. 

A: Nic sem nedělal.  

Q: Ničit, Vás chytli. 

A: Nic, nic, nic, nic, nic. Já sem měl ženu, je tu první, říkám Vám ne. Já nevim proč, oni zas nám vybrali, 

no a dali nas tam. Takže žena byla tady, a ja sem byl tady. _____________________. 

Q: Jo, to štrafkomando bylo v jinym lágru? 

A: V jinym. Ona žena byla v Rajsku, jako no to byl ten cigánský. A já sem řikam Vam, to byl tak kilometr, 

no tak tam, bylo to štrafkomando. Tam byl zděný barák, zděný, zděný. A menší baráčky. 

Q: A bylo to na té samé straně železnice? 

A: Železnice, jo. To mohli s tam. Ale potom už ________________.  Ale hlavně bylo do cigánskýho. No 

a aušvic byl kousek za. Aušvic bylo, no já nevim, bratr Vám to řekne, on tam byl totiž. Von byl aj 

v cigánskym.  

Q: No o něm nemluvte, on nám to řekne sám. 

A: Nemluvim, neřekne, von vo tom neví, von vo tom neví, aj já vim.  

Q: A jak dlouho ste byl v tom štrafkomandu? 

A: Tam sem byl asi půl roku. 
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Q: A to bylo vedle cikánského tábora nebo. 

A: Vedle. 

Q: Že ste na manželku viděl přes dráty. 

A: Viděl. Ona když někdy mě hodila přes hrádby něco, víte jako. Buď jako cigaretku, nebo aj něco. Já 

vim no. Já sem řikal, “Jesi se máš takle zle tak mě nedávej něco, nic, jídlo lebo to.” No. 

Q: Takže ste ale směl z bloku ven. 

A: Z bloku jo, z bloku sme mohli chodit. Tam sme byli volní, ale až po praci. Dyš se neděla, tak tam ste 

mohla chodit po, to bylo lepší jak kremenál, promiňte. Jako kremenál je zavřený, že jo, ale tam né. 

Q: Takže Vy ste šli ráno do práce. 

A: A přišel z práce a pak z práce si mohl chodit, kam chtěl. 

Q: Jenom v tom lágru. 
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Q: No mluvili jsme o tom, o těch poměrech v tom štrafkomandu. Takže ste řikal, že to byl jiný tábor. 

A: To bylo, to bylo skoro spolčený s tým romskym lágr.  

Q: Skoro spojený. 

A: Skoro to jenom to no to no to.  

Q: Ale oddělený drátama. 

A: Oddělený drátama, přesně. 

Q: A co to bylo to Rajsko? 

A: Tož tam byli jenom samy Romaci. 

Q: A to je to samý co cikánský tábor? 

A: No to je vono. (smích) 

Q: To je ono, aha.  

A: No. 

Q: A jakou práci ste tam dělali? 

A: Tam jenom v tom romskym, v tom cikánskym lágru, jenom všechno vevnitř.  

Q: Jo, a v tom druhym? 

A: To už ne. Tam se už dělalo třeba kilometr, pul kilometr a ven.  

Q: Ale co? 

A: Zemní práce. 

Q: Cesty? 

A: Zemní práce a takový práce. Aj kopat, no co bylo třeba, no. Tam už byly jiny práce, aj na voziky jsme 

kladli, třeba no. Labr, kop no zemní no. Ale než v tom romskym tam ciganskym lagru ne. 
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Q: A přišli ste. 

A: To bylo jenom opravný takový věci, no. 

Q: A přišli ste do styku s jinými vězni? 

A: Prosim? 

Q: Jestli ste přišli do styku s jinými vězni. S Poláky, nebo ze Židy. 

A: Jo, ze všemi, ze všemi. No v tom romskym ne.  

Q: Tam v tom štraflagru. 

A: Tám, sem všechno. 

Q: A to byl štraflágr, celej lágr? 

A: To už, tam byli, tam byli Poláci, Češi všechno. 

Q: A jak se k Vám chovali? 

A: No tož tam. Vězni né, vězni byli dobří. Vězni jako všude jinde. Jenomže ty kápa. 

Q: A pamatujete si jaký, jakou barvu trojuhelníku měli ty kápové? 

A: Vinkle. 

Q: Ano, ale jakou barvu měl ten vinkl. 

A: Ty kápa měli, záleží jaké národnosti, byl Němec ____, takový zelený. 

Q: No to byl zločinec. 

A: Zločinec, no. Češi měli takový červený. 

Q: No to byl politický. 

A: Politický, no a my sme měli černý no. 

Q: Takže ti kápové byli zelení, ano? 

A: Ano, ano, no. A měl to, to, jo jako čert, to. 

Q: Ten kápo byl Čech? 
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A: Jako ten vinklu měl T. 

Q: No českej vězeň tam měl T. 

A: No, ano správně. No já sem měl vinkl a Z. A na německy neni cigeni, že jo Z. 

Q: Jako cigojne. 

