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Tak děkujeme mnohokrát, že jste byla ochotná se s námi ještě jednou sejít, můžu se vás zeptat na 

vaše celé jméno? 

Vlasta Rypáčková, rozená Košvancová, tak chcete? Dvacátého dvanáctý devatenáct set třicet. 

V Nových Kopistech, tam jsem se narodila. A žila jsem tam do sedmnácti let.  

Jak si jistě pamatujete, již jsme zde byli před několika týdny a bavili jsme se o minulosti vaší rodiny 

a o vašich vzpomínkách hlavně na období druhé světové války, mám z toho rozhovoru i poznámky 

a rád bych s vámi ještě jednou na toto téma pohovořil a možná ty poznámky použiju během naší 

konverzace. Můžu se vás tedy zeptat na pár otázek z té minulosti? 

No můžete, řeknu vám, co vím, tehdy mě bylo, když to začalo vůbec, tak to mi bylo – do toho 

Terezína nebo vůbec mezi ty židy – tak kolem těch dvanácti, třinácti, čtrnáct roků mi zase bylo, když 

skončila válka. Tak.  

Řekněte mi tedy, kde jste jako rodina žili koncem třicátých let, před tím, než začala Druhá světová 

válka? 

No v těch Nových Kopistech. 

Co dělala vaše maminka? 

Maminka byla doma, protože měla nás, byly jsme tedy tři děti, já jsem byla nejstarší a tam ty byly 

mladší, chodila na pole hodně sedlákům, no a tam pracovala, jinak ona nebyla ani přihlášená, kde 

dělá, nic, protože sedlák jí něco dával, tak platil, takže neměla odpracovaný ani roky pro důchod nebo 

tak.  

Jak se jmenoval váš tatínek? 

Karel Košvanec, narodil se v Jíkvi u Nymburka. 

A co dělal on? 

Na dráze, ten dělal na dráze v Bohušovicích u vrchní stavby, na dráze dělal, no.  

A co přesně na dráze dělal? 

No tak stavěli… Jmenovalo se to vrchní stavba, čistili lokomotivy, koleje upravovali, a prostě takový.  

Čili nebyl výpravčí nebo něco takového? 

Ne, ne, jako dělník.  

Kam jste chodila do školy? 
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Do školy jsem chodila v Nových Kopistech, do roku třicet šest, pak jsem chodila… Tedy takhle, v roce 

třicet šest jsem šla do školy, v Kopistech. Po pěti letech jsem šla do Terezína, tam jsem chodila rok do 

školy, pak… 

V kterých letech, kdy jste začala chodit do Terezína? 

Tak za těch čtyři, pět roků, asi v roce jednačtyřicet to bylo, a pak jsem odtamtud musela, pak to 

zavřeli, protože z toho udělali ghetto. Tam jsem chodila jenom rok, a chodila jsem do školy 

v Bohušovicích, tam jsem dochodila tu měšťanskou školu, odtamtud jsem šla do tý veřený obchodní 

školy do Budyně nad Ohří, jenom rok, pak zas byli národní hosté, Němci co utíkali… A chodila jsem do 

školy v Litoměřicích, do tý obchodní školy dvouletý. 

A tam jste chodila přibližně v jakých letech? 

V těch Litoměřicích? 

Ano.  

Tam jsem byla čtyřicet šest až sedm. 

Dobře, čili již po válce.  

Po válce.  

Žili v Nových Kopistech nějací židé? 

Ne, ne, to ne.  

Když jste chodila vlastně asi jeden rok přibližně do Terezína, do školy, poté, co jste chodila nejdřív 

v těch Kopistech, tam chodily s vámi do školy nějaké židovské děti? 

No tak takhle, ale židi ne, to nevím, to nevím, protože ti byli… Nás, já jsem tam chodila jenom rok a už 

v tom roce ze školy ubývaly děti, které se musely stěhovat pryč, protože to obsazovali, to ghetto to 

obsazovalo. No tak to jsme je viděli, že tam jsou, protože jsme je viděli, jak tam dělali na poli ty děti, 

ti lidi, a pak už jsem tam byla tedy jen ten rok, pak už ale nikdo, pak už to bylo všechno v těch 

Bohušovicích a někde jinde.  

A vlastně v tom období, kdy jste chodila do Terezína, nebo pokud jste tam vlastně jezdila 

s rodičema, vůbec setkala jste se někdy s nějakým židem, třeba s židovským obchodníkem, nebo 

majitelem nějakého obchodu? 

No tak to my ne, to jsme tam byli, to mi bylo tak těch jedenáct roků, dvanáct, akorát si pamatuju 

holčičku jednu, ta chodila akorát možná tak do první třídy, a tu vidím dodnes, tu určitě zaplynovali, 

protože ta měla takový bleděmodrý šatičky, kudrnatý vlásky a my jsme šli ze školy a ona se kolem nás 

bavila a jedla chleba, tak tvrdý chleba chroupala, tak jsem si říkala, kdyby tady tak můj tatínek byl, tak 

by jí vzal s námi. To byl takovej tatínek hned, on jim hodně pomáhal, když něco měl, tak třeba dělal 

v těch Bohušovicích na dráze a když měl tu svačinu nebo něco, a někdo šel z těch židů kolem, tak jim 

jako dal znamení, aby si to vzali, no ale pak tam začal… 
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Jestli tedy ještě můžu zůstat, jestli bychom ještě mohli chviličku zůstat v tom Terezíně, kam jste 

chodila do školy, vy jste vlastně zmínila, že jich v té době, když jste tam začala chodit, postupně 

mizely děti, jak se musely… 

Vystěhovat… 

…nežidovští… 

Ze školy nás ubývalo, ze třídy, bylo nás už potom jenom málo. 

A říkala jste, že se do města začali stěhovat židé, můžete nám popsat, kam se stěhovali třeba? 

