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Dobrý den.  

Dobrý den.  

Můžu se vás zeptat na vaše celé jméno? 

Jmenuji se Jindra Kubánková.  

Jak jste se jmenovala za svobodna? 

Za svobodna Králíčková.  

Kde jste se narodila? 

Narodila jsem se v Bohuslavicích, tenkrát to byl okres Nové město nad Metují, dnes je to snad 

Náchod, ani to nevím určitě.  

Kdy to bylo, v kterém roce? Které datum? 

Devatenáct set dvacet tři.  

Byli jsme u vás přibližně před půl rokem a mluvili jsme spolu o vašich vzpomínkách, které se týkaly 

událostí před druhou světovou válkou a druhé světové války. Jsme zde zpět, abychom s vámi tyto 

vzpomínky zaznamenali. Můžu se vás tedy zeptat na pár otázek? 

Jistě.  

Říkala jste, že jste se narodila u Nového města na Metují, kam jste chodila do školy? 

Do páté třídy jsem chodila přímo v místě bydliště, a do první měšťanky jsem začala chodit v Novém 

městě nad Metují. No a tam jsem ukončila šestou třídu jako a pak jsme se stěhovali do Chomutova.  

V té vaší rodné obci, byli tam nějací židé? 

Ani jeden, ani jeden. V Novém městě ano, tam už byli, byli to většinou fabrikanti, ale v Bohuslavicích 

ani jeden.  

Měla jste nějakého židovského spolužáka? 

Měla, měla, ano. Měla, většinou to bývalo na rok, protože všechny ty děti byly vychovávány 

v německém jazyce, u židů se vždycky mluvilo německy, takže jak se říkalo, na poslední rok, třeba do 

čtvrtý nebo do třetí měšťanky, se dávali na ten jeden rok, aby si ty děti osvojily češtinu. Takže se jich 

vystřídalo, dost se jich vystřídalo ovšem jako s Čechama, ani se všema těma židama jste se 

nekamarádil, žejo. Někdo vám padl do oka, s někým jste měl stejné zájmy, no a jinak to bylo, bylo to 
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většinou krátkodobý, většinou na ten rok, a potom nám zmizeli z obzoru. Málo jich zůstalo, aby se to 

táhlo dál.  

Utkvěl vám někdo v paměti z toho období? 

Ano, byla to jedna, to byla opravdu jako kamarádka, jo, a s tou jsme se… Měli jsme takový stejný 

zájmy, jo, chodili jsme na jezero, ale ona nebyla nikdy u nás doma a já jsem byla u nich v bytě akorát 

v chodbě, jo, protože ona prostě si nesměla domů žádný kamarádky brát, zvláštně asi si myslím, 

protože mi její rodiče ani… Otec její uměl česky, její otec uměl česky, ale matka ne.  

A to bylo ještě v tom Novém městě nad Metují nebo až zde v Chomutově? 

Ne, to už bylo v Chomutově. Tam v Novým městě, tam s náma žádný židovky nechodily. Tam byla 

jako jenom dívčí škola, tady byla smíšená.  

Proč jste se přestěhovali do Chomutova? 

Kdy? 

Kdy a proč. 

Kdy a proč? V roce třicet čtyři, třicet pět, ježíšmarjá, třicet čtyři, třicet čtyři. A přestěhovali jsme se 

proto, že naši když se vzali, tak měli jsme obchod, jo. Otec byl vyučenej jako obchodní příručí, no 

chtěl tam mít… Ta vesnice je dost veliká, jo, tak chtěl mít obchod, jenomže přišel devětadvacátej rok, 

naši stavěli na vypůjčený peníze, naši měli barák, ale přistavovali obchod, a úpravy okolo… no a 

samozřejmě potom nebylo možný splácení, protože na vesnici potom každej žil z toho, co měl okolo 

baráku – zahrádky, všecko – takže tam se kupoval petrolej, kosa na kosení, sůl, cukr, a ani ten cukr 

ne, protože tam byl cukrovar a kupoval se nerafinovanej cukr, takže prostě najednou jsme nemohli 

splácet v tý výši, jak to bylo potřeba, tak naši se dostali do nějakýho skluzu v tom placení, no a 

nakonec… Jo a tatínek potom ještě podepsal za bratrance, jak se říká z druhýho kolena, tak podepsal 

nějakou směnku, ten bratranec měl sice velikej statek, ale hodně hrál karty. No a dostal se prostě do 

nějakýho dluhu, a protože tatínek byl podepsanej na tý směnce, tak ještě přišlo k tomu našemu dluhu 

ještě část za něj, no a tím to vlastně všechno skončilo, protože přišel exekuční výběr a všechno nám 

to vlastně sebrali. Tak jsme se museli odstěhovat.  

Říkala jste, že jste měla zde v Chomutově kamarádku, spolužačku židovského původu. Jak se 

jmenovala? 

Lote Werdeseimová.  

Měla jste ještě nějaké židovské spolužáky, na které si vzpomenete? 

Ale ano, ve třídě se mnou chodily, to byly myslím tři holky židovky, dvě byly sestry, a jedna byla… Ale 

mně už vypadly ty jména, ono už je to tak dlouho, ale s těma jsme byly… Ta jedna seděla za mnou, 

takže to byly dvě sestry, jedna byla strašně hezká, strašně hezká, a jedna byla strašně ošklivá, jo, víte, 

taková typická židovky, přitloustlá, menší, a ta druhá, ta Milena, to byla krásná, vznosná holka, 

vysoká… Protože ony byli vždycky o rok starší, než my, protože z tý německý školy přecházely třeba ze 

čtvrtý měšťanky do čtvrtýho ročníku, takže byly většinou o rok starší, žejo. No tak s tou takhle, jako ve 

třídě jsme byly kamarádky všecky, ale jinak vedle nic. No a s tou Lote, to byla shoda okolností, že 
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jsme měly stejný zájmy, ale jenom do určitý míry, to bylo vlastně jenom spíš to jezero. A její brácha, 

kterej si mi strašně líbil, no nejen mně, ale všem nám holkám, celý tý partě, co jsme chodili. On měl, 

to byl krásnej kluk, to byl tak krásnej kluk, jo, že když zavřu oči, tak ho do dneška vidim.  

Jak se jmenoval? 

No, to už taky nevím. Já vím, že on perfektně skákal skoky z vysokýho prkna do vody, no a když šel 

někde plavat a sedl si někde na schůdkách, tak my holky, pitomý, bylo nás třeba pět, šest, parta, 

vždycky parta, tak jsme před něj skákali do vody, jako jsme se předváděly. Co si o nás musel myslet, 

žejo. No ale tenkrát jsme takhle neuvažovaly. No a já jsem si myslela, že když se dám s tou Lote 

dohromady, že se i nějak přiblížím k tomu jejímu bratrovi, ale on se nestaral ne jenom o mne ale ani o 

tu sestru. Oni byli myslím o tři, nebo čtyři roky, byl starší než ona, to už nevím přesně. A vím, že jemu 

se podařilo jako jedinýmu z tý rodiny utéct a byl pak v Anglii u letců. RAF se tomu říkalo, žejo, no.  

Vy jste věděla, že jsou židé? 

Jo, jistě, jistě. Nám to nevadilo, můj tatínek měl takovej zvláštní vztah nebo zájem o to židovství, jemu 

se to líbilo, on o tom četl různý knihy, jemu se to líbilo. On měl zájem o to, jak praktikujou to 

náboženství, a když jsme bydleli v Praze, tak jsme bydleli v dnešní Vítkově ulici, tehdy to byla 

Theresienstadterstrasse, jo, a tam byla… to je dlouhá příčná ulice s Královskou a Křižíkovou, a tam 

byla synagoga. Tak když jsme se tam nastěhovali, tak ještě byla v provozu, ještě se používala jako 

synagoga, jako modlitebna, než to zavřeli, tak tatínek se tam rád stavoval vždycky, jo, on chodil do 

kostela katolickýho, a když šel domů, tak se tam stavoval a díval se se zájmem, jak se to tam 

praktikuje. Já tam ale nikdy nebyla, já si i myslím, že tam holky nebo ženský ani nesměly, nebo směly, 

ale byly nějak oddělený, v těch synagogách.  

Vy jste se kamarádila s Lote a snažila jste se kamarádit s jejím bratrem a podobně. Jak to bylo u 

ostatních spolužáků, jak se chovali židé a křesťané navzájem ve škole? 

Tak nám to vůbec nevadilo, mně vůbec nepřišlo, že je jinýho náboženství, já jsem spíš, když jsem se 

někdy… oni bydleli dole, už bych to ani nenašla, dole v Chomutově, a že jsme třeba měli rande a ona 

nepřišla, jo, tak jsem šla za ní domů, ale jedině do předsíně, nikdy ne dál, jo. No a maminka její, jak 

říkám, ta mluvila, mluvili doma německy, no ale mně to nevadilo, já jsem se spíš tak jako rozhlížela, 

jestli tam uvidím něco zvláštního, jo, takže mě třeba zaujaly na těch futrech ty schránky, to mezeze 

nebo jak se tomu říkalo, no ale nic, vypadly jsme ven a bylo nám to fuk, jestli je ten takovej nebo 

makovej, jestli je bílej nebo černej nebo zelenej, to až teprve v tom třicátým osmým roce se to 

vyhrotilo, ale myslím v souvislosti s Němcema. Vyloženě s Němcema, jo. My, když byli naši 

v obchodě, tak maminka vždycky říkala, prostě v obchodě neexistuje rozdíl národnosti, rozdíl 

náboženství, rozdíl ničeho, každej člověk je pro nás zákazník, ke každýmu se musíme chovat slušně, 

každého musíme stejně obsloužit, to bylo její krédo takový. No a já jsem to tak, doma se o tom pořád 

mluvilo, tak jsem to tak přebírala.  