A: No prosim, no. Takle. (smích) 

Q: Můžete ještě něco říct buď to o cikánskym lágru nebo o tom štráflágru? Nějakou příhodu, třeba. 

A: Tak eště Vám něco můžu řict, etě. Ohledně moje ženě, no. Naráz přišla, já nevim, taková vnitřní … 

komando, lebo co jejichm jako. Já nevim, co chtěli. Takže sem se musel rozkaz jako rozkaz, vstávej, 

sem se musel vrátit do romskyho lagru zo ________. No a moje žena tam ještě byla, eště živá. A ja sem 

byl rad, ne. A sestra, jo sestra. Přidu tam, jéžiš ma, ještě živý, povidam, “No dobry”. To bylo už bylo 44, 

ale začatek. No a a žena po mě prej byla tam, co sem se dověděl, že prý byla na _________, jako 

v nemocnici no. Co měla, ja nevim, asi tyfus lebo co nevim už. No tak pak se vrátila, a jak sem tam 

přišel, tak sem tam s ní chvílu byl a pak já nevim, co se jí stalo, znovu šla a už tam zůstala. Mě řekli, bratr 

mě to řikal  _______ chudák už je po smrti. Řikal, “Tvoje žena už je to, už je. O aj sestra”, o říká. Tak jak 

todle sem se dozvěděl ne, tak už mi bylo špatně, už sem byl nanic, už fak. Pak přišel tamport, do 

Buchevaldu, ne do toho ne, Aušvic a to sem přišel k temu nejstaršímu bratrovi a ještě k druhemu 

bratrovi. No tam sem byl asi dva dni tři, v tom Aušvici. To je stejný to je jenom kósek. No a sama sme jeli 

společně do Buchevaldu.  

Q: Vy ste řikal, že to je stejný.  Jaký byly bloky v tom? 

A: Tam už byly jiný ty v Aušvic. 

Q: V Aušvic byly jaký? 
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A: Zděný, normální. 

Q: A v Birkenau? 

A: Tam dřevěný. Že právě Vam řikam, že v tom Aušvici to bylo už jiný, tam už bylo zděný lágry. No a 

v Buchenvaldu, tam byla karanténa. 

Q: Počkejte, ještě zůstaňme u toho Aušvicu. Já sem se Vás zapoměla zeptat v tom cikánskym táboře, 

jaký byly možnosti třeba se umýt nebo jít na záchod? 

A: (smích) No to je vono, to je vono, to je vono, jo. Na to zme zapomněli. No tak keď sme tam šli poprvé, 

tak tam nebylo nic. Ani voda, ani záchod, nic. Tak, to je pravda, to bylo hlavni. A kolik tam se, já Vam to 

řeknu kolik se tam utopilo, tam udělali takový betonový takle, no takle vysoký a kanál. Dva metry 

hlubokej kanal,jo. A jenom takovy zabradlí, tyč. Jo a to ste si sedla na ten beton, jo a tak. 

Q: Na tu tyč? 

A: Takle na ten beton jenom senout. Ale to zábradlí ste měla jen tu tyčku nic víc. Takle jako. Kolik si tam 

spadla. Víte ____________, na to sme zapoměli. 

Q: A kde bylo to zábradlí? 

A: V tom, jenom třeba jako toman.  

Q: No. 

A: Jo, ale jenom týč taková. 

Q: Jo. 

A: No tak když tam šlo děcko, copak ________ se trochu nepletli. A spadl a hotovo. Přesně můj 

bratranec tam spadl. 

Q: A vytáhli jste ho? 
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A: Ne, vůbec. Už byl to. No tak vidíte, už máte pravdu. A potom na to přišli ty Němci pač to bylo moc 

úrazů, moc tam padali. Tak udělali zase ten sám, jenom že už tam dali ten poklop. Takle třeba, jo. A tam 

udělali takový díry, no. Tak už, když si si sedla, jo, už tam nemohl spadnout. Tam byla ta díra už. 

Q: To bylo zvlášť pro ženy a zvlášť pro muže? 

A: Né, to stejny, stejny, stejny. Žádné vybírání. 

Q: Ani to nebylo oddělený? 

A: Ne, vůbec, nic, nic, nic, nic. Jenom, že už ste tam nemohla spadnout, no. Tam byly takový díry, no. 

Q: Jako na zmrzlinu. 

A: Áno, betónový. Tak už tam nespadli. Jo a ta voda už tam trochu no, už tam tekla. 

Q: A umývali ste se kde? 

A: Jó, byla taková, to už udělali potom takový … umývárka, kohoutek. No kohoutek sem tam jenom 

trošičku, a to je skoro nic. 

Q: Takový žlaby. 

A: Jo, jo, no. ________, vite. Na ten záchod sem zapomněl sam. No sem tam šel poprve, no to byla 

hrůza, sem to viděl. Běž hm, tak. A tak děcka, spadla mu tam, no. A to bylo dva metry, no. A bratranec 

přímo tam spadnul.  