No to se mi stalo jednou, že jsem byla s bráchou, ten byl o osm let mladší, jak já, byli jsme spolu 

v Bohušovicích a seděli jsme v čekárně, a najednou vojsko tam bylo, no naši a i asi německý, no 

prostě hráli si s klukem, měli pušky, no tak hráli si s klukem, půjčovali mu to, a najednou se rozsvítilo 

světlo, a to už byl večer, a najednou se rozsvítilo světlo a to bylo jak ve dne. A přijel vlak od Prahy, 

vlak jestli víte, jako dobytčáky to byly, to nebyly normální vlaky, a teď to vojsko v tu chvíli, to jsme byli 

úplně, to jsem se až bála, to jsem se bála, a strašně křičeli a to byli jak zvěř. A to vezli židy, od Prahy.  

Jak jste věděla, že jsou to židé? 

No protože jsem o tom věděla, že už se o tom mluvilo, že je tam vozí, do toho ghetta. A chodili pěšky, 

potom tam udělali, myslím si, že to bylo v roce čtyřicet dva, tak tam udělali z těch Bohušovic dráhu, 

jako koleje, a vozili je potom do toho Terezína, aby nechodili mezi lidma třeba nebo tak.  

Mohla byste nás pokusit se popsat tu scénu, která se vám naskytla, když přijel ten vlak do 

Bohušovic, jak jste zmínila, co se stalo, co vy jste viděla? 

No tak oni utíkali k tomu vlaku a teď začali křičet, no rámus, s těma puškama, no prostě bylo to 

ošklivý, no. To my jsme šli potom pryč, tam jsme nemohli jít.  

No a vy jste viděla, jak ten vlak zastavil? 

Ano, to jsme viděli, proto vím, že to byly dobytčáky. 

A viděla jste tam nějaké lidi u toho? 

No tak lidi na ně křičeli a dávali je do toho, řadili je a tak, ti chodili pěšky, tenkrát se neměli jak dostat, 

chodili pěšky do toho Terezína.  

Jak vypadali ti lidé, kteří přijeli vlakem od Prahy? 

No tak byli jako civilisti normálně ustrojený, byli možná vyplašený trochu, já už si to taky tolik neto, to 

mi bylo, no málo, možná těch deset, jedenáct roků nebo tak nějak, nevím.  

Vzpomenete si, jak staří byli ti lidé, kteří přijeli, jestli tam byly i celé rodiny? 

No všichni tam byli, i včetně dětí, všechno tam bylo, tak oni hodně chodili i s dětma, žejo, když přijeli 

s tím, a potom teprve zase dávali, jestli jezdili do tý Osvětimi, no prostě byli to, i v tom Terezíně děti 

byly. My jsme je viděli, když jsme tam chodili ten rok do školy, když jsem tam chodila.  
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Vzpomenete si, co měli na sobě? 

Normálně civil, ale ty hvězdy, ty hvězdy měli. 

Měli s sebou nějaká zavazadla? 

No tak měli, no tak to bylo vidět i třeba když šli, tak měli kufry nebo tašky a děti tu hračku nebo tak 

nějak.  

A jak dlouho vlastně jste setrvali na tom nádraží? Viděli jste potom, jak odchází nebo…? 

Nevím, já jsem vzala bráchu a šli jsme domů. Šli jsme domů. Já jsem… No bála jsem se, já jsem říkala, 

že je dobře, že jsme tam byli předem, že už jsme byli, že nás nevzali s sebou. Víte, když přijeli, když 

přijeli od tý Prahy, tak to už jsem tam potom říkala, jako že už tam takhle večer nikdy nebudu, ani 

nevím, kde jsme byli s bráškou, to byl ještě malý, támhle vám pak ukážu fotku. 

Vzpomenete si třeba, co křičeli ti vojáci? 

No to nevím, no křičeli, hubovali, možná jak je řadili, tak to nevím… 

A viděla jste, že by někoho vyloženě byli? 

To ne, to nevím, my jsme šli hned pryč, my jsme přímo ani na to nádraží k tomu vlaku nešli. 

Viděla jste ještě nějaké jiné transporty, které přicházely…? 

Ne, já už jsem tam nikdy nešla takhle, to ne.  

A viděla jste někdy ty židovské vězně nebo deportované na cestě mezi Bohušovicemi a Terezínem, 

to jste viděla někdy? 

No tak když někam šli, tak jsme poznali, že měli tu hvězdu, jinak že měli tu žlutou hvězdu, „Jude“ tam 

napsáno měli. 

Můžete tedy popsat nějaké další setkáni s těmi židovskými vězni z Terezína? 

No já jako ne, to ne, tatínek tam chodíval, ale… Pokud jsem tam chodila do tý školy, tak jsem je 

viděla, když šli, protože tam měli, tam byla taková stráž předtím, takže my jsme se mezi ně nedostali, 

jezdili jsme skrz Terezín, tam by mlýn, jezdili jsme skrz, jezdili jsme tam do mlýna semlít obilí. No ale 

to byla jenom taková ta trasa, kde se mohlo jít, a mohlo se jet, ono se tudy mohlo jet i na Prahu, ale 

to nebylo dlouho, to bylo možná ten rok nebo tak, pak už se nemohlo tam chodit… 

Říkala jste, že jste viděla židy cestou do školy… 

Jak dělali na poli nebo tak, zeleninu tam třeba, to tam bylo takový u sokolovny, tam byla sokolovna, 

naproti bylo pole, tak tam pracovali… Ale do styku jsem tam já s nima nepřišla, to ne, jsme je viděli, 

ale jinak ne.  

A viděla jste někdy, jak pochodují ti židé od Bohušovic do Terezína, když jste chodila do školy, to 

jste mohla vidět nebo ne? 

No tak málo, tak… My jsme jezdili hodně na kole nebo vlakem, takže přímo přes Terezín jsme nešli. 
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Ale myslím ještě před tím Terezínem, jestli jste viděla někde kolem Terezína kromě toho pole 

ještě…? 