Vy jste se zmínila, že vás otec navštěvoval v Praze synagogu, jak to bylo v Chomutově, měl nějaké 

židovské přátele? Nebo nějak se dál… 

Ne, ne, to co byli zákazníci, někteří byli takový bližší, že si s nima naši dobře rozuměli, tam bydleli 

blízko Polákovi, to byli židi, ale to byli český židi, jo. Polákovi, potom – ježišmarijá, ty jména mi 

vypadly – to byly prostě známí rodičů a ti měli, moje matka prostě, u nás se strašně četlo, my jsme 
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byli celá rodina zažraných čtenářů, jo, takže vím, že si i vyměňovali knihy, půjčovali si knihy, nějaký 

známý, prostě co kdo měl něco zajímavýho, jo. A tatínek jako ten byl členem hvězdářský společnosti, 

no tak ten jeden pán, ale to opravdu už nevím, jak ten se jmenoval, to byl taky snad jedinej, kterej 

dělal na český státní správě, jo, tak ti mluvili hodně o těch hvězdách a o těch výbojích na slunci, a 

vzdálenosti ke který hvězdě a tak tohle, no a tenkrát mě to tak moc nebralo. Takže u nás nebyl čas, 

do šesti hodin se bylo v obchodě, od pondělka do soboty, a my jsme bydleli nad obchodem, takže i 

v neděli na nás chodili klepat, co si ženský zapomněly, takže naši nebyli nikdy tak docela bych řekla 

pánem svého času. Byli, no… 

Jak byla velká židovská komunita v Chomutově, kolik tam mohlo být židů? 

Tak to abych vám pravdu řekla, tak to nevím, ale myslím si, že byla dost silná, a převážnou většinou, 

nebo se nám to zdálo, to byli obchodníci, to byli bohatí obchodníci, jo, na náměstí, třeba Konířovi, 

opravdu známý firmy, jo, takže možná se nám to zdálo… ale opravdu si myslím, že byli dost velký, 

byla to opravdu dost objemná komunita.  

Vy jste se zmínila, jste říkala čeští židé, němečtí židé… 

Ano.  

Byl mezi nimi nějaký rozdíl nebo byly nějak ty komunity rozděleny, nebo… 

Těch českých židů, těch bylo opravdu málo, já teda nevím, dneska si to neumím úplně vybavit, ale já 

si myslím, že úplně těch českých židů, že by vám snad stačily úplně všechny prsty na těle, co máte na 

počítání. Ostatní to bylo všecko německý, to byli všecko německá, a neradi s váma mluvili česky. I 

v obchodě třeba, že každej žid si vážil zákazníka, jo ale byli třeba obsluhující, asi to byli třeba rodinný 

příslušníci, že ani nechtěli mluvit česky, já si pamatuju, že když jsem si na náměstí šla koupit plavky, 

takže mě, to byla dcera jejich, ona byla taková kníratá, holka mladá, ale měla knírek, tak jsme se 

tomu jako holky smály, tak mě ani nechtěla obsloužit a zavolala nějakou holku, to mě… to byla Češka, 

ta tam byla na polovinu na úklid a na polovinu si myslím, že obsluhovala takový ty český zákazníky, 

tak mě předala tý, to byla slečna už jako trochu spíš stará panna, tak mě předala… No obsluha tam 

byla vždycky dobrá, oni by vám snesli všecko, jo, to jako je pravda.  

Nevzbuzovalo to nějaké negativní reakce u české populace, že mluvili německy? 

Podívejte, já jsem tu byla od těch deseti let do těch patnácti, a já jsem se vám o tyhle věci, abych vám 

pravdu řekla, nějak moc nestarala. My jsme měli jako děti jiný zájmy, doma se třeba o tom povídalo, 

ale pro mě to šlo jedním uchem ven, druhým uchem dovnitř, jo, ale jako že třeba někde se nadávalo, 

že židi jsou prachatý, a že maj prachy, a že okrádaj, ještě dřív, když jsme byli na tý vesnici, tak u nás 

žádný židi nebyli, ale dost se na ně nadávalo, na tý vesnici, tenkrát byla nějaká aféra, že někde zabili 

nějakou služku a že jí snad někde v tý mikve, že jí odkrvili, žejo, že to byla rituální vražda nějaká. 

Zpívala se o tom i nějaká písnička, to si pamatuju jako dítě. Ale nějaký… říkám, o nich se u nás nikdy 

nemluvilo špatně, teď my jsme měli i známý, co byli Němci, i na chodbě, co jsme s nima bydleli, to 

byli Němci, sice česky mluvili, ale původem to byli Němci. Ten pán byl Němec pražskej a ta paní byla 

Němka chomutovská, ale mluvili česky, bydleli vlastně v těch družstevních domech, kde byli samí 

Češi. No nakonec mi byli i za svědka na svatbě, ten pan Baumann mě vedl místo tatínka, protože 

tatínek zemřel čtrnáctého května v pětačtyřicátým, tak on mě vlastně vedl k oltáři místo tatínka. Žejo, 

vrátili jsme se zase naši k tomu přátelství, žejo.  
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Zmínila jste ty poznámky o židech a to té údajné rituální vraždě, že se tyto řeči vedli na vesnici. Vy 

si třeba vzpomenete na tu písničku, která o tom kolovala? 

Byla, byla písnička, no Ježíši, já se… teta, jako maminky sestra, ta nám vedla domácnost, ona jako 

odešla z domova, a takže maminka jí vzala k nám a žila celej život, žila pořád s náma. A ona byla 

vyučená švadlena, a ta ráno otevřela oči a už zpívala a zpívala, než je večer zavřela. Ale, Jéžiš… možná, 

kdybych vzpomínala, ale znám, znala jsem tu písničku, to bylo takový, jako dřív byly ty pouťový písně, 

víte, dřív byly… Ale u nás v rodině se na tohle nikdy nedalo, to jsem slyšela jako spíš mezi dětma, víte, 

nebo tak, nebo mezi příbuznejma, co byli takhle v těch chalupách, co žili, protože pomalu čtvrtina 

vesnice byli samí moji příbuzní, blízký, vzdálený, žejo… Ale Ježíšmariá jak byla ta písnička, no možná, 

že bych si vzpomněla dodatečně. Teď jak je to na povel, tak ne, tak mi to nejde.  

Dobře. Říkala jste, že velikou změnu v té komunitě a v Chomutově přinesl rok devatenáct set třicet 

osm, co se událo v tom roce? A jak se to dotklo vás a vlastně chomutovských občanů? 

V tom roce třicet osm… No ono se to už tak pomalinku připravovalo, žejo, to bylo mezi těma 

Němcema  a Čechama, žejo, už to bylo znát, to se už hodně mluvilo o tom Henleinovi. A my jsme žili 

opravdu v takový tý český komunitě, tady nebylo těch Čechů opravdu až tak strašně moc, to byli 

úředníci na úřadech, a hlavně to byli, jak se tady říkalo, eisenboňáci, žejo. To byli samí, většina, 

většina to byli Češi. A to byly takový ostrůvky v tom Chomutově, to bylo kolem tý Kadaňský a tam 

dozadu za tou Kadaňskou, to byl kus toho Oberdorfu, Horní vsi, jak se říkalo. Pak to bylo kolem 

Masaryčky, tam byly ty domy důstojnický, jak se říkalo, ty pořád stojej, to byla Smetanovka, žejo, no a 

to byly takovýhle… No ale my jsme kamarádili s těma německejma dětma zrovna tak, jako 

s českejma, akorát když jsme měli vztek, tak kluci mezi sebou začali házet kamení, žejo, a začali si 

nadávat do blbejch Fritzů, žejo, no ale druhej den to zase všechno přešlo. No ale potom, to byl slet, 

v osmatřicátým, a to už se to opravdu hodně přiostřilo, to vím, že když jsme měli, to nebylo, to bylo 

takový tady krajský okresní cvičení, žejo, to sokolský. No a tak byl taky průvod a to už byly útoky 

takový různý po tý cestě, někde říkali, že vylejvali ze střechy – já teda osobně ne, na ten úsek, kde 

jsem šla jako dorostenka – ale říkali, že na ten úsek někde ze střechy vylejvali teplej tér, žejo, že to 

jako chtěli lejt na ty lidi. No a to už bylo vostrý, to už jako lítaly všelijaký jako hesla takový, a to už 

bylo vostrý. To už bylo jenom, že jsme zpívali pochodovky, český vlastenecký písničky, žejo… No a 

doma už se o tom mluvilo hodně, už se jako mluvilo o stěhování, že jako lidi půjdou odsaď, že to… A 

moje matka už o tom taky začala, můj otec byl takovej kilďas, ale jednou jsem ho, asi potřetí za život 

viděla strašně rozčílenýho, když matka vytáhla kufry a řekla, že bysme tak mohli složit nějaký věci, 

takový dopředu. A vím, že tatínek chytil ten kufr, my jsme měli takhle kuchyň a za sebou byly takhle 

ty dva pokoje jo, a tatínek v tý kuchyni chytil ty dveře, takovej kliďas, a praštil s ním přes všechny ty 

dveře až do té ložnice, a řekl, „Nikam se nikdo stěhovat nebude, kufry se vytahovat nebudou…“ No a 

heslo, který se tenkrát razilo – „Umlátíme je čepicema,“ což se bohužel nestalo. Čepicema umlátili oni 

nás. No a tak říkám, já, ten se přešel, ten když byl tenkrát průvod, teď když jsem se dívala na ten slet, 

poslední, tak jsem si to všechno tak vybavovala, tak mi to naskakovalo do hlavy, jak byl průvod a župa 

krušnohorská tady od dorostenců prostě po muže, to se vyvolávala sláva, mávalo se, a ty ne, ti šli jako 

vojáci, bez jakýkoliv odezvy, ti šli prostě vojenským krokem, jako vojáci. No a my jsme se na tom sletě 

vyřádili, bylo to bezvadný, žejo. No a vrátili jsme se, já jsem neudělala zkoušku, chtěla jsem, nebo 

moje matka rozhodla, jako ve všem v životě a o všem, o nás všech, že prostě půjdu z měšťanky na 

gympl, no jo, jenomže na gymplu byly tři roky latiny a já jsem chodila tři roky na franštinu, žejo, o 

latině jsem neměla ani ahnung. No a tak jsem… No naši, matka neřekla, my ti zaplatíme nějakýho 
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kantora, aby ses to naučila, matka řekla, „To se nauč.“ No tak já jsem měla jednu kamarádku taky ze 