Q: No tak teď už snad můžeme jez do toho Buchnvaldu. 

A: Jdeme do Buchvaldu, tak dobry. Tam, tam když jsem přijel, tak tam si to si nemůžu stěžovat, nemůžu.  

Né v té karanténě vite, to napřed když člověk jede, tak napřed Vas daji do karantény. Tam sem byl 

myslim nějaký týden nebo, ani už nevim to nevadi, týden nebo kolik.  
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Ale pak sem šel na ty zděný baráky. Tam byly to spíš kasárna. No ta tam už bylo ja nevim tam bych 

vydržel tak pět šest let. Skutečně.  

Q: Jo. 

A: Já sem byl tam, tam. No můzrman, no. 

Q: Můzrman, když ste přišel. 

A: No. Když sem přišel jo. A samá vyrážka. Ježíšku marja, já myslel, že umřu.  A když sem přišel do toho 

Buchnvaldu, tak oni nas všechny, vite, tak tam byly takový tři kádě, kádě, vody. Jedna, dvě, tři. No a do 

jednej skočit do druhej  a zas do třetí.  

Q: A tam byla voda nebo? 

A: Taková zelená, červená, no co já vim jaký.  

Q: Nějaká dezinfekce? 

A: No, no, no. Dezenfekce. A do toho skákal a stratilo se mi to, fák. Oni _____ na to byly já nevim co, 

stratilo. No a tam byla aj dobrá práca. Všechno. 

Q: A co ste dělali? 

A: No tak ze začátku sem chodil do toho ____.  

Q: Do kamenolomu. 

A: Áno. To bylo tak, jé je jé, tak dva kilometry. Dólu zas nahóru, zas dólu zas nahóru. A tak, a takto třeba 

sme udělali za ten den třeba pětkrát, co já vim.  

Q: A proč ste. 

A: No a to nevadilo kolik kámen ste vzala. To nevadilo, to se vzalo, takový dóbra. Ale nespal ste.  

Q: Takže Vy ste nosili kameny. 
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A: Jó. Tak ________ a tam sme to hodili na plac. No tak tam nas nešlo, já vim kolik nás bylo 100, 200. 

No tak každy vzal ten kus, hodil na plac a zpatky. No zase a zas zpátky. (smích) 

Q: A co z těch kamenů dělali? 

A: No ten dvůr. Co já vim na co to oni potřebovali úplně, já už to nevim. Já sem neměl možnost. Ale 

řeknu Vam něco, teda tam sem se měl nejlepší. Tam si měli _____, pak sem dělal, z toho mě nechali, 

tam sem dělal tak měsíc dva.  

Q: V tom kamenolomu. 

A: V tom kamenolomu. A taky sem se neměl špatně, to chození no, jinak nic, bití nic, jé. Tam se ne, tam 

vládli Češi. Takže tam, žádné bití a jéz čistota. Jo pane, to umývat, všechno čistý. A vojak spat v jednom 

posteli. 

Q: A jídlo jaké? 

A: (smích) Tak to nebyly židle, ty hlávky takový, víte ty. 

Q: Cože? 

A: Ty židle. 

Q: Ne, jídlo. 

A: Jo, šak právě. Tak tam jídlo nebylo nikam, pani. Tak bylo tam lepší to jo. Třebas ta nudlová polífka, jo. 

To nedávali jídlo, tak nudlova polívka v tom maso tam a tak, dohromady no. 

Q: Ein topf. 

A: Jo, to bylo. Na to mam chuť. _______________. Třeba litr, já vim kolik toho bylo. Ale já Vám řeknu, 

tam sem se měl dobře. 

Q: Takže ste přestal být muzrman? 

A: Jo. Tam sem. Tam sem byl aj v kině. 
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Q: Jak to? 

A: No, tam hrali kino. Normálně, pač tam, tam sem vydělaval aj peníze. 

Q: Počkejte. 

A: To byl pani takový lágr, skutečně každý týden 20 cigaret. A na stole, víte ty dutinky, no, dvě krabičky. 

To měl každý týden a 50 korun. Ale jako lágrový. Já vim co to byly, papírky no. Ale platilo to. To si mohl 

koupit tam ty ryby, v kantýně, fakticky to. No řeknu Vám pani, kdyby já tam byl aj pět roku šest, tak se 

tam. 

Q: A jak to bylo, to bylo s tim kinem? To bylo kino, kam směli vězňové? 

A: Jo moment, moment. Ty kino, tak hralo se _______. Jesi si pamatuju ________. 

Q: To hráli? 

A: Ano tam. Se mnou, jesi to znáte ten _____. To bylo s tim vlčákem, tym psem, von, von ten se spadl 

do té propasti tam, a ten pes jak ukázal mu, jak točil okolo toho, okolo toho kořena. A ukázal mu, aby 

točil ten provaz. A on to přišel na tu druhu stranu. Německý film to byl, to vim, přesně. Eště sem tam byl, 

jo 20 fenyků sem platil. 