No na poli že třeba dělaj, to jsem viděla, ale to jsme vůbec nepřišli, to jsme jenom viděli, ale jinak 

jsme nepřišli s nima do styku. Jsem vám říkala, že jsem tam i tu holčičku viděla, ale to jsme tak nějak… 

Ale když jste popisovala vlastně to setkání s tou holčičkou… 

Já jí jenom vidím, jak byla ustrojená, jaká byla, to se mi pořád jako, to si pamatuju, jenom mi jí bylo 

líto jako dítěte, že musí v takovýmhle žít. 

A vlastně v jaké situaci jste jí viděla? 

Když jsem šla ze školy, ona tam stála na tom, zřejmě tam měla maminku nebo někoho z rodiny, u 

toho pole stála a jenom se na nás dívala, ta se k nám nehlásila taky.  

Když jste viděli židy pracovat na poli, byli nějakým způsobem, byly tam nějaké stráže v okolí, nebo 

byli necháni volně pracovat? 

To si nepamatuju, to si nepamatuju, my jsme to prošli a šli jsme domů, my jsme se nijak nezdržovali.  

Zmínila jste, že váš otec když mohl, tak pomáhal židům v Bohušovicích, můžete popsat jeho 

činnost? 

Co myslíte, co jim jako dával nebo…? Ne? Co dělal? My jsme bydleli v těch Kopistech, měli jsme 

takový menší hospodářství, měli jsme drůbež, měli jsme prasata, krávy, no prostě jako na vesnici… A 

to jsme měli pořád dvě prasata, jedno malý, jedno jak už odrůstalo, to vždycky tatínek, no vždycky… 

Dělal to. To prase se zabilo, maminka to upekla, uvařila, no prostě co se dělalo z prasete, no a tatínek 

to potom vozil do toho Terezína, dal si to do batohu nebo do nějakýho balíku a jel na kole, jezdil do 

toho Terezína kolem sokolovny. A to jezdil sám teda, ale pak se mu ztratilo kolo, tak už jel jenom na 

kraj Terezína a to jsem zase už musela jezdit já s ním, a to kolo jsem si vzala, jela jsem domů a tatínek 

pokračoval dál, a tam se sešel s těma, s některýma, já nevím… Hlavně ti Löblovi to byli.  

Takže po krátké technické pauze jestli můžeme, jestli byste nám mohla popsat, jakým způsobem 

váš tatínek vlastně vozil proviant do Terezína… 

No tak nosil, vozil to taky v tom batohu nebo v nějaký tašce nebo v něčem, měl toho teda dost, bylo 

to těžký, ale to přijel až do toho Terezína, k sokolovně, jestli víte, jestli jste tam někdy byli, tudy jsem 

chodila i normálně do školy, ale jenom rok, protože pak už jsme tam nesměli… A nebo když někdy 

potřeboval, tak naši měli, oni taky hodně potřebovali cigarety a takový, tak my jsme měli i – rodiče 

teda měli – tabačenky, jak dříve byly třeba potravinový lístky nebo třeba ty tabačenky, takže tatínek a 

maminka dostávali cigarety, ale nekouřili, u nás se nekouřilo, tak to se všechno dávalo jim do 

Terezína. Nebo i do Prahy jsem jezdila někdy s tatínkem, když mne to naučil, a jezdila jsem i do 

Hloubětína za nějakým panem Novákem a ještě i jinam, a ti sami mi dávali balík a třeba i balík těch 

cigaret a pak jsem jezdila vlakem sama domů. A to jsem měla ve vlaku, to byly dříve takový starý 

vlaky a sedačky byly na chodbičce, a tam mi to dali, ti Pražáci, a to jsem vozila domů a tatínek už na 

mě v Kopistech čekal a pak to dával teda do toho Terezína. Tak takhle já jsem, v tomhletom jsem teda 

pomáhala, jinak… Co mi bylo, bylo mi čtrnáct roků, když skončila válka.  
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Věděl někdo o tom, že tatínek takhle vozí zboží do Terezína, nebo o tom, že vy mu pomáháte? 

Podívejte se, pokud by to věděl, tak to neřekl nikdo, to nevím, ale my jsme potom, tatínek pak ještě 

jednou přivezl Jugoslávce domů, a to byl taky asi žid, ale byl to důstojník, fotku vám ukážu, ten tak 

vypadal, že by to mohl být, a ten byl teda u nás v pětačtyřicátým asi dva měsíce, a tak ten… Ale nikdo 

nic neřekl, ale měli jsme ho u nás v bytě, a bratr se sestru, to byli asi tak čtyři nebo pět roků, sestra se 

narodila v roce čtyřicet, bratr třicet osm, tak ti museli chodit vždycky dřív spát, tatínek toho 

Jugoslávce vzal domů a měli jsme ho v bytě… Toho jsem se bála, ten byl… Pochody smrti, jestli jste 

někdy… 

No k tomu… Já bych se k otázce pochodů smrti, které byly vlastně až na konci války… 

To bylo ke konci… 

…dostal trošičku později, rád bych zůstal ještě u těch aktivit toho vašeho otce a jakým způsobem 

jste mu vlastně pomáhala. Zajímalo by mě, znal on nějaké židy před válkou, váš tatínek? 

Ne, ne, tam nikdo nebyl, v Kopistech. 

Víte, co ho vlastně motivovalo k tomu, aby… Co ho motivovalo… Co hrozilo jemu a vám, za to, že 

jste vozili… 

No tak to bylo riziko, no. To bylo riziko, on na to tatínek tak jako, on viděl jenom to utrpení, co ti lidi 

zkoušeli, tak to… A co mohl, tak třeba i když v těch Bohušovicích dělal, tak to on si vzal i něco s sebou, 

a když dělali na poli, tak jim to tam nechal, taky jednu tu židovku, tu paní Roubíčkovou, tu taky chytli 

při tom, že měla nějaký věci, a ona to neřekla, nepřiznala to. Říkala, že to dostala z nějakého 

transportu, který byl jako z Prahy, takže jim něco přidali, ale to… Ale to tak tatínek jako, tatínek na to 

nedbal, vůbec. 