Sokola, ta řekla, že mě bude trochu učit, jenomže znáte to, co to bylo za učení, bydleli naproti 

průmyslovce a důležití byli všichni kluci, co chodili z průmyslovky a ne nějaká moje latina. No takže 

jsem tu zkoušku udělala, že všeho jsem jí udělala, jak se říká levou zadní, to mi řekl i ten pan učitel, 

jedině v latině jsem jí udělala jako v oblasti za primu. No a potřebovala jsem to až do tercie, takže mě 

nevzali. Bála jsem se jít domů, že mě máma seřeže, což se stalo, no teď co bude dál… A já jsem chtěla, 

můj se byl jít do Prahy na ústav moderních řečí tenkrát.  

Tak po krátké technické pauze se můžeme vrátit zpět k vašim vzpomínkám, říkala jste, že jste 

chtěla jít studovat moderní… 

Ústav moderních řečí to byl, ano.  

Jak to tedy dopadlo, co jste dál dělala? Nedostala jste se na gymnázium, a co jste...? 

Tak jsem šla Na Příkopy na německou školu, řekli jsme si, že tam… 

To už tedy je, to už jsme v Praze, jestli se nemýlím.  

Ne, to jsme v Chomutově.  

Aha. Pardon, pardon.  

To jsme ještě v Chomutově, to byl osmatřicátej rok v září. Tak jsem šla v tom září na německou školu, 

no. Tam jsme, byly jsme tam tři Češky, no a tam jsme si užily svý, teda. Jo, protože pak už to bylo 

opravdu vostrý, to už nás neměli rádi, akorát kdo mě tam měl rád, byla učitelka tělocviku, protože 

jsem byla vytrénovaná ze Sokola, a dobře jsem cvičila na každém nářadí, tak mě vždycky brala jako 

vzor, abych to přecvičovala. No a s nějkterejma holkama jsem celkem vycházela, ale kluci byli hrozný, 

ti kluci byli hrozný. Ti vždycky, když sem přijel Henlein jednou, jo, tak dole, měli jsme třídu ve druhém 

patře uprostřed, když jdu okolo, tak se na ty okna díval, žejo, no a dolů přišli, to byla snad celá 

průmyslovka nebo já nevím, kluci, a řvali do oken, jestli tam jsou nějaký Češky. No a samozřejmě ti 

zažraný, ti samozřejmě, že jo, že tu jsou tři Češky, jo to ještě jsem chodila do školy a v klopě trikolóru, 

bez trikolóry ani ránu v tý době. No a to jsem měla nový sako, ta teta byla švadlena, tak mi ušila na 

začátek školního roku nový sako, z pepita, no a oni mě, to bylo asi za čtrnáct dní, a oni mně uřízli 

celou tu klopu i s tou trikolórou. Matka mě doma strašně zřezala, žejo, no a když jsme slyšeli, že se 

sháněj po těch Češkách, tak jsme utekly. Utekly jsme ale zadem, ne jako Na Příkopy, ale byl takovej 

východ dozadu, dneska už si to ani nepamatuju, ale jestli to bylo nějak přes tělocvičny nebo okolo 

tělocvičny, ale zadem jsme utíkali, dostali jsme se na, kde bejval Českej domov, jo, dneska už je to 

zbouraný, tady je to někde v těch místech, co byl kostel, takhle v parku, tam byla taky knihovna jako 

tam bejvala, jo. A na rohu tam byl Českej domov a potom tam byla Jednota, prodejna, žejo. No a tam 

už jsme se dál nedostali, tam už byl celej Chomutov zacpanej Němcema. A tenkrát žádný auta, 

tenkrát se jezdilo na ozdobených žebřiňákách, na vozech, zelený, dubový ratolesti všude, no a na tom 

sem jezdili z těch vesnic, v krojích, v dirndlech, v krátkejch kabátech, no a řvali. A tam nás bylo, tam u 

toho Českýho domova jsme zastihly partu vojáků českých, tak jsme se k nim přidali, jo, no a 

samozřejmě oni řvali pro Henleina a my jsme řvali, „Nieder mit den Henlein,“ žejo, no tak 

samozřejmě nás obstoupili, takový, to se pamatuju, že nosili ti Němci černý rajtky a černý holínky, a 

co měli nahoře, nějaký košile, to už si nepamatuju. A ti nás tak semkli, i ty vojáky, to jsme nebyly 

jenom my, ty tři holky ze školy, prostě to tam byla nějaká větší parta Čechů, a oni nás tak zmáčkli, že 
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mi, víte, málem vyrazili dech. Tak mě pak uvolnili, tak jsem vešla do tý chodby, do toho Českýho 

domova, abych se mohla nadechnout, no a samozřejmě… Takže jsem toho Henleina vlastně ani 

pořádně neviděla, protože jsem byla v tý chodbě. No tak přejel a jelo se to všecko, co je dneska 

Sporťák, to byla Turnhalle tenkrát, žejo, no a tam na tom place bylo nějaký to shromáždění. No a nám 

už otrnulo, zase s tou jednou, to jsme bydleli prostě vedle v baráku, tak jsme došly domů a než jsme 

došly, tak už zase začaly pomalu jezdit ty vozy z těch vesnic z Chomutova ven, po tý Kadaňský, žejo, to 

byla taková výpadovka, no a my jsme na ně zase pokřikovaly, žejo. Pokřikovaly jsme hesla proti 

Německu, no jenomže oni… No vím, že naši museli v krámě stáhnout rolety, musel se zavřít barák, a 

naše matka, protože věděla, že se koukaj pořád někam vedle.  Tam vedle nás byla parta, která měla 

dvě hluchoněmý děti, takže viděla, ty to nebudou, tak nás matka s tou kamarádkou nachytala na 

balkóně, jak jsme na ně pokřikovaly, žejo. No tak jsem zase dostala nářez, jako patnáctiletá holka, no 

a bylo po srandě. Bylo po provokacích. No a potom jsme se vystěhovali.  

Ještě předtím, než jste se vystěhovali, byla jste svědkem nějakých násilných událostí v Chomutově? 

Já osobně ne, já osobně ne. Ve městě se to dělo. To se dělo na Lipský, dneska je to… Já to pořád 

říkám na Lipský, ani nevím, jaká je to ulice. Z Horní vsi dolů, jak je pivovar, dneska nevím ani, jak se ta 

ulice jmenuje. A tak tam jo, tam byly nějaký násilnosti, tam když chodili večer ti nádražáci domů, oni 

někteří ti svobodní bydleli v podnájmech tady na tý Lipský, naproti kostelu byly takový malý baráčky 

jednopatrový, a to byly český, a to byly samí eisenboňáci tam. A tam si brali někdy i do podnájmu, tak 

tam vím, že se tam říkalo, že tam tenkrát nějaký Čechy napadli. Detaily nevím, ale mluvilo se o tom, a 

mluvilo se o více ohniscích v Chomutově, ale to už byli, jako bych řekla, rodiče už měli jiný starosti. To 

už bylo ne zůstat nebo nezůstat, ale jak vůbec vyjet, jo. Protože už nebyly vágóny, už nebylo nic, jo, 

naši napřed odvezli, aby se odvezl materiál z toho obchodu, protože to bylo družstevní, tak na to 

dostali vagon, tak to všechno z krámu naložili. Ale my už jsme žádnej vagon nemohli dostat, vůbec 

žádnej, ani odevřenej, no a nakonec jeden nádražák, co tam bydlel naproti, tak ten nám přenechal 

půlku, jako nádražák dostal vagon a přenechal nám půlku. Ten vagon byl otevřenej, naložili jsme tam 

všechno, co jsme mohli, to se ještě nakládaly vajíčka, všechno. Měli jsme ani ne rok starou ložnici, jo, 

no a ten vagon jezdil po celý republice, ten byl až v Užhorodě, ten byl všude, než dojel na místo 

určení, ke Kutný hoře do Malešova, kam jsme se teda jako měli přestěhovat k dědovi. Všechno bylo 

poničený, tam jídlo, co se vezlo, to dřív byly primusy, vařiče, žejo, napumpovalo se, takže i na těch 

vagonech nám sežrali i to jídlo, s odpuštěním, jo. Vybrali nám peřiny, byly mokrý, vyházeli je… Ve 

skříních jsme měli peřiny, jo, a oni mysleli, že tam budou nějaký šatstva zamčený, a klíčky měli naši u 

sebe, tak to se všechno vylámalo, hledali tam nějaký věci… Prostě to bylo poničený. Hele, to byla 

taková ohromná hromada starostí, co ti rodiče měli, že já jsem byla tak v pozadí a chtěla jsem bejt tak 

neviditelná víte, aby se mnou nebyly žádný starosti, že jsem ani nemukala, nechala jsem to prostě na 

nich.  

