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Takže dobrý den. 

Dobrý den.  

Mohl byste si mi prosím představit, jak se jmenujete? 

Tak jmenuju se Slaviboj Kuchta, jsem… vystudoval jsem za Druhé republiky a jako doktor… což byla 

za komunistů licence k lopatě, tak taky jsem se k lopatě dostal a manuálně jsem jako pracoval osm 

roků.  

Kdy jste se narodil? 

Narodil jsem se devětadvacátého června devatenáct set dvacet tři v Žebrákově, to je okres Písek…a 

jsem potomek starého sedláckého rodu, vlastně to byli mí předci jako… byli i…  

My jsme tady byli u vás asi před rokem a už jste nám vyprávěl nebo povídali jsme si o období 

druhé světové války, vy jste nám vykládal o té zdravotnické akci, která se odehrála v Terezíně 

právě na samém konci války, kdy jste byl s dalšími lidmi nasazen k tomu, abyste bojoval proti té 

tyfové epidemii, která v Terezíně propukla. Mám tady s sebou i poznámky z toho předchozího 

rozhovoru a vlastně bych velice rád na to navázal, na ten rozhovor a poptal se do detailů na to, co 

vy sám jste na vlastní oči v Terezíně viděl. Proto bych rád se zeptal na pár otázek, které se té vaší 

terezínské zkušenosti dotýkají. Mohu se tedy zeptat? 

Prosím.  

Můžete nám popsat ten prvotní zážitek, kdy jste se dostal do Terezína? 

Tak my jsme tam jako akce Mezinárodního červeného kříže jeli mercede… bílými mercedesy 

mezinárodního kříže a do té Malé pevnosti jsme se dostali večer. Prostě… přijeli jsme k malé 

pevnosti, kde byl nápis „Arbeit macht frei“ a před tou… před vchodem byl rozstřílený autobus 

Reichpostu. To je důležitý, že už byl rozstřílenej, takže tam k bojům došlo už toho… už před tím 

čtvrtým květnem. Když nás pustili na základě potvrzení do Malý pevnosti, tak bohužel nás pustili 

pouze… až na třetí dvůr, do čtvrtého dvora, kde to bylo nejhorší, nás nepustili. Svítili na nás 

světlomety z věží, no prostě člověk byl úplně šokován, ač jako byl částečně informován z cizího 

rozhlasu, kterej… který se poslouchal, ale byl to obrovskej šok. Obrovskej šok, jo. Třeba tam… jak tam 

lidi na ženském dvoře a na těch předcházejících byli namačkáni… prostě zavšivený, poštípaný po 

těle… ale to člověk, ač byl předtím zaměstnán v nemocnici, tak tohlecto prostě bylo daleko jako… 

daleko… podstatnější a daleko horší pro ty lidi. Jak na čtvrtej dvůr nás nepustili, to svítily světlomety, 

tam jsme jenom nakoukli, ale hned nás jako poslali pryč no… 

Můžu se zeptat, které to bylo datum, kdy jste se dostali do Terezína? 
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Prosím? 

Kdy jste se dostali do Terezína, kdy to bylo? Které datum? 

Čtvrtého května večer, těmi auty Mezinárodního červeného kříže. To byly bílý bavoráky… no a prostě 

s tou misí jsem se tam dostal. A potom jako zjištění jsme se vrátili do Prahy… no a ta akce už 

pokračovala… vyloženě tak, že v Praze pro případ náletů byly dvě složiště materiálu, bylo to prostě 

vybavení pro provizorní nemocnici jedinou… jedno to složiště materiálu bylo na Strahově a druhé 

bylo v Bubenči, kde… v bejvalém… v bejvalém klášteře, ale zároveň tam byli… tam měli kasárny taky 

příslušníci SS. A když jsme toho pátého nakládali ten materiál a odvezla… vozila ho tam takzvaná 

Todtova organizace, jo… která byla označená příslušně, tak… Já jsem tam odjížděl posledním autem, 

ležel jsem nahoře na tom náklaďáku a měl jsem pozorovat oblohu, protože v tu dobu už 

odstřelovaly… americké stihačky už odstřelovaly tu trasu od Prahy směrem ještě k bojišti.  

Takže pokud tomu správně rozumím, tak vy jste přijeli do Terezína čtvrtého večer. 

Ano.  

A pak jste se vrátil pátého do Prahy pro ten materiál, pro ten rezervní. A vy jste přespal v Terezíně 

ten den?   