Můžete mi to ještě nějak detailněji popsat, jak tu paní Roubíčkovou… Kdo to byl, ta paní 

Roubíčková? 

No tak to byla židovka, to byla taky židovka, a tam pracovala, pásla tam snad ovce, se taky říkalo, že 

tam pásla a dělala tam na poli. Její rodiče potom odvezli do Osvětimi, ti se nevrátili… A ta paní 

Roubíčková taky byla u nás nějaký čas, ještě za války, ale pak dostala tyfus, musela se vrátit, na 

Červenej kříž už potom, no a ta zemřela teď prvního prosince.  

A vy jste zmínila, že jí váš otec předal někde nějaký proviant, že jí potom chytili? Můžete nějak 

popsat tady tuto historii? 

No tak to ona sama píše v tom, já mám tady tu knížku, to Terezínské ghetto, a ona to tam píše, to 

jsem od ní dostala tu knížku, to není dlouho, možná ty dva, tři roky, to už tatínek nežil. Tak ona to 

tam popisuje, jakým způsobem to tam dostávala takhle, ani nebyla taková, nejmenovali se jménem, 

tatínek, tomu říkali jako že árijec, a vím, že je tam taky psáno Ry, někde, no prostě měli takovýhle 

značky. Ale byla tam jedna rodina, v Kopistech, ale to nebyli židi, to byl nějakej truhlář, ten pán, a 

jezdili tam z Terezína, něco tam chtěli a potřebovali udělat, a ten pán jim to dělal, ale pak na to přišli 

Němci, tak asi ho… No prostě oblíkli se jako za vězňové, Němci, a pak tu rodinu celou zavřeli, ten pán 

se nevrátil, toho vzali k výslechu v pětačtyřicátým roce a z toho výslechu nepřišel, paní se vrátila… Tak 
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to bylo jediný, co pak potom se tam takhle zavřelo, nebo, jinak nikdo. No a s tímhletím, to vám 

potom řeknu, až budete chtít, ten Jugoslávec, že jsme ho tam měli, tak… 

Když vy jste říkala, že jste doprovázela tatínka k té sokolovně do Terezína na kole, a pak jste jezdila 

zpátky, protože poté, co ho tam tatínkovi vlastně někdo jednou ukradl… Jak se tatínek připravil na 

takovou cestu, nějak speciálně se na to oblíkl? 

No tak normálně, normálně byl jenom oblečenej, nic zvláštního neměl, měl kabát, kalhoty, boty, tak 

nějak… To jsem jela s ním, no víckrát, ale dvakrát se mi stalo, že jsem jela s ním, a to byla zima, mrzlo, 

a doprovázela jsem ho, a potkali jsme nějaký dva muže, no ale jeli jsme do toho Terezína, tam mi 

tatínek potom předal to kolo, já jsem jela zpátky, a to jsem měla přesně spočítáno, kolik je 

telegrafních tyčí k našemu domu, a teď jsem ty muže dohonila, tak jsem ale slezla a sníh byl, zima 

byla, a šla jsem za nima pěšky až domů. Oni šli pak dál, nechtěla jsem je předjet, bála jsem se jich. A 

jednou zase, to bylo v době, kdy zraje řípa, tak jsem… To od Terezína jelo auto, tak já jsem zase i s tím 

kolem zajela do toho pole, do tý řepy, a tam jsem čekala, až to přejede, a pak jsem jela zas taky 

domů. Taky někdy už maminka na mě čekala, že jsem dlouho nejela, tam mně vzbudila, ať jdu k tomu 

jejímu bratrovi, ten tedy žije ještě, s tím já se stýkám, tak říkala, „Běž k tomu Vašanovi,“ jak jsem vám 

říkala, že se tam jmenuje, tak říkala, „Běž a budeš u něj spát, kdyby náhodou někdo přišel, tak jsi 

nebyla doma.“ To je v tom „Neznámí hrdinové“, tam on o tom píše taky. No ale nestalo se nic, 

nestalo se nic. Ve válce nikdo tatínka neudal.  

Víte, s kým on v Terezíně udržoval kontakt? 

Nejvíc? Nejvíc s těma Löblovýma, a to byli takový hlavní, to bylo asi pět sourozenců, a těm to 

předával a ti to zas dávali dál, protože to by měli dost těch věcí, to jako… 

Dostával tatínek něco od nich na oplátku, nějaké finanční částky? 

No tak to jo… 

Nějaký proviant dostával? 

Dostával, někdy i nějaké oblečení, no musel to taky někdy koupit, žejo, tak dostával třeba nějaký 

oblečení na nás na děti nebo třeba i sám. A něco mu zaplatili a taky mu dali někdy něco od zlata, no a 

to bylo špatný, protože to potom po válce to odnesla maminka, maminku pak zavřeli, ale to už bylo 

v roce padesát sedm. A maminka, když tady tyhle pánové, tak maminka byla na Slovensku, dostala, 

odsoudili jí na dva a půl roku, i já jsem byla ve vazbě, ale pak mě pustili, no a maminka tam musela 

zůstat a pak tady udělali takovou výstavu v Liberci, a lidi se podepsali a mamince přidali, takže pak 

dostala jako čtyři roky… A byla maminka v Topolčanech, okres… myslím, že to tak bylo… No prostě 

Topolčany, a tam byla teda, když měla dva roky, tak jsme požádali prezidentskou kancelář o 

propuštění, tak přišla, dva a půl roku tam byla. Ale tam ze začátku měla, tam takový to bylo, ale… 

Tam byli na ní moc hodný. Ti byli úplně to, maminka si je moc chválila, a byli i takový, že asi mamince 

hodně nadržovali, že jim pomáhala v kuchyni, dali jí do kuchyně, nejdřív dělala na poli a tam to měla 

teda špatný, tak jí vzali na to, do kuchyně, a když měli nějakou oslavu, třeba nějaký to povstání 

slovenský, to bývá v srpnu myslím, že to je, tak třeba a nebo… No prostě, když byla nějaká oslava, tak 

maminka jim uvařila a musela jít s nima to oslavovat a najíst se… Moc hodní na ní byli.  
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Já bych se tedy vrátil k této otázce ještě za chviličku, ještě bych rád zůstal v té válečné době, vy jste 

říkala, že kromě toho, že jste viděla na tom nádraží v těch Bohušovicích ten transport a viděla jste 

rovněž ty židovské vězně pracovat na polích, že jste rovněž byla svědkem nějakých pochodů smrti. 