Ještě jsem se chtěl zeptat, ještě před tím, než jste byli nuceni opustit Chomutov… Říkala jste, že 

docházelo k těm šarvátkám mezi tou českou komunitou a tou německou… Jak si v tomto stála 

židovská komunita, jak se to dotklo jí? 

Heleďte abych vám pravdu řekla, to ani nevím.  To opravdu nevím, víte, tenkrát jako se člověk 

separoval na svou rodinu, na svý osobní starosti. To co bylo vedle, o tom se mluvilo, ale co šlo mimo 

vás, to už člověk nepřebíral. Tady jako zůstaly velký starosti osobní, my jsme nevěděli, co jako bude, 

kam půjdeme… My jsme jeli jako k tomu dědovi, ale moje matka od šestnácti let, co odešla z domova, 
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tak s ním nikdy nemluvila, tak my jsme tam jeli s tou tetou. On už byl potřetí ženatej, tam už byli děti 

ze tří manželství, jo, prostě tam se to třelo. No a my jsme taky u něj zůstali jen několik dní a pak jsme 

si našli jednu velkou místnost v tom statku v tom Malešově. No a tam jsme bydleli, zase jsme si 

rozdělili s těma, co nám nechali tu půlku vagonu, jo, to byli nějaký Burianovi, tak jsme jim nechali 

půlku tý setnice, jak se tenkrát říkalo, přepažilo se to provazem, dekama, v půlce jsme žili my 

s Máňou, v půlce paní Burianová, a ten pan Burian samozřejmě sloužil na dráze. Nevím přesně kde, ze 

začátku, ale potom v Praze.  

Před válkou nebo předtím, než jste byli odsunuti z Chomutova, jste kamarádila s Lote, s tou 

židovskou dívkou. Vídala jste se s ní i v tom roce třicet osm, těsně, než jste odešli? 

To jsme se viděly jenom… Ani vám nevím, hrozně málo, jenom několikrát, protože oni už taky věděli, 

oni to věděli dřív, než my, co je asi čeká. Protože dřív to začlo, když byl ten anšlus v Rakousku, žejo, a 

oni měli nějaký ty styky nebo příbuzný určitě. Oni už věděli, co potkalo židy tam a co je čeká u nás. A 

nebo vím, že z Německa utíkali židi sem, ale ty jejich příbuzenský nebo společenský vztahy jsem já 

neznala. Ale myslím si, že oni asi měli hlášky, jako to asi vypadá se židama za hranicema, a jak to asi 

pravděpodobně může dopadnout u nich, takže ti její rodiče, jako ti moji rodiče, měli absolutně jiný 

starosti než my holky. Já vím, že tenkrát jsme se potkávali… To jsem vám chtěla říct, ne to bylo až 

v Praze, když jsme se viděli až pak v Praze… My jsme se potkali jednou ve městě, ona řekla jenom tak 

v rychlosti, něco, že maj rodiče problémy, že její bratr utekl, že její bratr se dostal ven někam, že 

nemá bratra už doma, že bratr utekl, odešel. Ne utekl, že odešel, jo. No to bylo takový setkání, byly 

mi tenkrát bližší ty kamarádky, co bydlely okolo v baráku, co bydlely okolo mě, a ta Lote už byla na 

další koleji. Ne že bych jí už neměla ráda nebo tak, ale už mi nebyla tolik blízká, jako ty, co bydlely v tý 

těsný blízkosti. Že jsme se potom náhodou potkaly v Praze, to byla taky náhoda, žejo.  

Víte ještě o někom dalším z té židovské komunity, kdo by odešel pryč z Chomutova? 

Ne, nevím. Takhle, takový povídání, ale konkrétního jistýho to nevím nic. To bylo povídání, „Ten asi…“ 

Víte, jak to bylo, „Ti už asi utekli… Ten už asi…“  Některý si myslím, že některejm se asi podařilo 

odejít, ale nevím kolika a nevím kterejm, ti už mě nebyli tak blízký.  

Žili jste… Přestěhovali jste se do Kutné hory, jste říkala.  

Ano. Do toho Malešova u Kutné hory.  

Tam jste byli jak dlouho, dokdy? 

Tam jsme byli, jsme se stěhovali, naši si našli v Karlíně byt, a šestého prosince, akorát na Mikuláše, 

jsme se stěhovali do té Prahy.  

V kterém roce? 

No šestýho července, tedy prosince třicet osm.  

Říkala jste, že váš otec, poté co jste se přestěhovali do Prahy, navštěvoval občas synagogu. Měl 

tam nějaké židovské přátele, v Praze? 

No tak vyloženě abychom tam měli dobrý přátele, spíš tam byli naši známí, ale naši měli vždycky ty 

zásady, když je člověk ve svrabu, tak nechodit prosit nikam o pomoc. Neukazovat, že jste na tom 
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mizerně, prostě svejma silama se z toho vykopat, nebo padnout na hubu, jak se říká. Takže určitě tam 

byli, protože tam byl ženatej bratr mého otce, takže vím, že z toho jeho kruhu těch známých, nebo ta 

jeho rozvedená žena, že tam známí byli. Tam byl myslím i tatínkův bratranec, to byl sochař, a ten tam 

taky… Ale my jsme se k nikomu nehlásili. Vůbec k nikomu. Naši hledali horko těžko místo, tatínkovi 

bylo skoro padesát let, a protože najednou tolik lidí odešlo z pohraničí a tak republika byla najednou 

zavalená těma lidma, kteří byli bez práce, každej neměl státní zaměstnání, žejo, jako ti nádražáci 

nebo ti úředníci. No tak maminka sehnala místo v Jednotě, takže šla pracovat do Jednoty, a tatínek 

sháněl a sháněl, prostě tam se toho vystřídalo víc. Napřed si otevřeli Na Moráni takovej obchod, to 

ale brzo zkrachovalo, jo, no a potom… No prostě, tatínek vyměnil několik zaměstnání, a vždycky to 

nebylo jako tak… No a pak ještě v Klimentský ulici si otevřel s tetou Máňou sběrnu prádla na praní, 

víte, jako prádelnu. A tam to prostě otec nemohl dělat. Hele, teďka řeknu něco ošklivýho na ty židy, 

to byli, tomu říkali pomalu takovej malej Berlín, tak Klimentská a tak, to byly samý novostavby, a tam 

bydleli převážně Němci a německý židi. A ti když tam dávali prát prádlo, tak to byli z odpuštěním 

takový čuňata, jo, ani o tom nechci mluvit, ani o tom nechci mluvit. Že tatínek říkal, že se mu zvedá 

žaludek a že to nemůže dělat. Protože každej kousek toho prádla se musel značit tou značkou tý 

prádelny, kam se to odváželo, to jo. Tam se dávali i menstruační vložky a tak, a to dělali jenom židi. A 

to je tedy jediný negativum, co o nich můžu říct v souvislosti s mým otcem. Jo takže to se zavřlo, a 

potom najednou mého otce, když šel na pracák shánět, tak ho sebrali, a dali ho na Smíchov. Ho 

umístili do takový firmy, takový menší firmy, já vám nevím, prostě nějaký zámečnický práce a 

takovýhle různý práce, a to se po nějakým čase, když už teda byli Němci, tak oni tam dávali 

opracovávat nějaký kusy materiálu na letadla, jak se to jmenovalo, a to se dělalo bez ochrany, bez 

ochrany se to brousilo, jo. A tatínek to dělal dost dlouho, a protože nebyla ta ochrana – dural, 

s duralem – a protože to byla malá firma, tak tam se nedělaly nějaký bezpečnostní práce, tam se to 

brousilo a brousilo, no a tatínkovi to sedlo na plíce a dostal z toho rakovinu.  Oni řekli tuberkulózu a 

německej doktor mi řekl, že je to rakovina, až se mu to rozlezlo po celým těle a tři a půl roku marodil, 

a třináctýho května na to umřel. A umřel doma. Ta maminky sestra… prostě on nechtěl nikam do 

nemocnice, no a tak mu dosloužila doma až k smrti.  

Vy když jste se přestěhovala do Prahy, bydlel ve vašem okolí, nebo přicházela jste do styku 

s někým, kdo byl židovského původu? 

Ano, ano, naši když se přistěhovali do Prahy, tak bydleli, teď už nevím zase, jak se ta ulice jmenuje. 

Tady bylo Prozatímní divadlo, pak byla Křižíkova, a mezitím byla taková, tam je muzeum, muzeum, 

Městský muzeum. A tam byla taková kratší ulice, a tam naši bydleli u židovský rodiny, bydleli tam 

v podnájmu, než si našli ten byt, jo. Opravdu se hodně přátelili, a oni měli holky tři, tak blízko mýmu 

věku, takže když jsme přijeli do Prahy, už do vlastního bytu, takže se nima ještě naši stýkali potom, jo. 

Vždycky se sešli, popovídali si, já jsem tam byla několikrát, mockrát ne, ale že jsem poznala ty holky, 

ale nic mi to jako neříkalo, žejo. To bylo náhodný setkání, ale naši s nima byli opravdu docela dobře, a 

potom když oni byli odsunutý, jo… 

Jak se jmenovala ta rodina? 

No tak to, to je prostě ta moje skleróza, Wei… Weisovi?  