Q: V těch poukázkách? 

A: Jo 20 fenyků. -- Tam pani dávali jednou štvrtku chleba, jednou půlku, a jedno čičtvrtě. A takový kus 

salámu, margarýn. No tam bylo dobře. No tam bych vydržel řikám Vám aj __________. Žádné bití, nic. 

Čistota, no tak tam se dalo žit. Jenomže mě, tam sem byl asi půl roku. A úplně sem přibral, z tý rejže. 

Pak mě dali do toho ________. 

Q: Kam? 

A: Eldrych. 

Q: Eldrych? 

A: Dóra. Dóra. 
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Q: Dóra Mitlbalch. 

A: No Dóra a kůsek dál byl Eldrych. Já vim tak pět šest kilometrů byl Eldrych. No a pak už sem tam dělal 

tunely. To už bylo strašny, no to už bylo strašny. 

Q: A v muniční továrně ste nepracoval? 

A: To sem pracoval v tom Buchenvaldě. 

Q: A dyť, tam ste řikal, že ste nosil kameny. 

A: To bylo v tom Buchenvaldě. 

Q: Cože? 

A: V Buchenvaldě, no dyť jó. 

Q: No a kdy ste dělal v tý fabrice? V tý Dóře? 

A: Ne v Buchenvaldu. Tam sem. No řikám Vám, tam sem dělal ty kameny tak měsíc, dva a pak mě dali 

do tý továrny. 

Q: Aha. A co se tam dělalo v tý továrně? 

A: Tak pomocný práce. A tam pak. 

Q: No a co ta továrny vyráběla? 

A: Munzei. 

Q: Aha, munici. 

A: A tam byl český, Čech, Čech jako mistr. Já sem se ho na všechno ptal, víte pani. Byl mladý kluk měl 

18 roků, říkám pane, “řekněte venku, jak to vypadá u nás?”. 

Q: A to byl vězeň? 

A: Ne, ne, dyť jó _____, nórmalní. 

Q: A on tam byl totálně nasazený? 
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A: Von byl asi totálně nasazený. Takle tak. Já řikám, “Pane, tak jak je to?” Ale podívej se, no to bylo 44 

už. Davej pozor, seš mladej, on mi říká,”Seš mladej, davej pozor, nenechej se moc bit.” 

Q: A oni Vás hodně bili? 

A: V Buchevaldu né. 

Q: Ne. 

A: Tam né, tam sem nedostal ani facku.  

Q: No a v tý Dóře teda ste kopali a co ste kopali? 

A: Tam už sem. 

Q: Tunely? 

A: Tunely, kamenoll, ten průvod, tunely. 

Q: A kde ste tam bydleli? 

A: Ježiš marja. A to bylo zas Becveld. 

Q: Kde? 

A: Becvelt. 

Q: Jo B 12. 

A: No Eldrich, eldrich, eldrich. 

Q: B 12. 

A: Eldrich. 

Q: Eldrich. 

A: Eldrich. Ach, tak tam už bylo špatně. 

Q: Jídla bylo míň? 

A: Prosim? 
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Q: Jak to bylo s jídlem? 

A: Ale nic. Tam už bylo nic. 

Q: No něco Vám museli dát. To byste. 

A: Ale to už nic, nic, nic, to už nic. To se nedalo _____. To už ne. Někdy aj ten chleba. To když šla druhá 

směna, tak sme se jich hned ____ vzali, kola, ____ chleba. Čtvrtku na štyři, na šest na osum, víte to je 

jé. Sme byli hotový. Ale to už bylo v 45, to už šlo ke 45. 

Q: A polívku Vám dávali? 

A: No někdy polifku, no.  

Q: A margarýn? 

A: Ale to pití. 

Q: A kdo bil? 

A: Aj Němci, aj Němci. 

Q: No jak aj Němci? Kdo ještě jiný? 

A: Někdy ty bili kápy, a někdy aj ty Němec. Aj ______ když bil. 

Q: Německej, Němec v uniformě. 

A: Nó. 

Q: A čím bili? 

A: Ježiš marja, to pendrekama. Nó, to bili. Jak někdo uteklo, tak už sme všeci dostali. Všeci, to už nas 

bili aj ty Němci. 

Q: A stáli ste tam apely?  

A: No. 

Q: Jak dlouho? 
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A: ____ jednou. --  Já Vam řeknu pani včír ja.  Na tom melichu jo, sme dělali tunely a tam sem měli moc 

vší. Co byli mezi přilbále. Moc, strašně, strašně, strašně, strašně moc vší. Aj sem se tam tak podival a 

plno vší. A to vynalezli Rusi, aj Rusi se mnou byli, všeci všelijaký národ. A když sme tam potom 

odstřelovali ne ten, ten tunel, tak tam zustali ty, ty šurky ne, tam nahoře ten prach. A pry vem si ten prach 

prosim tě a tým se natři. A nepudou na tebe vubec vši. Jo, tak dóbry. 