Můžete mi k tomu říci, co si pamatujete? 

No ty pochody… Ale ještě vám k tomu můžu říct, že tatínek, když se dostal do toho Terezína, tak 

někde kolem tý sokolovny nebo jak byla stráž, skrz Terezín se mohlo projít, tak tatínek musel třeba, 

když byl i sníh, tak musel třeba tři hodiny ležet a čekat, než se stráž vymění, aby se dostal až blíž 

k těm lidem, aby jim to mohl předat. A taky se tam dostal a nemohl zpátky, tak mu dali hvězdu a nosil 

tu hvězdu a musel tam být celý den, to nosil na šatech. A tu hvězdu jsem měla donedávna, když pak 

zavřeli maminku a i mne tam vzali, tak tu mi vzali tady naši, komunisti. Kam jí dali, to nevím, já jsem jí 

měla dlouho u sebe schovanou, v šicím stroji jsem jí měla, to byla zřejmě ta hvězda, co jí tatínek nosil. 

No a ty pochody smrti, to bylo z Lovosic, jel jste tam někdy, z Lovosic na Terezín? Na Prahu? Tudy se 

mohlo, tam jsem i já sama jezdila, tatínek to tak připravil, kde všude bral, tak jsem jezdila sama i do 

toho mlýna, vozila jsem tam obilí, měli jsme mouku, a to všechno jsme taky dávali do Terezína. Tak to 

bylo takový, takový život, no, a když s tou… To nevím, co jsem vám teď chtěla říct.  

Jo, ptal jsem se na to, že jste říkala, že jste byla svědkem pochodů smrti.  

Jo, no tak to jo, a to bylo z těch Kopist, to bylo možná kilometr nebo tak nějak, tam jsem taky teda 

byla, nosili jsme, když šli z Terezína do Lovosic ti lidi, tak chodili jenom s tou stráží, to je nevezli, to 

museli jít pěšky, a my jsme chodili a dávali jsme jim, měli jsme chleba, brambory a já nevím, to co 

jsme v ruce mohli nést. A takhle jsme jim to házeli, nesměli jsme až k nim, to ne. Ježíš, ale to oni 

stříleli a ti je mlátili, to vím taky, že vzali pušku a uhodili tam někoho, to jsem viděla, až ten člověk 

upadl, až se ta pažba jako zlomila, víte, tak nějak… A tatínek taky byl tam náš a naložil třeba někoho 

na kolo a vezl ho do Terezína, a pak měl problémy se dostat domů, no tak to takovýhle… A ještě pak 

udělal tatínek taky, jsme měli na dvoře… 

Jestli jenom ještě můžeme zůstat u toho pochodu smrti, vzpomenete si třeba, kolik to bylo lidí, 

kolik mohlo jít lidí takhle? 

No hodně, to byl celý průvod, to bylo hodně, to oni do Lovosic je nějak přivezli vlakem, a pak už to 

byla taková, pak už byl Protektorát, ale Lovosice ne, to už byly Sudety, tak jako Litoměřice, tam se 

taky nesmělo, ale z těch Lovosic právě chodili pěšky. A kolem tý silnice byly takový, jak my jsme říkali 

véčka, takový takhle byly véčka z obou stran, a tady byly Kopisty a takhle třeba Litoměřice… A to už, 

tam jsme my nesměli, ale tam někdo poradil tomu Jugoslávci, aby šel na tu stranu do Kopist… 

Já bych ještě chviličku zůstal, co vlastně vy jste viděla z toho pochodu? 

Jak je mlátili, to jo. 

Říkala jste, že tam bylo hodně lidí… 

Hodně… 

Vzpomenete si, jaká byla vlastně skladba těch lidí, byli tam ženy, děti, muži? 

Tak děti ne, to ne. To byli jenom dospělí, no.  
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Jak vypadali, jak byli oblečeni? 

Štráfatý šaty, ale to nebyli možná jenom židi, to byli i normální političtí vězňové, protože měli na 

zádech, vzadu, takový trojúhelníky červený, a to byli tihle… Tam asi bylo všechno.  

A byli tam i židé mezi nimi, nebo…? 

No asi jo, tenhle Jugoslávec vypadá, že to byl… Toša Baruch se jmenoval, to jméno už to… A ten už se 

chtěl nechat zastřelit, že už nemůže jít, ten byl… 

A vy jste to tedy pozorovala odkud, kde vy jste byla? 

Na tý straně od Kopist, jinde jsem nemohla jít, jenom od těch Kopist, pak když začali střílet, tak jsme 

utíkali domů.  

A vy jste tedy byli jak daleko od toho průvodu? 

No tak to nebylo tak daleko, blízko, no, já nevím, třeba tak sto metrů nebo tak nějak, já nevím. To 

nebylo daleko. 

A proč jste se vlastně šla podívat na ten průvod? 