Vzpomenete si na jména těch dětí, jak se jmenovali ty tři děti? 
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Já si nemůžu vzpomenout, no vidíte, teď mám úplný vokna, protože oni s k nám pak dali do úschovy 

do Karlína bedny a věci, kožichy a to, a my až do konce války jsme jim to tam schovávali, na ty bedny 

se sypalo uhlí, to bylo ve sklepě.  

Já vás zastavím, mě by zajímalo, to se stalo asi ještě pak později… Jak vlastně… Já když jsem tady 

byl naposledy a dělali jsme, a bavili jsme se společně, a rovněž jste nám o té rodině vyprávěla, tak 

jste říkala, že se jmenovali Grunbaumovi. Je to možné? 

Grunbaumovi, jasně, Grunbaumovi! Ježíš! No vidíte, já nevím, proč mi pořád šlo do hlavy Weisovi. 

Taky byli nějaký Weisovi, Grunbaumovi, ano, ano, ano. Ten pán jedinej z celý rodiny se vrátil, potom 

dělal v Žatci. 

Čili vaše rodina bydlela v podnájmu u této rodiny, židovské rodiny? 

Ano, ano.  

Jak se proměnila ta jejich situace po okupaci Československa Němci? 

Ty Grunbaumovi? No Ježíš, pro mě to byli v podstatě úplně cizí lidi. No prostě já ani nevím, jak tam 

bydleli dlouho, ale pořád se naši jako s nima, buď tatínek nebo maminka, nebo pan Grunbaum přišel 

k nám, protože pak už domlouvali, protože pak už asi věděli, že bude nějakej, že půjdou po nějakým, 

já nevím, kdy začaly ty odsuny. Čtyřicet dva myslím, žejo. Ale pořád se ještě stýkali, pořád se stýkali, 

to vím, že byli pořád, byli v kontaktu prostě až do tý doby, než je odsunovali, protože si k nám pak 

dali do úschovy ty věci. Pro mě to byli skoro cizí lidi, já je znala skoro tak málo, že pro mě to byli skoro 

cizí lidi. Já jsem je znala, ale většinou když byl kontakt s tím panem Grunbaumem, s tou paní moc ne, 

ta byla s těma hoklama, žejo. A ani ta pani, ani ty holky, nic mi to neříkalo, jo.  

Zmínila jste, že jste se v Praze opět setkala s tou vaší kamarádkou z Chomutova Lote…  

Ano, to jsme se sešli úplně čirou náhodou, protože já jsem, mi maminka řekla, že musím něco dělat, a 

dala mě do Vodičkovy ulice do učení, ale mně se tam nelíbilo, a v novinách jsem viděla, že přijmou do 

učení nově otevřenej obchodní dům Bílá labuť. Tak jsem tam šla a skutečně jsem si tam domluvila, že 

tam můžu nastoupit, jo, tak jsem tam nastoupila. A tam jsme se vlastně na tý cestě, jednou jsme, ale 

teďka už vám zase nepovím, jestli to bylo venku nebo před tou Bílou labutí nebo v tý ulici Na Poříčí 

jsme se s tou Lote setkali, jo. Jo no tak to víte, radosti bylo moře a ona tam za mnou začala chodit, ale 

já už si nepamatuju ty odstupy, kdy měli zakázáno… Napřed třeba měli zakázáno jít do kavárny, 

potom měli zakázáno jít do biografu, potom měli zakázáno jezdit v tramvaji v prvním voze, mohli 

jenom do zadního vozu, ale tyhlety úseky, kdy to jako přišlo v platnost, to už si jako nepamatuju, to 

už si nepamatuju. Hele, mě to až tak moc nezajímalo, my měli svých rodinejch starostí moře, já jsem 

byla ráda, že jsem se dostala do tý Bílý labuťe, to bylo měsíc otevřený teprve, žejo, tam byly ohromný 

návaly, o ten obchoďák byl ohromnej zájem, tam se musely vždycky zavítat ty mříže, protože tam 

byly takový návaly, a pak se to zase po půl hodině otevřelo, když lidi vyšli. Já jsem tam byla strašně 

spokojená. A ta Lote, když věděla, že tam jsem, tak za mnou chodila, chodila za mnou napřed nahoru, 

ale já už teď taky nevím, od kdy museli začít nosit ty hvězdy, to mě, já prostě tyhle detaily časový, ty 

se mi prostě vymazaly, ty nevím. Ty nevím, protože se netejkaly mně, tak se mi prostě vymazaly, ale 

vím, že tam za mnou chodila, vím, že pak už začala chodit a měla hvězdu, našitou, ale to mně bylo 

fuk, jo, a čekala na mě po straně tý Labutě, jsme vycházeli, takže tam na mě čekala. Potom už museli 

bejt do určitý doby doma, takže jsme se setkali někdy třeba v neděli, ale to bylo taky málokdy. A já 
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jsem chodila do pokračovací školy do Štupartský ulice, no a to ona věděla, a oni tam opravdu na tom 

Starým městě, opravdu někde na tom Josefově, tam někde bydleli, to už taky nevím, kde, tam bydlelo 

tolik lidí dohromady jako, to už nevím kde. A ona se o tom taky radši moc nešířila, a ona jak mohla, 

tak vypadla ráda ven. A já vím, že jsme se tam setkali, že jsem šla do tý pokračovací školy, a šli jsme 

spolu a tam byla ve Štupartský taková malá cukrárna, a vím, že tam dělali takový malý zákusečky po 

koruně, to si pamatuju. A my jsme tak vždycky šly a bylo to bez lístků ještě, a my jsme tam vždycky šli 

a tam jsme se napucli těma dortíkama, jo. No a ona říkala, „Tam já nepůjdu“, já říkala, „Tam půjdeš, 

prosím tě, dej si takhle kabelku na tu hvězdu, a tam půjdeš.“ Tak jsme tam šli, tam jsme si vybrali, to 

jsme to tam někdy… Tam ani nebylo místo na sezení, to byl malej krámek, takovej kvelp, jo. A tak 

jsme to vždycky jedli a ten pán dával pozor, abychom toho nesnědli víc, než co jako platíme, jo. No a 

ona si taky vybrala a samozřejmě jak šla platit, tak sundala tu kabelku, no a ten pán viděl, že má 

hvězdu. Takže na nás začal řvát, abychom vypadly, že nechce mít žádný problémy, a to, tak ona 

rychle vystřelila, rychle vypadla, no a já jsem zaplatila a vyšla za ní. A ještě vím, že jsme venku na něj 

nadávali, to víte, nadávali jsme na každýho, kdo jsme si mysleli, že nám nějak ubližuje. A já byla 

přesvědčená, že jí ubližujou, žejo. No tak to bylo, to jsem si na to vzpomněla tuhle, když jsem ležela, 

nic celejch sedmdesát let a najednou mi to vyskočilo v hlavě, jak nás vyhodili z tý cukrárny.  

Vzpomenete si ještě na nějaké další momenty, kdy byla nějak omezována, kdy s vámi nemohla 

někam jít? 

Jo, my jsme rádi plavali obě, a tam byla Axa, Na Poříčí, tak jsem tam chodila často večer plavat. Ne já, 

to nás chodilo víc z tý Labutě, žejo, vždycky jsme byli nejmíň tři, čtyři. A tak jedou jsem taky říkala, 

Lote, přines si plavky, budeš s náma plavat, já povídám, „Lote, tam žádnou na plavání hvězdu 

nepotřebuješ, tam si svlíkneš kabát, takhle ho hodíš a to…“ No tak ona skutečně s plavkama přišla, až 

k tý Axe šla, ale dovnitř si netroufla. To se bála. Prostě, tam už rostly strachy, víte, to já jsem ani asi 

nemohla dost dobře pochopit, protože jiný to bylo v těch židovských rodinách, kde to všechno 

prožívali, a jinak to bylo u těch, kdo to slyšeli jen z doslechu. Nikdy není realita taková, jako to, co 

slyšíte. Takže tam se nedostala, no a až do tý doby… Já vám ani nevím, prostě pak už přišly jiný zájmy, 

přišli kluci, zapalovaly se nám lejtka a dávali jsme si rande. Já vím, že už pak nikam nemohla, tak kam 

jsem s ní měla chodit, když nikam nemohla, a jestli to bylo z mojí strany, že se to omezilo, nebo z její, 

já opravdu vám nevím, já opravdu nevím, akorát jsme se viděli, až když už to byl ten odsun.  

Bavili jste se spolu o jejich budoucnosti, měla třeba obavy z toho, co s nimi bude? 

No tak co slyšela v rodině a co se týkalo celý židovský komunity, tak tam určitě obavy byly, ale jako 

holky že bysme se o tom bavily… Ona jenom říkala, „Já vím, že určitě půjdeme do nějakýho 

koncen…“, ne jak ona říkala, do sběrnýho tábora. To se mluvilo o Terezíně, žejo. „Půjdem někam do 

nějakýho tábora, asi půjdeme do Terezína“. Tak to vím, že takhle, no Terezín, Terezín, mně to nic 

neříkalo, mě už se to jako netýkalo, a už jste s nima nebyl v takovým kontaktu, aby vás to tak nějak 

bolelo, vite. Je to smutný, že to člověk říká, ale bylo to tak. Byly prostě jiný starosti, jiný zájmy, přišly 

starosti v rodině, přišly nemoci různý, jo, a to se přes to navalilo prostě.  

Jak jste se dozvěděla, že Lota má jít do transportu? 