Q: Se střelným prachem, jo? 

A: Jo, takový šůrky, vite. To je, to tam davate do tej diry jak vrtáte.  

Q: No. 

A: A to bylo celý, že no. 

Q: Doutnák je to? 

A: Jo. A tak my zme si nasadili taky ______. A tym se pry namaž, jo takle namaž, a pry na tebe nepudou 

vši. Já sem to vzal, no dobry no. No jo dobry no, todle se nam važně stalo. A teď přijdeme do lagru, do 

brány a už, “Stat.” Prohlidka. Jéžiš, nejvíc to měli Rusi no a mě to našli taky. A jé je, teďkon to bití než. 

No vidíte, to ste řekla dobře, to bití. Dobry. A teď mi našel, teď tam byl Dolbiš, Polak, a ten Němec se ho 

pta, na co to má, proč to vzal? Ja sem mu řikal, podivej se řekni mu, že je to jako moc vší. 

________________________________. 

Q: Cože? 

A: Loise. Vši, že. 

Q: Jo loise. Ano loise, německy vši.  

A: No že, ja vim, ja vim, vite. A řekni mu, řekni mu po polsky, že vši máme moc a že když se tim natřeš, 

že to nejde na člověka, jo. Tak on to řekl tomu Němcu. A kdepák, voni chtěli, pač tam našli i ti vybušniny, 

vite drátky modry. Tak že chceme vyhodit lagr. To ste teď měla  
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vidět, tak nas vymlacali asi pět. Tak nas dali u brány, k tomu plotku a to bylo před Vánocama, klidně tam 

stat. Víte co to je ty. Žizněni ježiš marja, tak sme tam stali od šesti hodin, nebo kolika ne. Ani ne od 

dvouch ale od třech, tak. Až do poledne na druhy deň. Nic nam nedali, jenom potom nam dali chleba 

kůsek. Znovu do práce. 

Q: A řekněte mi, ty Rusi, o co jim šlo, abyste,  aby Vás nekousaly ty vši, nebo abyste přinesli doutnáky? 

A: Ne ne ne ne ne. Oni, oni oni si je taky brali, tam bylo moc vší.  

Q: Já Vám rozumim, a nebylo to proto, že chtěli, aby ste přinesli doutnáky? 

A: Ne. 

Q: Opravdu proti těm všim. 

A: Proti všim. Oni řikali, že ty. 

Q: Počkejte a funguje to? 

A: Funguje. Oni nás to našli a oni nam neveřili nic. 

Q: Takže Vy ste to nemohli ani vyzkoušet. 

A: Nemohli. Oni pořad, že chceme vyhodit lagr. No lagr. To byla sranda. (smích) Když si na to vzpomenu 

___________. Tak nas dali k tem drátom, k tomu plotu takle, stát pět lidí. A každý 

_____________________ a v zimě a teď stojíte. A padá snich potom. A oblečení no tak. Jenom skalali 

a tak, to vite to byla _______. Piti sme dostali. Jo takhle. Řeknu Vám srandu. 

Q: Řekněte. 

A: Přede mnou šli asi dva, víte. 

Q: Vězňové. 

A: Asi dva. A ten jeden říká, gatě dolu. Tak mu začal bit, 25 vite, ježiš marja. Bit Němec. 
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Q: A proč? 

A: No za to, že to měl ne. Za ty. 

Q: Aha, za ty doutnáky. 

A: _____ taký____. A já, a já sem visel takle gatě jo, a držel sem ty gatě, jako že už sem dostal. Voni 

mysleli, že už sem dostal. A ja sem byl vysvobozeny, jéžiš já ti děkuju. Já sem je držel, jako když už sem 

dostal. Nic, ale dal mě tady, vite, dvě, tři rany sem takle, sama krev. To je dobře, že sem nedostal, dobře. 

Pač my sme byli zvyklí na ty rany, vite. To už mi nedělá nic. ______________ ho tady jako bouchá. A  

nebo … za kousek chleba, ja bych si nechal natlouct. To jedno. Ale tady sem byl osvobozenej. Tákovy 

ten kápl černej, já ja já, o 25. A já jenom vrtět __________________________. A ten Němec, o už 

dostal bič. Dobře rikal. No tak šťastny sem byl. Jen to vymaz. To byla hrůza. A s nama sem seš potom 

už  do teho už 45, to bylo tak v březnu Bergenbergr. 

Q: A tam ste šli pěšky? 

A: Ne, to nas naložili 100 lidí do vagonu 100. A sme jeli asi 14 dní. Ani pit, ani jez, nic. 

Q: No něco ste. 

A: Nic, nic, nic, nic, nic, nic, nic pani, nic, nic. Nic věřte mi  nic. Jenom nam hodili tam asi 10 nebo 15 

bochníků chleba. Jo a teď chytejte, teď ho chytejte. Já si pamatuju jak dnes. Ja sem chytl ten chleba, ja 

sem ho chytl, vite. (smích) Já nevim, ja sem měl sílu dóst. Já sem chytl a takle ho jedl, ale nedal sem. 