Ne, ne, já jsem se vracel s tou misí. Já byl jako v čele tý mise, která tam byla, zjistit prostě, co je 

potřeba a vracel jsem se do Prahy a… a potom, když jsme naložili ten materiál, tak já jsem na tom 

autě ležel na zádech a díval jsem se na tu oblohu no… 

No a vy jste říkal, že když jste přijeli ten první den, ten první večer do Terezína, že to byl pro vás 

velký šok. Můžete nám popsat ostrahu Terezína, kdo vás tam vpustil, to byli… vzpomenete si na… 

kdo tam strážil? 

Tak ještě ten večer, ještě předtím večerem jsem si všimnul, že jsou tam za hradbami Malé pevnosti 

vykopaný hroby a byli tam… byli tam už popravení lidi, bylo tam vidět… bylo vidět na těch hrobech 

třeba ještě ruce… venku prostě, to nebylo zaházeno, jo… Takže ještě se tam zřejmě toho čtvrtého 

prostě popravovalo, jo… no… no…  

A vy jste říkal, že vás odvezli… na které nádvoří jste se dostali, na druhé nebo na třetí? 

Ne, my jsme se dostali až do třetího dvora, jo, to už jsme šli pěšky, jo. To už jsme šli pěšky prostě. No 

a jak říkám, na ten čtvrtej dvůr jsme se toho večera jako nedostali, jo, to… 

A vy jste říkal, že jste tam viděli vězně ve velmi špatném stavu, ve stavu, který jste ani v té 

nemocnici za války neviděl. Kde ti vězni byli, kde jste je viděl? 

Tam byli… na těch jednotlivých dvorech, tak tam byli… třebas ženský dvůr, kde byli vězněny ženy, jo. 

Tam na tom ženském dvoře moc pomáhal profesor Sylaba, který tam byl taky jako vězeň a ač mohl 

jít potom domů, žejo po tom věznění, tak tam ještě zůstal pět dní a pomáhal skutečně. Jako velmi 

intenzivně ošetřoval, no.  

Mě zajímá, kde byli… kde jste viděl ty vězně, oni byli venku nebo byli v…? 
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Ne, byli v celách, třebas tam byli v celách… to byla… to byl kamrlík velkej jako záchodek, kterej měl 

pouze nahoře okýnko, a u toho okýnka se tlačilo spousta lidí, takže ono došlo… došlo k pošlapání 

těch spoluvězňů, poněvadž tam v těch kamrlících bylo spousta lidí. Jo, no prostě… to byl 

nepředstavitelnej šok, jak je tohle možný, že člověk s člověkem je schopnej takhle zacházet.  

A vy jste měl možnost promluvit s některými s těch vězňů ten první den? 

Ne, ne, ne. To nebylo možný, to nám nedovolili, prostě s námi jako průvodci šli, šli Němci, kteří uměli 

česky a šli s náma… šel s náma i českej četník, kteří tam na tý Malý pevnosti taky sloužili. Respektive, 

oni nesloužili na pevnosti, ale u pevnosti, jo.  

A jak dlouho trvala ta první návštěva toho čtvrtého? 

Jo, víte, člověk si to těžko… těžko jako uvědomí, poněvadž byl velmi šokován, jo… I když ze 

zahraničního rozhlasu věděl, že prostě ty koncentráky jsou hrozný, tak ta… ta vizuální představa 

úplně byla něco nad… nad… nad!  

Vybaví se vám ještě nějaké další výjevy, zmiňoval jste tu malou celu, kde se tísnili lidé, co ještě si 

vybavíte, to co vás vlastně nejvíc šokovalo, to na co jste nebyl připraven? 

Prostě ta naše mise měla tendenci jako provést zásah a ty lidi dostat… odvšivit… odhmyzovat prostě 

a stanovit jejich diagnózu a podle tý diagnózy je umístit, jo. Hrozně pomohli i normální vězni, kteří 

nebyli v Malý pevnosti, ale byli v Terezíně ve městě. No a teď skutečně velmi disciplinovaně dělali to, 

co bylo potřeba, žejo. Místnosti vyklidili, dovezla se tam sláma dolů, aby prostě ti vězni neleželi na 

holý zemi, který prostě… prostě ti vězni, který byli vyšetřený… vyšetřený a kde bylo zjištěno, že 

mohou… mohou jako pokračovat ve špitální léčbě, jo, tak ti byli posíláni z tý Malý pevnosti do těch 

jednotlivých… do těch jednotlivých místností ve městě Terezíně. A co bylo důležitý, ten druhej den 

tam přijela Lída Fajcová s žákyňkama z Bulovky, kde byla ošetřovatelská škola a ty prostě začly 

pomáhat a… Lída Fajcová měla jako úžasný organizační schopnosti a ta zařídila to vybavení v tom 

městě Terezíně, jo.  