Nesli jsme jim jídlo, to se třeba blízko Terezína to bylo taky tak, když se vědělo, že půjdou, nebo že 

něco, tam něco dělali, tak se v Kopistech vařila, takový jako bandasky byly jako na mlíko ty velký ty 

nádoby… A to se vařila polévka, a chleba, a nebo… A většinou, polévka se dělala bramborová nebo 

takováhle, a tam dělali, ale už i Němci, a to se jim vozilo jako jídlo tam. A to dovolili, oni už měli sami 

hlad. A tak jednou, to taky tatínek, to byl taky transport smrti, a už nemohli někteří jít a šla s nimi 

nějaká stráž s těma vězněma, bylo jich asi tři, tenkrát. A tatínek je přivedl taky, a přivedl je na dvůr a 

to už jim nebylo dobře, protože zas byli takoví, oni když se, tak se, prostě tak strašně toužili po tom 

jídle, že snědli i to, co nebylo… I jim bylo špatně, tam my jsme měli krávy, tak vím, že se jim i dávalo 

mlíko pít, aby to zaplili, a taky pak jsme měli Jugoslávce v kuchyni a tihleti Němci přišli a bouchali na 

vrata, a to se neto… A stáli tam takhle ti tři Němci, ti naši, ti vězňové, a tak se dalo i těm Němcům se 

najíst a to všechno to, a ještě s sebou.  

Jak to tedy bylo s tím Jugoslávcem, jak se u vás ocitl? 

No tak někdo mu, poradili mu, na kterou stranu má jít, a pak… Tak tatínek se tam taky dostal někde, a 

teď co s ním, protože nemůžou ho… Nikdo si ho nechtěl vzít, no a tatínek jo, tatínek taky udělal, na 

dvoře jsme měli vykopanou díru pod kůlnou, a tam měl připravenou, že tam někoho vezme, když 

bude to… No ale tohohleho Jugoslávce když přived – a to byl asi březen, duben, asi jenom dva měsíce 

byl u nás – tak ho přivedl domů a no, to nezapomenu, to byl kostlivec, kostlivec a měl na sobě jenom 

ty plátěný šaty, ale to už potom neměl, protože se u nás oblíkl… A jak byli biti, tak měl, a to vím, to 

úplně vidím, jak měl ty šlehy přes záda, a on nějak měl, nohy se mu sbíraly, on říkal, že už se chtěl 

nechat odstřelit, a tak tatínek řekl, že ho odveze do stohu slámy a že mu tam bude vozit jídlo, no 

jenomže on ho vzal domů a měli jsme na dvoře takový chlívky, no prasečí chlívky to byly, tak tatínek 

jeden ten chlívek vybílil, vyčistil, udělal u tam spaní, štruzok, jak se tehdy říkalo, a nádobu, aby mohl 

jít na záchod, a nosilo se mu tam jídlo… A tam byl před den, a na noc ho vzal domů, ti sourozenci, ti 

mladší, ti museli jít spát brzy, a ten byl v bytě. A jednou takhle tam přišli, když jsme ho tam měli, tak 

někdo bouchal na vrata a přišli si ti Němci, jak tam tehdy byli s těma a chtěli za nějaký oblečení nebo 
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za něco, za něco chtěli vyměnit, aby dostali jídlo. No a my jsme s tím maminčiným bratrem lezli jako 

k sousedům před zeď a říkali jsme, že nikdo není doma, co chtěj, tatínek toho Jugoslávce dal ještě na 

půdu a zahrabal ho do sena, to by ho stejně našli, žejo… A takže oni se do toho baráku vůbec 

nedostali, a pak to… No a pak ten Jugoslávec, když byl konec války potom, to byly asi dva měsíce 

jenom, tak ho tatínek odvezl do Terezína, to už se sbírali takhle ti lidi, tak ho odvezl na červený kříž. 

Ježíš, ten se bál, ten nechtěl jít, no ale pak teda, no musel, musel se tam vzít. A pak za nějaký čas, 

nevím za jak dlouho, se Jugoslávec objevil u nás, a to už byl, z toho Červenýho kříže ho odváželi do 

Prahy, asi víc jich bylo, a odváželi je domů do Jugoslávie. No a on nám to tam potom psal, odtamtud, 

že měl snoubenku a ta snoubenka že na něho čekala, a že pak se oženil a odstěhoval se někde do 

Caracasu, a že jako bude učit… Že má chlapečka a že ho bude učit, že někde v daleké zemi žije pán, 

rodina, která mu zachránila život. No ale on ještě než… Tak se chtěl s námi přijít rozloučit, a to už ho 

taky ta stráž nepustila, že musí odjet do tý Jugoslávie, tak jim utekl a přišel. No přišel se rozloučit a 

pak ho tatínek vezl do Prahy, za nima zas, a předal jim ho, pak nám teda takhle nějakej čas psal, a pak 

měl tatínek s tím potíže ale, protože musel i na to velvyslanectví a chtěli i tatínka zavřít. Naši, naši.  

Jak se jmenoval ten Jugoslávec? 

Toša Baruch. Ten už taky nežije, tenkrát mu bylo v tom pětačtyřicátým nebo když jsme ho tam měli, 

tak mu bylo asi čtyřicet pět roků, to vím, to byl nějakej důstojník.  

Proč měl tatínek po válce problémy kvůli němu? 

No protože na tom velvyslanectví, já nevím, prostě měl problém, já vím, že tenkrát říkali, že ho chtěli 

taky zavřít, no. Nevěřili mu asi. Nevím. Tak nevím, no.  

On něco dostával od toho Jugoslávce, za to, že mu pomohl? 

Ne, ale potom po válce, to už byl v tom Caracasu, tak se dozvěděl, nějak bratr tam byl někde, tak se 

dozvěděl, že prostě žijeme, a tak nějak mamince něco poslal, ale to bylo jenom jednou. No já nevím, 

co bych vám ještě takhle řekla, můžu vám ukázat nějakou tu fotku, mám i fotku toho Jugoslávce, ale 

to je vůbec k nepoznání, já takhle jsem ho vůbec neznala, já jsem ho znala jako toho kostlivce. To bylo 

hrozný.  