Já vím, že jednou přišla a říkala mi nějaký datum a nějakej den že půjdou do toho transportu, a já 

jsem jí řekla, „Já tě půjdu vyprovodit.“ Nepamatuju se dneska, jakej to byl měsíc, já se nepamatuju 

ani, jakej to byl rok, já se jenom pamatuju, že prostě ona řekla, že ráno, že ráno brzo budou muset jít, 
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že si budou moc vzít nějakej určitěj obsah, to taky kila to už nic nevím. Že si každej s sebou bude moct 

něco vzít, a že budou muset jít jako brzo ráno. A já jsem říkala, „Já tě půjdu vyprovodit,“ tak jsem 

brzo ráno vstala, a teďka jsem si říkala, kde se vlastně jako, měli jsme se někde sejít, ale někde jsme 

se měli sejít za tím Hlávkovým mostem, tam někde že oni jako půjdou, no a já jsem šla a už jsem 

viděla, víte, jak se ze všech stran trousej lidi s rancema, nebo s nějakejma vozejčkama, nebo s něčím, 

jo. No a já jsem jí furt neviděla, furt jsem jí neviděla. Tak jsem šla pořád dál, a najednou jsem viděla, 

jak mezi těma lidma jde, jak jako jdou rodiče její, jo, tak jsem se k ní přidala a šli jsme spolu a bavili 

jsme se. Ještě vím, že jsme se… ten její otec, že jsme zůstávali trošinku pozadu, ale čím víc se šlo do 

té, to byla myslím Veletržní ulice, kde je veletržní palác, víte to už mi taky vypadlo, jsem z tý Prahy… 

no a tak že to, tam už se to hrnulo ze všech stran. A na mě vám padla taková jako, taková úzkost, víte, 

takovej strach nějakej, nebo takovej… Došlo mi vlastně, mi teprve došlo úplně na plný pecky, že tu 

holku vidím naposled, a že oni někam odcházej, a že já vlastně ani nevím kam. Oni věděli, oni měli 

nějaký místo určení, žejo, ale já jsem nevěděla… Já jsem věděla, najednou, že s tou holkou jdu 

naposled, jo. No a tak jsme šli a šli, a prostě na mě padla taková hrozná, takovej jako strach, jo. A 

přišli jsme do blízkosti toho, jako jak tam vcházeli, a ten její otec se otočil a řekl, ať jdu pryč. Ať jdu 

pryč, no a najednou se to cpalo, cpalo, a oni byli pryč a já jsem šla bokem, já vám vlastně řeknu, já 

jsem si připadala taková jako v transu. No a moje maminka v tý příčný ulici od toho veletržního 

paláce, tak tam byla jako vedoucí cukrárny, jo, no tak jsem tam šla a… A teďka vám ani nevím, jestli 

už bylo otevřeno, nebo jestli už byla zavřená ta cukrárna, no prostě byla jsem z toho v šoku. A to bylo 

všechno, co vám k tomu můžu říct, a pak jsme se viděli až v pětačtyřicátým roce v Chomutově.  

Já vám mockrát děkuju, teď si dáme ještě chviličku pauzu, protože nám došla kazeta, ale měl bych 

ještě nějaké otázky.  

Máte toho ještě hodně.  

Ne, už… 

Ne…  

Tak po krátké pauze se vracíme zpět k vašim vzpomínkám na to, jak jste doprovázela vaší 

kamarádku Lote k transportu. Mluvila jste o tom… Já bych se teď rád vrátil kousíček zpátky, říkala 

jste, že jste čekala na Lote někde na Letné. 

Ano.  

Viděla jste, jak přichází ze všech stran lidé, šlo tam procesí… Můžete nějak popsat ty lidi, které jste 

viděla, měli s sebou něco, nějaká zavazadla?  

Co mne tak jako tenkrát překvapilo, že byl každej, jak se říká, doslova nahuhňanej v oblečení, já jsem 

si říkala, ježíš, ti snad maj na sobě několikero oblečení, víte, každej měl ty kabáty a prostě byli tak 

hodně oblečen a to mě bylo takový divný. Oni věděli, proč to dělaj, jenomže člověk to nepochopil. To 

jsou někdy takový kraviny, který vám utkvěj v hlavě a neumíte si je vysvětlit, žejo. No a tak to mě bylo 

jako… Já vím, že i ta Lote byla taková, maminka její se pamatuju, že měla ruksak a že ten se mi zdál 

tak velkej, že ona měla maminku drobnější, tak když jsem se dívala, tak jsem si říkala, „Ten ruksak je 

snad větší, než ta pani.“ Jo a jinak mne prostě udivilo, že je těch lidí tolik, že jich jde tolik, jo, tak 

Praha byla vždycky živá, ale když jste viděl najednou tolik lidí se zavazadlama, jo, a děti a starý a 

všelijaký, a prostě skupinky, bylo vidět, že to jsou rodiny, žejo. Tak to mě jako, to vlastně jsem poprvé 
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viděla soustředění něčeho, nějakejch klanů takových, který prostě byly soustředěný dohromady, jak 

je prostě někam vedou. Hele, já jsem po válce, co bylo dostupný o koncentrácích, ať to bylo formou 

románu, nebo vyprávění, nebo literatury faktu, já jsem přečetla, co se dalo. Já jsem se tomu tak nějak 

chtěla dostat pod kůži, víte, a dodneška, když mám hemzy, že si nemůžu koupit tohle, že stojí třešně 

sedmdesát kilo nebo stály, že jsem si šla koupit dvacet deka a chlap se mi smál, jo, já měla chuť, že 

mu jednu vetnu, jo, že mu dám pár facek. Člověk si může koupit to, na co má a furt je dráž a furt je 

dráž, ale pak když přijdu domu a sednu si a sedím a žeru těch dvacet deka třešní, to mě napadá 

desetkrát do tejdne, tak si říkám, ty vole, co bys chtěla, jak by byli šťastný v tom koncentráku, kdyby 

měli ty třešně čtyři nebo pět. Když si stýskám ráno, že furt žeru už po pětadvacátý chleba namazanej 

mazacím sejrem, tím nejlacinějším za osm devadesát, a když mi to leze krkem, jednou si na to dám 

rajče, většinou česnek, protože já miluju česnek… Možná, že se moje maminka zapomněla s nějakým 

polským židem, co já vím. A tak si prostě říkám, co si furt naříkáš, bydlíš, není ti zima, najíš se, co bys 

furt chtěla a co by za to ti lidi dali. Teďka jsem přečetla Jiskru života, Remarquea, nikdy nemůžu číst 

od Remarquea víc románů, než dva. Pak už mi jde tak na nervy, že už bych další knihu nepřečetla, no 

ale, když jsem to přečetla, tak jsem si říkala, no zas jsem se vrátila, vít. A říkám, furt prostě na to 

někdy myslíte.  

Říkala jste, že byli velice navlečení, ti lidé, co šli na to shromaždiště, byli nějak viditelně označeni? 

Měli nějaké znamení? 

No já nevím, já si pamatuju na ty hvězdy, jestli měli ještě třeba nějaký pásky to fakt nevím. Hele, pro 

mě to byl děsnej šok, jako pro mladou holku, kde najednou někdo shání do houfu takový množství 

lidí, a jako si říká, kam jdou, kam jdou a proč tam jdou, a proč todle, jo… Tak pro mě to byl takovej 

šok, já to brala jako takový en gros, detailů jsem si až na to oblečení, že mi připadal každej takovej 

nějakej, tak jsem si detailů moc nevšímala, pro mě to bylo loučení s tou holkou. A to ostatní, to bylo 

jen tak vedle, to byl jen přívažek k tomu hlavnímu loučení. 

Říkala jste, že se to potom začalo zhušťovat a pak že jste přišli k nějaké bráně, odkud vás ten otec 

té Lote poslal pryč.  

Tam stáli vojáci, tam stáli v uniformě lidi, teď nevím, jestli to bylo v zelený uniformě nebo… Tam stáli 

dva vojáci s puškama, s tim, jo, a to byla jedna větší a vedle byla jako užší branka, mám takovej 

dojem, jo, a vetší prostor, jako brána a jedna branka. No a tam všichni jako šli, všichni mířili, tam 

všichni šli, no tak jo… A víte, já nevím, na mne padla najednou jako taková hrůza, takovej strach, 

takový, nevěděla jsem, proč je to a co je to, a co bude. Taková nejistota a takovej strach… Byla bych 

s ní ráda šla třeba až k tý bráně, ale na druhou stranu jsem byla ráda, že už stojím mimo, víte, to je 

všechno takový… Hele, to je všechno starý sedmdesát let, ty pocity se někde ztrácely a mělnily se, jo, 

a když si to máte vybavit… Třeba když na to myslím, tak se vám něco vybaví, ale spousta věcí je pryč.  

Vzpomenete si, jaká byla atmosféra u té brány? 

To nevím, prostě já nevím, já si myslím, že už se tam, já bych řekla, že těch lidí bylo moc a že se tam 

tak jako tlačili, se mi zdálo, jo. Ne že by je tam někdo strkal, ale sami jako že se tam tlačej, já nevím, 

jo. Tam nikdo venku, kdo by je z venku tam hnal, ale sami prostě jak přicházeli, tam najednou tam 

vznikal takovej – bych řekla – jako nával, jo, protože tam nešel jeden ten, tam šli z více stran ti lidi.  

Byl tam křik nebo pláč? Byl hlučný ten dav? 
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To, to, to, to nějak ne. To nějak ne. Já nevím, když si to vybavuju, tak mi spíš přišlo, že tam bylo ticho. 

Spíš mi připadá – to žádnej ne – možná jestli nějaký děti plakaly, ale to spíš mi připadalo, že na to 

množství lidí tam bylo dost ticho. 

Zmínila jste, že ta rodina Grunbaumů, u kterých jste bydleli, si u vás schovali nějaký majetek.  

Ano.  

Co to bylo, co si u vás schovali? 