Takže ten druhý den jste se vrátili do Terezína s těmi všemi potřebami… Můžete popsat, co vy 

konkrétně jste v Terezíně dělal? 

Já, tak… převáděl jsem z těch kamrlíků ty vězně na tu provizorní ošetřovnu na tý Malý pevnosti, 

odvšivoval jsem, no prostě to, co bylo v první řadě třeba. Tam člověk nekoukal, co umí nebo prostě… 

tam dělal, co bylo potřeba, žejo. A v první řadě bylo třeba dostat ty lidi z těch kamrlíků, vyšetřit je, 

žejo, no a odvšivit a prostě už pak normální život… zařadit je podle tý diagnózy. Jo, no… 

Byli tam i mrtví mezi vězni? 

No ano, byli, ušlapaný. Jak třebas byli v těch špeluňkách, jak jsem říkal, jak se tlačili k tomu okýnku, 

kde byl jedině vzduch, jo, tak tam… tak některý ty vězni byli ušlapaný, jo…  

A co se dělo s těmi mrtvými na Malé pevnosti? Viděl jste, jak je s nimi zacházeno, kam jsou 

odváženi, co se s nimi děje? 

Ti mrtví… ti mrtví byli odváženi do toho města. A co tam s nima dělali, to já nevím. Já jsem tam nebyl, 

já byl na tý Malý pevnosti.  
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A víte, kdo měl třeba za úkol sbírat ty mrtvé, kdo je nakládal, to byli vězni nebo nějaký 

zaměstnanci? 

Ti mrtví se vynášeli mimo malou pevnost a tam už fungovala služba, která se jich ujala… co s nima 

pak dělali, to já nevím, jo…  

Vy jste říkal, že do Malé pevnosti chodili vypomáhat nebo pracovat i vězni ze samotného Terezína, 

z města Terezína.  

Do Malý pevnosti nechodili, ne… oni jenom pracovali v těch jednotlivých místnostech v tom městě, 

kam už byli po tom vyšetření diagnostickém… kam už byli zařazováni ti vězni, který byli schopní už 

jako pohybu a to… Nejhorší bylo, ti vězni někteří byli hrozně, hrozně primitivní. Ti měli obrovskej 

hlad a teď si představte, že když viděli, že je tam možnost stravy, tak na nás byli hrozně zlí, že jim tu 

stravu neposkytujeme a tím se sami zabili, no… Tam bylo hodně primitivních lidí… Když potom jeli 

Terezínem Rusové… ti Rusové se blížili ku Praze několika proudy a jeden proud jako šel Terezínem… 

Ale ti nám vůbec nepomohli, je možný, že tam někde nechali nějakej materiál, jo, ale pokud vím, tak 

se na tý… v tom Terezíně jenom nechali vyfotografovat a bylo to totéž, jako se stalo ve Varšavě, 

prostě klidně ač mohli, tak otáleli s tím pochodem dál, jo.  

Vzpomenete si, jaký byla národností skladba v Malé pevnosti a potom mezi vězni v samotném 

Terezíně? 

Tak prostě na tý malý pevnosti byli… byli převážně vězni z toho východního bloku, jo, jo… Němci tam 

skoro žádný nebyli, jo, to byli Češi, Maďaři, Poláci, žejo… prostě převážně vězni z východního bloku 

a… Ale spousta primitivů, kteří se sami zabili. Ač měli třeba břišní nebo skvrnitej tyfus, tak se najedli, 

přejedli, žejo… oni si na nás stěžovali Rusům, že jim nechceme dát najíst. Třebas na mě ruskej voják, 

žejo, ruskej voják mě chytil a začal se mnou cvičit, poněvadž mu řekli… řekli, že mu nechci dát najíst, 

no. A přitom to by ho zabilo, jo.  

Mě by ještě zajímalo to období předtím, než přišli ruští vojáci, vlastně to období samotného konce 

války. Vzpomenete si, jak se na konci… těch posledních pár dní války, co jste měl možnost být 

v Terezíně, jak se chovali ti bachaři, ta ostraha Terezína vůči vězňům? 

No tak ti bachaři utekli, ta posádka německá toho Terezína většinou… většinou utekla, jo… Prostě 

utekli, poněvadž se zřejmě… já nevím… něčeho báli, žejo no…  

A vzpomenete si… oni utekli tedy až poté, co jste přijeli, tedy vy jste ještě na začátku je tam viděli, 

tu ostrahu.  