Kdyby na mě šlapali, ja nevim co. Ja bych ho furt držel. Ja sem, ja řikam, oni mi snad chtěli řezat ruky. 

Pač to byli žice, žičku to ste měla, vite, na tej _____, takle sme měli a tam sme měli lžičku. Ta no jo, a 

nabrůšená na chleba. Tak chtěl řezat ruky. Řikam, “Co děláš, tak aj nechej si to.” Tak sem si ulomil 

takovy kousek a dal sem jim to. Ten  
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chleba. Nic, skutečně tam se nedalo. A tam když umřel tak ho vyhodili ven a to. Přišel tam ______, tam 

nasráno všechno to, v tom vagónu ne. No tak no tak za 14 dní sme přijeli no tam do toho ________ a 

vyhodili nas ven, tam byla ta řepa, vite, kvačky a to bylo dobra ta červena. A začali to střilet tam a to a tak 

sem rači odešel, už sem byl najedenej.  A co ty pěšky, že už sme doma, oni řikali. To bylo nejmiň tak 10 

kilometrů pěška pro nas. No úplně vyzáblý, že jo. Tak ja fit a oni hop, hop a kerý zemřel, nebo vlastně 

padl, tak hodil do příkopu, oni ho tam zastřelili, my zme neměli čas už. A nakonec sme došli do toho 

lagru. 

Q: Jak to tam vypadalo? 

A: Ježiš pani, no tam, tak to už. Tam byl žensky lagr, mužsky. Ten žensky byl níž. A ten mužsky lagr, 

pani, tam nebyla ani voda, tam nebylo vůbec nic, ani nic. No řikam, no to už je konec, to už je konec. To 

bylo v 45 aj. Ja řikam, to je konec, to je konec. Byl tam kamarad, představte si, kamarad, co sem ho 

poznal, on nas. Řikam, “Ty poť sem, jak seš tady dlouho?” A on, “Pol roku.” Ja řikam, ”No tak to maš 

pořad hlad.” Ale že to trošičku bylo lepší, trošinku že bylo lepší, vite tak. Ja sem tam dostal jednou nebo 

dvakrát krajíček chléba a žičku tvarohu, šak. No tak řikam, todle to, no tak to už je poslední, 

______________ padnu. Už sem myslel, že už je konec. Ježiš marja. Naráz vidim, tak kolem 25 nebo 

27 dubna Američani jeli přes to. Tak už, už sem byl najedenej, už sem byl najedenej. Řikam, no snad už 

bude co, ja nevim co. Nevěděli sme co to je ne, ale. Ale nam mavali, ne. Ja řikam už snad bude dobře. A 

to sme už kost koža, kost koža. Dyť pani, ja sem přišel domu, sem měl asi 37 kilo. Když sem přišel dom. 

Řikam, to už je konec, to už je konec. 

Q: A jak dlouho jste tam byl celkem v tom Bergenu? 

A: Právě, no no. Právě to Vám musim řict. To ježiš majra, jesi sem tam byl tři týdny to je šechno. Ale 

kdybych byl eště týden hotovo, už sem nebyl doma, už sem nebyl doma. 
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Q: A kde ste tam bydleli, v blocích? 

A: Tam byly také bloky, takový jó bloky, dřevěný. ______________ i na zemi spavali. Jó ten kamarad. 

Ten kamarad spal tak v sedu, on seděl, on nespal. A on zemřel chudak, tak ležel. Tak ja v noci, vite, no 

neměl pod hlavu nic ne, tak sem měl normálně jeho. A ráno se vzbudim, teď ho budim a on byl chudak 

mrtvy, mrtvy. 

Q: A měli jste tam dost místa v těch blocích? 

A: My na zemi, jó. 

Q: Nebo ste tam byli hustě? 

A: Né, tam né, tam na zemi. No to už bylo vlastně už teplo, řikam Vam tedy. V 45 roku to už bylo teplo, 

tehdy bylo moc teplo. To už sem si potom, jak přišli Američani, to sem si vzal, ukradl sem si tam, tam 

bylo toho dost, kolik chtěli, kolik chtěli. Stan, takové ty kožuchy, víte, ty _______. 

Q: A kdo Vás osvobodil? Angličani? 

A: Angličani, Angličani, Angličani. Ještě_____________________, to je jedno ne. To já bych mu, to je 

jedno ne. 

Q: No a jak se o Vás postarali? 

A: Dobře. No jen, že davali jest dobře a ty jedli a ty umírali ____________________. Oni, tak představte 

si, kažém dali kilo konzervy, té německé, oni tam měli ty Němci. Tam byl sklad. Chleba, konzervu a 

kilovou a tady to vzalo a rano byl mrtvej.  

Q: A Vy ste věděl, že to nesmíte? 

A: Ne, ne ja sem nejedl. Ja sem si to natřel trošičku, korku, řikam nemusim. Když už tak, tak to vydržim 

aj. 