Teď jsem vám nerozuměla. 

Co si u vás schovali? 

To mi nevěděli, to byla ohromná bedna pobytá kovovejma pásama, a co v tom bylo, to my jsme 

nevěděli. Jinak co jsme vzali nahoru do bytu byl pánskej a dámskej kožich, to si pamatuju, protože 

pak když už nebylo uhlí, tak mi ho maminka házela přes postel, přes nohy, protože mě zábly nohy, jo, 

protože tam to byl takovej hodně studenej byt. No a co bylo v té… To byly vlastně dvě, ty bedny. 

Jedna byla opravdu veliká a druhá byla menší, pobytý kovem, a bylo to ve sklepě, dřív bylo ještě toho 

uhlí víc, ale jak se dotápělo, tak ty bedny vylezly ven samozřejmě, no nikdo tam nechodil, bylo to od 

uhlí špinavý a tatínek přes to hodil nějaký hadry, nějaký hadry přes to. A teprve jsme se dozvěděli, co 

v tom bylo, když přišli Rusáci, tak oni obsadili nejen ty karlínský kasárna veliký, ale nacpali se do všech 

domů, do všech bytů okolo. Vedle my jsme sousedili s bytem majitele, s doktorem Nekvasilem, kterej 

byl majitelem toho našeho baráku, ale vedle měl svůj, tam měl kancelář v přízemí, to byl právník jo, a 

za ty dva velký objekty měl udělanou svojí zahradu, my jsme bydleli v tom zadním traktu, takže jsme 

viděli do tý zahrady, ale používat jsme jí nemohli, jen tam co jako vystupoval kousek toho domu, tak 

tam jsme si mohli na kousku věšet v létě prádlo. On tam měl udělanej bazén, krásnej takovej jako 

čínskej altán, a když přišli ti Rusové, tak tam nahnali stádo koní a za dva dny jste nevěděl nebo neměl 

potuchy, že tam byla kdysi nějaká zahrada. Pak byl ještě hned klášter, jo, tam byl klášter, tam byly 

jeptišky, no a když všude přišli ti vojáci, tak to už tatínek ležel pomalu, jak se říkalo, na smrtelný 

posteli, žejo. To už byl tak nemocnej, to už nemohl vůbec chodit, vůbec nic, už se nemohl obracet, už 

jsme ho obraceli, nemohl jíst… No a taky přišli k nám, prostě kluk, ruskej voják a něco mlel a cpal se 

do dveří, a že tam taky bude, a furt říkal nějakej lieutenant a my jsme rusky nerozuměli jim. No ale 

naše Máňa šla, kluka vzala za ruku, odvedla ho do kuchyně, protože ona tam s ním spala, aby byla 

tatínkovi po ruce, když se vzbudil a něco potřeboval, no a my jsme s mámou museli chodit do práce, 

tak jsme spali spolu vedle, no a tak ukázala jako, že tatínek je nemocnej a ukazovala to… No a kluk to 

pochopil, tak k nám nešel a šli o patro vejš, tam se ubytovali, tam byla nějaká učitelka hudby, sama 

tam bydlela, tak tam se… A on, oni si tam udělali nějakou vysílací nebo nějakou stanici, protože ten 

kluk byl jako příkazník toho důstojníka a furt musel bejt u nějakýho toho telefonu nebo u něčeho. A 

on byl furt u nás a otevřený dveře a jak slyšel zazvonit, tak lítal nahoru, jo. Byl to hodnej kluk a když 

tatínek umřel, tak nám přinesl celou kejtu masa, vepřovou, přinesl nám takovej vysokej cínovej, ne 

cínovej, žlutá barva je co? To je jedno, bronzovej nebo nějakej džbán piva, přinesl nám všelijaký jídlo, 

jako já jsem musela jet pro ty příbuzný do těch Bohuslavic, jo. No tak… 

No a co bylo… Vy jste říkala, že až když přišli Rusové, tak jste zjistila, co v těch bednách bylo. 

Jo, tak tam byl jeden Vasja, vidíte, to si do dneška pamatuju, a tam ve dvoře byla taková místnost a ta 

nikdy se na nic nepoužívala, já nevím, jestli to bylo nějaký odkladný skladiště nebo co, prostě 
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místnost, kde ani nebyla zavedená elektrika. A tam se nastěhovaly jednou, já ani nevím, jak se tam 

dostaly, dvě štětky, dvě kurvy, a tam je prostě ubytovaly, svítili si tam petrolejkou, lampou, žádný 

záclony, takže já když jsem večer chodila domů… Měli tam takový dvě, jak bejvaly, takový ty 

rozkládací železný postele, jo, jestli si tam vodily chlapy, to já nevím… Prostě každej v baráku věděl, 

že jsou to dvě kurvy, jo, ale s tou jednou kurvou jsem teda, když byla ta revoluce, tak jsme s ní šli až 

dozadu do Karlína, kde jsme se dozvěděly, že jeden pekař peče, tak jsme tam šly pro chleba. A dali 

nám chleba bez placení, takhle vyrovnanej až po bradu a Němci, co se váleli ožralí po Karlíně, nám 

ten chleba ukradli, a já jsem donesla dva bochánky a ona ani nevím kolik, jo. No takže prostě když to, 

tak tenhleten se Vasja se k nim nějak dostal, za jakým účelem, to nevím, to nám dámy neřekly, Vasja 

taky ne, ale ožral se tam tak, že vypil i ten petrolej z tý petrolejový lampy co se tam svítilo, a ten byl 

tak zřízenej, že prostě byl nepříčetnej. No a lidi si strašně si šli stěžovat, na toho důstojníka vedle, ale 

co bydlel nějakej u toho majitele těch baráků, bydlel nějakej vysokej důstojník, ten si zabral celý 

patro, jo, no a tam si šli lidi z baráku stěžovat a on ho prostě nechal zavřít u nás do sklepa, a ten tam 

tak řádil, že tam proboural všechny ty příčky z těch planěk jak byly, jo, a taky rozsekal celý ty bedny, 

co si u nás ti Grunbaumovi prostě uložili. No a to byl hroznej ten… A on, on prostě, jak se říká, asi 

delirium měl, žejo, no tak potom zase lidi si stěžovali, protože slyšeli ten praskot a všecko, tak přišli 

nějaký dva a odvedli ho, no a teď my jsme se šli podívat, co tam zůstalo za spoušť a teď jsme teprve 

zjistili, co tam všecko bylo. Rozflákanej porcelán, svázaný teda úplně nový povlečení ještě 

mašličkama, rozflákaný sošky porcelánový Míšeň, to se poznalo podle těch značek, no a naše matka 

dostala tak příšernej vztek, to už bylo ale po pohřbu mýho otce, tak řekla a půjdeme vedle na toho 

vysokýho důstojníka a půjdeme si tam stěžovat. Tak mě vzala s sebou, tak jsme si tam šli stěžovat, jo, 

jenomže pan důstojník bohužel neuměl česky, neuměl ani moc německy, pár slov, ale spustil 

francouzsky, no moje matka kdysi uměla, takže se domlouvali přes tu z její strany mizernou 

francouzštinu, no a on nás ale vyhodil a řekl, že můžeme bejt rádi, že nás osvobodili a že žijeme a že 

to… Ale moje matka chtěla bumážku, aby potvr… A furt mu vysvětlovala, že to nebyl nás majetek, že 

to byl židovskej majetek, že celou válku to tam bylo, až přišli Rusové, tak že to všechno… A ona chtěla 

potvrzení, až se vrátěj ti Grunbaumovi, aby prostě pro ně měla potvrzení, že jsme to prostě nějak 

neprošustrovali, že to prostě rozflákal ten Rus. No a on nám žádnou bumážku nedal a vyhodil nás, 

prostě vyhodil nás slušným způsobem, ale bumážku jsme nedostali, takže když se tam ten pan 

Grunbaum vrátil, tak maminka obešla partaje, aby šli dosvědčit, že prostě se to stalo takhle, že o ten 

majetek takhle přišel. No a on řekl, že je mu to fuk, že se zatím z rodiny vrátil jenom on a nikdo jinej – 

ještě se mohli vrátit, žejo, protože bylo těch koncentráků moře a nevěděli, kam se ty rodiny 

přesunuly, protože je roztrhly od sebe, žejo, takže nevěděl, jestli jsou ty dcery nebo ta manželka nebo 

ti příbuzní, jestli žili někde jinde – no a nedočkal se, nedočkal se z tý rodiny nikoho. Takže si sebral, to 

co u nás zůstalo, ty kožichy a nějaký to povlečení, nějaký věci… Bylo mi to fuk, já to nevěděla, tak to si 

prostě vzal, takhle to válce jsme se s ním prostě setkali, z celý rodiny jeden jedinej…  

Vy jste ho viděla, když přišel k vám domů? 

Já jsem ho viděla, ano.  

Jako dlouho po válce to bylo, nebo po konci války? 

To bylo brzo, to on se vrátil brzo. No počkejte, tatínek umřel třináctýho, jednadvacátýho jsme až měli 

pohřeb, protože jsme nemohli sehnat rakev, protože bylo spousta mrtvejch na těch barikádách, a já 

jsem pak sehnala tu rakev v Pobřežní ulici v Karlíně, což bylo poměrně blízko, a já jsem přes ty 
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pohřební ústavy sháněla, kde to… No a tak když jsme sehnali rakev, tatínka jsme furt měly v obýváku 

vystavenýho, žejo, a pak už to bylo… Byly ty velký horka, jo… No a nakonec jsem sehnala tu rakev 

v tom Karlíně, no a tak byl jednadvacátýho pohřeb, a tak to bylo nějak docela krátce, myslím že, 

nevím, čtrnáct dní po tom pohřbu.  