Já jsem se chtěl zeptat, vy jste vlastně v tom roce čtyřicet jedna chodila do školy v Terezíně, v té 

době tam umíralo velké množství starých lidí… 

A vozili je do kremace, to už jsem vám taky… Ne, to jsem vám neříkala, nebo možná posledně. Mezi 

Terezínem a Bohušovicemi postavili jako krematorium, tam jsem se byla takhle jednou podívat taky, 

protože my jsme v pětačtyřicátým taky už mohli chodit, tam byly takový nádoby a tam bylo třeba 

číslo vězně, a vědělo se, když za nima třeba někdo přišel, tak jako je ten hřbitov v tom Terezíně, tam 

jsme taky byli, když v tom pětačtyřicátým roce byl konec, tak jsme tam byli, když pochovávali těch 

šest set jedna obětí toho posledního, když pochovávali, to jsme byli v krojích, to já byla taky, a ten se 

pochovával… Byl tam ještě tenkrát ten Masaryk, Jan Masaryk, a to bylo takový smutný moc. 

Několikrát jsem byla i v těch šancích, jak byli pochovaný ty, třeba jsem tam taky byla, no hned, ještě 

v tom květnu, kdy tam byl ten K.H. Frank, tak to jsme tam taky byli… A jestli jste tam někdy byli, tak 

na čtvrtým dvoře se říkalo, to se šlo takhle dolů, takovým jako tunelem, a po stranách byly na jedné 

straně šibenice, na druhé straně byly psí boudy, a to tam byli ještě psi. A to říkali, že to třeba těm 

psům nedali několik dní nažrat a pak je pustili mezi ty, no takhle to…  
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Ptal jsem se na to, že v Terezíně byla obrovská úmrtnost, právě proto, že tam na začátku války 

přišlo spoustu starých lidí z Německa, z Rakouska… 

Tyfus tam byl hodně.  

Všimla jste si, že by tam třeba nějak hodně lidí umíralo, nebo…? Vy jste říkala, že vlastně vzniklo 

krematorium.  

A vozili je v takových bednách, to nebyly jako rakve, ale byly to bedny, takový jenom jako je, no 

surový dřevo, a to vozili na valníkách, vozili to do toho a pálili je tam.  

Vy jste sama viděla takovýto povoz? 

Ty bedny to jsem viděla tam. 

Kde jste vlastně mohla vidět…? 

No tak oni, když jsme šli třeba z Bohušovic pěšky do školy, protože to jsme museli, takhle byly 

Bohušovice, takhle byl Terezín a tudy jsme šli domů. Takže my jsme, tudyhle, když oni je vezli, tak 

jsme je tu viděli, ale to byly bedny, žejo… 

Kolik takových beden bývalo naloženo na valníku? 

No tak dost na valníku, na valníku, to… To víte, to už jsme tak neprohlíželi třeba, no třeba mohly bejt 

dvě na sobě, ale takhle již zase bylo víc po straně… 

A to byl povoz s koňmi, nebo jakým způsobem to…? 

No, no… No tak když jsme viděli ty bedny, jak jsou naskládaný, tak je měli jenom na valníku. 

Jak často jste takovýhle výjev viděla? 

To vám tak nepovím, tak my jsme se nějak nemohli zastavovat, my jsme šli a přešli jsme to, nebo 

jsme jeli na kole a… 

A cestou vlastně kolem těch Bohušovic, viděla jste někdy to, jakým způsobem byli vozeni lidi, nebo 

byli nuceni jít z Bohušovic do Terezína? Nějakým pochodem? 

Ale to tak šli a to se nevšímalo, to normálně šli oni i my, a to jsme nemohli se s nima nějak… To jsme 

viděli, že měli tu stráž kolem sebe, tak jsme viděli, že je to od nich, a potom židi měli hvězdy, žejo. 

A kolik lidí mohlo jít v těchto transportech z Bohušovic do Terezína? 

No já nevím, tak když třeba, podívejte se – když třeba jel ten vlak a měl několik vagonů a ty vagony 

byly plný lidí, no takže to… 

Měli s sebou tito lidé nějaká zavazadla? 

No tak to měli, to měli, třeba tašky nebo kufříky, nebo něco měli, oni měli určeno, kolik si můžou vzít, 

asi padesát kilo nebo kolik to bylo, tak nějak.  

Byla jste třeba svědkem toho, že by třeba nemohl někdo z nich sám jít a musel by být… 
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No tak to nebyli, to byli ještě z domova, to byli normálně dobrý, to mohli jít.  

Takže jako všichni, to co jste viděla vy, docházelo tam k tomu, že by si třeba někdo sedl na okraj 

silnice a že by ho třeba nutili jít dál, nebo aby šel rychleji, nebo…? 

Tak to ne, to nevím, to byli ještě normálně… Když už byly ty pochody smrti, to bylo horší tam, to bylo 

horší, ale tihle ti, co jeli z Prahy, nebo odkud byli, žejo, tak to ještě normálně šli.  

Kdy zemřel váš tatínek? 

Tatínek zemřel dvacátýho osmýho dubna devatenáct set padesát. A já jsem se dvacátýho devátýho 

dubna devatenáct set padesát vdávala, tak takovou já jsem měla svatbu. No a tatínek… No a 

maminka, to vím, že tatínek dostal cirhózu jater a maminka taky jezdila k nějakýmu bylinkáři, Vinoř 

nebo někde u Prahy to bylo, a ten říkal, že je to jako novodobý mučedník a že tatínek nastydl a vrazilo 

se mu to nějak na játra a tím pádem zemřel, on marodil asi tři roky nebo tak nějak, to bylo, čtyři 

možná, a pak zemřel, no. A to právě říkal, že přechodil zápal, že byl, jak tam třeba ležel u toho 

Terezína, nemohl jít celou noc… Podle toho, jak se měnila stráž. 

Byl vlastně za to, jakým způsobem pomáhal židům za války, nějak oceněn? 

Nebyl, teď poprvé. 

A jakým způsobem byl oceněn? 