Q: No a jak dlouho ste tam byl ještě po osvobození? 
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A: Takhle jo pani, sem tam byl asi 14 dni. A to sem byl eště maly, že. Jako sem měl 20 roků lebo 21. A 

chytl sem si tam Polaka, člověk Polak. __________________, tak možna 40. Aj možna neměl tak, co ja 

vim. A kdyby je měl no, řikam, “Pojď sem, podivej se, pojď sem, pojďme ven, pojďme pryč tadyma, 

pojďme pryč nebo tady umřem.” Já mu “Pojď, deme, deme, deme, deme, deme, deme. Nebo _______ 

tady umřem.” “A kam pudem” von mi řiká. No po polsky ja sem rozumněl. “A kam, tam nas chytnou a 

budeš vidět, co se nam stane, ještě nas zastřeleji.” “Ale podivej se”, řikam “neboj se, maš cigarety? Já 

taky.” “No mam.” Hotovo, oni nam dali Američani každemu 100 cigaret. “Néstarej se”, řikam “Pojď.” 

Najdřiv sme nemohli jit, to bylo horši. My sme ušli kilometr, a nemohli jit. Tak sme přišli tak dva, tři 

kilometry a Rusi. No tam v lesich, stáli na silnici a ______________. Von mě řek, no ja sem uměl ne 

všéchno. _______________ , abych šel zpatky. _________________________ zpatky. (smích) Já sem 

ukázal cigarety, o je je _____________________. Tak a jak nas pustili oni, tak už sme byli volní. Už sme 

si po Německu chodili, ne. Ja sem šel někam k Němcovi. Německy sem uměl dobře pomalu dobře. Jak 

nas viděli Němci ne, tak __________________. Dal nam ten chleba vite, tak dva krajíčky tak. 

 

End of tape 1 
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Q: Tak teď byste mě mohl říct, kdy ste se asi dostal domu. 

A: Jo, jo. Já sem Vám řek, kolem 25 už nevim přesně, to nevadi ten den, v dubnu mě osvobodili, že. No 

a tam po Německu sem se tůlal tak, já nevim tak do poli května, tam sem se měl dobře, i když sem byl 

slabej, jinak sem se měl dobře. Nemožu říct, že by ty Němci byli špatný. Nenavidim je, že jo, to je fakt, 

nenavidim co mě udělali, že. Ale jako milý ty Němci sou taky lidi, že. A když sem šel k nim, když sem jim 

řekl “Jest”, ježiš marja, tak by mě dali všechno, všechno, všechno fakt. To nemožu. A pani přišla ke mně 

a povidá, “A že co _________”. My sme byli dva ne, nemocní. Ja řikam, “____________________”. Já, 

my přideme, ale ona už ne takle, vite, to už takle misu plnou ty brambory omaštěný a ty volsky oka, 

takových 20. Teď tu podmášlí, no hrnec. 

Q: A proč ste sebou nevzal svého bratra? 

A: On se mnou nebyl.  

Q: Ne. 

A: To už je. On byl ode mě asi 20 kilometrů. 

Q: Tak to nechte, to on nám to poví. 

A: Nevadi, však já Vam to, to nevadí. 

Q: Kdy ste přišel domu? 

A: Kdy sem přišel domu, přišel sem řikám Vám tak 15. května, sem přišel domu. 

Q: Do toho Bílovce? 

A: Jo. A přidu domu. 

Q: A koho ste našel? 

A: Nikoho, nic, nic. Přidu dom, nic. Jesi znáte pani __________. 

Q: Byla jsem tam. 
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A: Staré město Bělehrad. Tam byl puť, jo no. 5 července, eště to vim. No tak 5. července, tak du tam na 

tu puť, ja sem nemoch já sem si _____. To nejezdili auta, ja si řikam “Jak půjdu?” Sem jel kůsek na vozy, 

vite na ten, jely do Hradiště a pak tam a zase pěšky. Řikam “Jak já tam dojdu?” Ale přece sem tam nějak 

došel. A tam je taková na Bělehradě hospoda a tam hrala hudba, vite taková dechovka. A ten kamarad 

aj se sestrou tam stali. Ale ________. Já sem tomu kamaradovi ťukl na rameno a on se na mě obrátil, jé 

prý jó. “Ty si doma, jó?” Povídám, “Jo.” Tak zme se pozdravili a všechno to a to. A řikam ___________. 

Tak zme se viděli no. 

Q: A zůstal ste v tom Bílovci? 

A: Však, počkejte. A teď jim řikam, “Tak poďte ke mně.” My zem tam měli barak, já sem měl barak. 

“Poďte ke mně dom, ne.” Tak, tak šli. Tak zme pomali šli dom, no. Aj ta sestra, aj on. No jenomže ona 

byla, to je sranda, no tak mladá víte. Ne ______________________, slabá víte, taková to a řikám. Ona 

mě strašně chtěla.  

Q: Vás chtěla? Vždyť to byla sestra ne? 