Vzpomenete si, jak vypadal, když přišel? 

No, bylo ho polovina, byl úplně… Krátký štětiny, skoro úplně plešatej, jo, nebo takhle, ostříhanej 

dokrátka, jenom takovej krátkej porost, jo, žádný dlouhý vlasy, tadyhle byl takovej zarostlej, asi jako 

jste vy, víte, takový krátký strniště nějaký… A to bylo všecko, co si pamatuju, akorát se pamatuju, že 

měl hrozný boty, to snad byly nějaký lodě, jo, protože to tak šoural za sebou ty nohy. A říkal, že chce 

jít někam, že má slíbenou nějakou pomoc… Že chce jít do toho bejvalýho bytu a že tam chce čekat na 

tu rodinu, no a že má slíbenou nějakou pomoc, ale od koho, to jako nevím, jo, to už nevím. To s ním 

pak už jednala jako maminka, taky nám nebylo do zpěvu, viďte, a já jsem vlastně už dostala zdravotní 

dovolenou, to se tenkrát říkalo zdravotní dovolená, měsíc, po otcově úmrtí, protože mě to nějak 

odrovnalo. No a já jsem se sebrala a jela jsem do Chomutova, jela jsem do Chomutova, a pak jsem 

přijela vždycky do Prahy a řekla jsem, že už v Chomutově zůstanu, že tady budu pracovat a že se sem 

vrátím.  

Potkala jste ještě někoho z těch lidí, které jste znala, kteří byli transportování? Někoho z těch židů, 

kteří by se vrátili zpět do Chomutova? 

Z těch židů myslíte? Ano, potkala jsem, to byl ten pan Polák, jak jsem vám říkala, že bydlel taky v těch 

domech, co my. Potom to byl pan Weisskopf, to byl obchodník teda, jo, no to byli takový tihle dva, co 

jsem je znala spíš jako Čechy. No a pak jsem potkala tu Lote s tím manželem, to bylo setkání, na který 

nikdy v životě, kdybych žila do dvou set let, tak na to nikdy nezapomenu. Ubohoučkou, ubohoučkou, 

hubeňoučkou, o který jsem si myslela, že je to nějakej kluk, jo, vyzáblý klučisko nebo nějakej malej 

kluk ostříhanej na ježka, jo. No na to nikdy nezapomenu. To bylo poblíž parku, jo, tak teprve když na 

mě zavolala, když jsem přišla blíž, tak jsem poznala, kdo to je, to bylo hrozný setkání, to bylo fakt 

hrozný setkání. To všecko, co s váma v životě otřáslo za tu celou dobu, víte, co okolo vás mrtvejch a 

padlejch a lidi, co odvedli a co všecko… A tohleto bylo prostě, naposled jste viděl holku, kamarádku, a 

pak jste viděl takovýho hubenýho ubohýho tvorečka, ostříhanýho dohola, jo, velikánský oči, no to mi 

v životě nezmizí z paměti, v životě ne, v životě ne. A potom to, jak byla strašně sprostá, ta byla tak 

strašně sprostá, že jediný snad slovo neřekla normální, jo, jak jí namíchli v Chomutově na místním 

úřadě.  

Co se tam stalo? 

Prosím? 

Co se jí stalo na úřadě? 

No šla jako na úřad s manželem, vzali se, no oni se vzali už v Terezíně, a shodou okolností všechny 

koncentráky, který prošli – myslím, že jich bylo pět – byly ty nejhorší, ty nejhorší, co jsem pak četla o 

tom, tenkrát jsem nevěděla, že to byly ty nejhorší, ale snad proto, že jsem je viděla a co jsem o ní 

věděla, tak jsem se furt pídila po samých těch knihách, co ty různý koncentráky popisovaly, snad 

v tom byla nějaká souvislost. A ona přišla na ten úřad a oni po ní chtěli vysvědčení o zachovalosti, 

víte, to bejvalo kdysi, že jste nebyl trestanej, vysvědčení o zachovalosti, no co ta jim tam asi řekla, 
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nejvala bych to ráda slyšela. A co mi všechno řekla, no říkám vám, jedno slovo nebylo publikovatelný, 

jio, to bylo hrozý. No a tam jsme se nějak… Ona byla pořád plná toho vzteku a myslela jsem, že se 

někdy třeba potkáme, ani vám nevím, jestli jsme něco domlouvaly, pro mě to byl děsnej šok, já jsem 

se z toho nemohla jako vymanit, jo, ale asi jsme si něco slíbily, že se možná někde sejdeme nebo 

něco, no ale vlastně od tý doby, to bylo… Když jsem jí viděla… A už jsme se nikdy nesetkaly, už nikdy. 

Nevím, jestli nepřišla nebo jsem nepřišla já, nebo jestli mi řekla, že odjíždí, já opravdu nevím. Prostě 

pro mě to byl děsnej šok za poslední léta, ani nevím, jestli ne větší, než když mi tenkrát ten táta 

umřel, jako to byl pro mě šílenej šok. Když jsem se opravdu setkala, jak se říká, pomalu s prvním 

takovým musulmanem, jak říkali, víte. Hubeňoučká, hlavně to ostříhání na toho ježka, ty hadry, co 

měla na sobě… A to bylo naposledy, co jsem o ní slyšela, co jsem o ní věděla. A už nic víc, a už vám ani 

o tom nic víc říct nemůžu, protože už se nic okolo ní nestalo.  

Říkala jste, že jste ještě viděla další navrátivší se židy z koncentráků, jako toho pana Weisskopfa 

nebo pana Poláka… Vzpomenete si třeba, kde jste je poprvé viděla?  

No, to je… Já jsem je… Hele to byl taky takovej šok, já jsem je… Takový pecky, jo… To už jsem dělala 

na městě a oni se tam sešli, chtěli prostě nějaký potvrzení, ten pan Weisskopf asi něco zase kvůli 

obchodu, kterej měl před válkou, žejo. Já vím, tam byl takovej pult oddělenej, kde jsme měli svoje 

psací stoly, a pult kde se vyřizovaly ty věci, žejo. Tam lidi chodili platit nájem, za psy a takovýhle různý 

poplatky. A najednou se prostě debata mezi nima vyostřila, jo, a protože jsem je znala, tak mně to 

zajímalo, tak jsem šla k tomu pultu a chtěla jsem jim říct jako „Pánové, mírněte se, nejste tady sami,“ 

a najednou jsem zjistila, že oni se hádali o kus chleba, kterej jeden tomu druhýmu měl někde ukrást 

nebo zašantročit, ale spíš ukrást, jo, a teďka oni vám, jak byli ještě takový jako zesláblí, nebo prostě 

byli hubený, tak oni vám se hádali takovou fistulkou, takovejma vysokejma nepřirozenejma hláskama, 

jo, a to vám bylo něco tak strašnýho, když dva dospělí, pro mě, v mým věku starý chlapi, na sebe 

takhle řvali a těma ručičkama a těma pěstičkama proti sobě… Víte, to bylo takový, to bylo takový 

nelidský, jo, to bylo takový ponižující hrozně, takový, že jste se styděl prostě, že jste člověk. Že něco 

mohlo v životě dva rozumný, dospělý lidi dohnat do něčeho takovýhleho. Já jenom vím, že jsem se 

tenkrát strašně styděla, nevím, jestli za lidi, nebo za ně, nebo za sebe, že jsem to poslouchala, nebo 

prostě za něco, ale strašně jsem se styděla. Takových momentů na vás přijde v životě strašně málo, 

abyste se styděl za to, že jste člověk, jo. A nebo… Co to, co… Jaký síly můžou tohleto z člověka udělat, 

jo, to byly takový, víte, takový momenty, nechtěla bych, aby se někdy v životě opakovaly.  

Říkala jste, že se hádali o to, že jeden druhému ukradl chleba, kde, kde mu ho měl ukrást, ten jeden 

nebo druhý? 

Já nevím, no prostě někde v lágru, no já nevím, jestli to bylo v Osvětimi… No muselo to bejt prostě 

v nějakým lágru, kdo prostě šlo o kus mizernýho chleba, a to je to, když potom jíte a nejste s něčím 

spokojenej, tohle se vám vybaví, to prostě vypluje nad všecko, a to se vám vybaví a vy si najednou 

řeknete, co byste proboha ještě v životě chtěl, když takhle o kus chleba můžou klesnout lidi. A už není 

nic nad tím, co by mohlo bejt horšího, fakt ne.  

Já vám děkuju mockrát za rozhovor.  

Rádo se stalo, nevím, jestli vám to bylo k něčemu, ale já už jsem z toho zase na větvi, mě to fakt… 

Když se k tomu vracím, já se k tomu nevracím často, tohle je podruhý, to je podruhý, kdy jsem to ze 

sebe dostala. A byla jsem přesvědčená nebo jsem si přála, abyste se mě už na to nezeptal. A vy jste se 
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mě na to zeptal a já už jsem z toho zase v hajzlu. Doufám, že to už není nahlas. Že to není na nějakej 

mikrofon. Já jsem z toho úplně mokrá, první co musím, je vlízt do vany. Ze mě úplně teče. Na 

devadesát procent mrtvá.  

Chtěl jsem se vás ještě zeptat, jestli máte něco, co byste chtěla doplnit k té vaší výpovědi. Něco 

dodat? 

Ne, já nejsem schopná slova teďka, víte, člověk jako se nerad vrací, a když se k tomu vrátí, tak je rád, 

že to skončí. Takže já jsem ráda, že to skončilo.  

Tak já vám děkuju mockrát.  
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