No to je to in memoriam, jak říkali, že… Je to, můžete si to přečíst, já nevím jak se tomu říká, já jsem 

to včera dostala teprve, a i tu fotku udělali, to chtěli nádražáckou fotku, tak tu měli. A tam ještě 

dostal nějaký diplom a tu medaili, a to je teda, to nikomu nedám… A když jsme dostali v tom 

padesátým sedmým roce, tak to tam byla nějaká paní na Slovensku, v těch Topolčanech, a ta na 

maminku asi… Moc hezky o ní teda psala, napsala nám dopis, ale asi na ní byla dost to, protože sami 

byli – to říkala nám maminka potom – my jsme o tom nikdy nemluvili, protože my jsme měli zakázáno 

o tom mluvit… Maminka, i já jsem tam byla tři týdny v Liberci, a než jsem šla domů, tak jsem musela, 

tak jsem tam onemocněla nějak, a pak… 

Kde myslíte tady v Liberci? 

V Liberci. 

Jako ve věznici? 

Ve věznici, no, u soudu teda, v tom… A musela jsem podepsat, že neřeknu ani slovo, tak ani pak 

s dětma, když jsem už měla pak děti, tak jsme jim to neříkali. Protože děti by něco řekli… Ale tahleta 

paní Kubicová, si maminku zavolali a říkali jako, že ta paní nebyla na maminku hodná, že jí dost jako 

to, a maminka neřekla ani slovo. A věděli všechno, maminka říkala, že chodila i sama nakupovat, že 

opravdu… Takže říkali, „A buďte zticha, nic neříkejte, půjdete domů, ona půjde o čtrnáct dní dřív, 

protože byste to s ní nevydržela, ona by vám ubližovala třeba…“ Tak to, a dali nám to vědět, že 

maminka přijde domů, a to tenkrát, když to my jsme museli ještě s manželem jsme tady za maminku 

museli zaplatit všechno, toho advokáta nějakýho, vím, že jsme platili asi deset tisíc, maminčinu vazbu. 

A když, takhle v září to bylo, přiběhla dcerka moje a říkala – možná, že jste jí tu viděl, když jste tady 

byl posledně – tak říkala, „Mami, máš jít dolů, je tam nějaká paní,“ a ona chudák maminka se bála jít 
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domů, seděla tady v parku na lavičce a nešla domů, až se zešeřilo. A dcera už jí nepoznala, tak říkala, 

že jako… Ukážu vám, jak maminka vypadala, to mám fotku, než jí zavřeli, a jak vypadala za těch dva a 

půl roku, a to už potom, nevím, jak dlouho byla v tý kuchyni, ale tam už potom aspoň neměla hlad.  

Já vám děkuju mockrát za vyprávění. 

Chtěl jsem se vás zeptat, vlastně řada lidí, kteří vzpomínají na pochody smrti, vykládají o střílení 

vězňů, vy sama jste viděla…? 

Viděla, já jsem vám ale říkala, že je stříleli a že je bili, a že až úplně, a to v tu ránu, jak začali střílet a 

začali je mlátit, tak to jsme – já tedy jako, ty děti, co jsme tam byli – protože to nás třeba rodiče 

poslali a dali nám třeba nějaký ten chleba a brambory a tak, třeba jenom brambory syrový, no co 

jsme měli, žejo, nevím, tak nějak, tak jsme jim to házeli. Tak my jsme byli tak blízko, abychom jim to 

mohli alespoň hodit, aby to sebrali, a oni jak se na to vrhli, tak ti začali střílet do vzduchu a začali je 

mlátit. A to úplně vidím, jak ho uhodili do hlavy, ten člověk spadl, a ta pažba se mu jako takhle úplně 

ohnula. No to já už jsem tam potom nikdy nešla, to už jsme se báli.  

Takže ta ostraha střílela, ti vojáci stříleli do vzduchu nebo stříleli po těch lidech? 

Do vzduchu, do vzduchu, no.  

Chtěl jsem se zeptat vlastně na poslední dny války, kdy v Terezíně vypukla tyfová epidemie, a 

vlastně došlo postupně k otevření bran Terezína. Vzpomenete si vlastně na to období, kdy vlastně 

utíkali lidé z Terezína do okolních vesnic? 

Tak je, oni je sbírali a soustřeďovali je, aby šli zpátky, kvůli tomu tyfu, ta paní Roubíčková ho měla 

taky. A ta byla u nás. Taky potom jí tam tatínek hned dal zpátky.  

Vy jste viděla takhle někoho, kdo by takhle přišel z Terezína do Kopist? 

No to ne, to spíš byli, když byli ty, když šly ty pochody smrti, tak to když se neslo nějaký to jídlo, tak to 

se nedalo udržet, ti se nedali udržet, to nebyli normální lidi, ti když viděli kousek toho jídla, tak… Oni 

určitě, oni měli Němci hlad, natož tihle ti lidi, žejo… 

Takže ta paní Roubíčková u vás chvíli byla? 

Byla, taky.  

A v které době? 

No to bylo tak ke konci, no. Ale dlouho ne, protože to museli, no… Pak ti Löblové, to nechtěli jako, 

aby tam byla, no.  

Takže ona šla zpátky do Terezína? 

No ale to už bylo ke konci, to už bylo ke konci. A potom, i když tam tatínek jezdil a dával jim nějaký to 

jídlo, tak nechtěli jako, aby se s tatínkem stýkala, no.  

Proč nechtěli, aby se stýkala s tatínkem? 
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No… Možná nevěřili tomu, že by to bylo tak nějak normální, no. Nechci o tom… Protože já mám i 

několik dopisů od ní a ona se ke mně už chovala teď dobře, ale tehdy to bylo, žejo tak… Na jednu 

stranu jsme tomu tak i věřili, že když má člověk hlad, tak udělá i to, co by neměl. Já vám ukážu 

nějakou tu fotku, jo…? 

Já vám děkuju strašně moc za to, že jste byla ochotná nám poskytnout tento rozhovor.  

Já jsem ráda, že, víte, že aspoň, aspoň pro nás jsou tihleti lidi, byli oškliví, tak na každýho dojde, a ono 

tak tak už i dneska vypadá. Tak já jim i přeju, že mají nějaký problémy, za to co udělali.  
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