A: To nebyla sestra, sestra zůstala tam. Už se nevrátila. To byla toho kamaráda sestra. 

Q: Aha. 

A: No a ona mě chtěla. A já, já sem na ní neviděl nic, ja sem jí viděl jako děcko. Řikám to, co tak nic. Tak 

sem jí vzal k sobě k nám. A tam sme spolu žili asi 14 lebo kolik. A pak sme šli do Brodu Uherskýho. A 

tam sem si já zase namluvil zas holku. Takovů, taky sem jí znal. Tak sem si jí vzal zas domu, tu holku. 

Q: Tak už ste měl dvě. 

A: Tak, tam stu už sem nebyl.  

Q: Aha. 
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A: No řikám Vám, byla takási slabá. No a tak sme byli doma, asi za tři týdny. A potom sme šli k tej, k tej 

co sem si vzal, tak sme šli až do Brodu k ní a oni šli se mnou. 

Q: No a kde ste pracoval? 

A: Já sem nedělal. 

Q: A z čeho ste žil? 

A: Dědeček moj, dědek. Já sem jenom slyšel, že má založený peníze v obchodě, vite. Tak sem tam šel, 

dobry pan, dobry. On nas znal, ja sem ho taky znal. Řikam, “Pan tato, můj děda nechal u Vás nějaký 

peníze, než sme jeli.” A on, “Jó, jo.” A mě dal ne. Mě řikaj doma Laďa, jako Laďa, to je přezdívka, ale 

Ruda je jmeno. “Jo Laďo.” A ja řikam, “Kolik?” “Ale osum tisíc.” To mě dal. Jo promiňte, to ještě není 

všechno, ja když sem šel do Uherskeho Hradiště na okres nebo na ten reportační, tam mě dali než čtyry 

500. Když sem šel někam do Brna, nebo někam zas, tak sem dostaval furt, furt mě davali, davali peníze, 

ne ne, mě furt davali peníze, jo a jezt. No to bylo reportační ten. 

Q: Úřad. 

A: Tak. Kde sem šel, tam mě dali. Ja sem se neměl špatně. 

Q: No a kdy jste se tedy podruhý oženil? 

A: Takhle jo, tak. 

Q: No kdy? 

A: No moment, to bylo v 45 roku už, ale až na Silvestra, akorat. A to sem šel do starého města, no a tam 

akorat byl ten, ja nevim co to tam bylo, no hrali tam selatka hudba, nevim no, ples to nebyl. No a ja sem 

ji znal, ale už. Jinak až z domu, vite. To bylo jako děcko taky. Ale ona vypadala _____. Měla 17, 18, ale 

byla dobra. No tak sem s ní šel tancovat, párkrát. A tak  
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sem jí řekl to, víte že sem byl fešák byl pryč. Šedivej, zuby a. Ja sem s ní šel tancovat parkrat a to, slovo, 

slovo a už to bylo. 

Q: A kde ste se potom usadili? 

A: No v tech Budejovicích.  

Q: A kolik ste měli dětí? 

A: Nic, nic. Až, my sme měli dítě až v 50 roku. 

Q: A kde ste potom pracoval tedy? 

A: To už sem pracoval manuelně. My sme měli cihelny v Maraticích, samý všechno. No nebyli sme 

chytří, no samý takový práce _____, no. A pak, jo na vojnu sem šel v 46. No to sem Vám zapomněl řict. 

Sem šel na vojnu. 

Q: Jo. A na rok nebo na dva? 

A: Na dva. V 48 končil. No a to sem byl 45 a v 48, ne. No a víte co se stává, že ona nebyla moc dobra. A 

tak mlada holka, no. Ale nevadí no. Když sem přišel domu, tak šla za mnou zas, no nevadí no. Tak zme 

byli spolu dal. No tak manuelně sem dělal, no musel sem no. Pak ona měla sestru, a ona bydlela 

v Teplicích ____ v Čechách, tak sme jeli tam. Tam sme byli asi rok, tam sem dělal zase v piskovně, no. 

Q: A jak ste se ocitl tady? 

A: V Olomóci? Tady byl bratranec, bratranec a teta, takhle. A pry, “Poď k nam domu.” A to a to. Jo maš 

tam byt a to no. 

Q: Tak ste se přestěhovali sem. 

A: No oni už tu bydleli no. Oni bydleli v Napajedlích no, a oni se přestěhovali sem. No tak pry, “Poď, poď, 

poď k nam.” No tak sme šli, měli pro nas takový světnicu. 

Q: Jo. 
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A: Děcka, už, měli sme dvě děcka už potom v 50. a 51. A pak sem přišel v 52. do Olomůce až. Jinak 

sem byl v tom Budejovicích, no. No a. 

Q: A tak šel život, že jo. 

A: Už pořad. Od tej doby už, manuelně dělal furt.  

Q: Tak já Vám děkuju pane Danieli.  

A: No. (smích) 

Q: Moc hezky ste to řikal. 
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