Jo. Jo.  

A vzpomenete si, kdy to mohlo být, který den…? 

Kdy utekli, no… Prostě zmocnila se jich panika, žejo, nevím jak byli informovaný, ale rozhlas tam 

pořád vysílal jo… vysílal tam německej rozhlas, což bylo jako divný. Fungovaly telefony, rozhlas… a 

tak zřejmě… nevím, na základě čeho utíkali, čeho se báli.  

Vy jste popisoval, že na té Malé pevnosti byli většinou lidé z Východu, Češi, Maďaři, Poláci a tak 

dále. Jak tomu bylo ve městě v Terezíně, co tam bylo za vězně? 
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To já… to já nevím, to nevím, to bych lhal, ale tam byli ve městě převážně tam byli židi, jo. V Terezíně 

ve městě byli židi a ti se chovali velmi disciplinovaně a až do repatriace tam pomáhali, jo. Jak jsem 

říkal, stlali všechno… ti se jako chovali velice disciplinovaně.  

A vy jste přicházel do styku s některými z těch židovských vězňů, kteří tam pomáhali?  

Ne, ne, nepřicházel, my jsme byli zablokovaný v tý Malý pevnosti, kde prostě to začalo fungovat jako 

v normální nemocnici, jo. Tam byl… veleduchem byl ??Mendig Brun(ch)ček(g)?? jo, ten měl obrovský 

schopnosti, jo… Ač byl jako delegovanej jako… jako přednosta celý tý akce, byl delegovanej doktor 

medicíny jo, ale ten sídlil v nemocnici na Krétě, kde byla normální nemocnice, jo, jo…  

Takže vy jste byli celou dobu na té Malé pevnosti. S jakými diagnózami jste se setkávali? 

No tak tam byl záškrt, spála, břišní tyfus jo… skvrnitej tyfus… i úplavice, tak jako tam velmi řádila, já 

jsem jí taky chytil, no prostě… ale co jsem mohl dělat, žejo. Tak jsem běhal na záchod a zase jsem se 

vracel pomáhat, žejo. Já jsem chytil dysenterii, já jsem vážil při svý výšce sto osmdesát… na konci tý 

Malý pevnosti jsem vážil čtyřicet osm kilo.  

Jak se vám dařilo bojovat proti tomu… proti té epidemii tyfu? 

Proti tyfu… no víte, tam nikdo se skvrnitým tyfem neměl zkušenost. Tam se prostě spoléhali na to, co 

pánbůh dá, že… Tam skutečně žádný léky na tenhle skvrnitej tyfus nebyly, tam jedině dieta, žejo… 

dieta, ale nic jiného tam… Žádný léky tam nebyly proti skvrnitému tyfu, jo.  

Vzpomenete si, jaká byla úmrtnost těch nemocných vězňů? 

Za naší… dost vysoká, dost vysoká, spoustu ale těch vězňů se zachránilo. Prostě jako ta Malá pevnost 

bylo shromáždiště před… poněvadž tam nebyly plynový pece, jo…  bylo shromáždiště na transporty 

do koncentráků, kde byly plynový pece a kde se jako ty mrtvoly, který postříleli, spalovaly. Jo… 

Vy jste sám zmiňoval, že tam pravděpodobně ještě toho čtvrtého mohlo dojít k popravám. Jak jste 

věděl, že ti lidé, kteří tam byli v těch hrobech… říkal jste, že jste viděl ruce vykukovat z těch 

hrobů… 

Tak.  

Jak jste… jak jste věděl, že to byli lidé popravení? 

Protože tam to dělali tak, že byl zákop jo, a ti lidi, který vedli na popravu, prostě seřadili u toho 

zákopu… a takže když je stříleli, tak spousta jich rovnou padala do toho vykopaného zákopu, jo. No.  

A vy jste sám byl svědkem nějakých takovýchto událostí, kdy by došlo k násilnostem nebo 

popravám vězňů? 

To už… to už… prostě střelbu jsme slyšeli, ale neviděl jsem nic takového, jo. To jenom z doslechu, jo.  

Mě by zajímalo, jak se proměnila atmosféra v Terezíně nebo na té Malé pevnosti poté, co odešli 

Němci a vlastně tam byla ta moc nahrazená nějakými českými četníky… nebo kdo tam udržoval, 

nechci říct pořádek – nějaký řád? Nebo sami vězni si tam udělali nějakou samosprávu? Nebo jakým 

způsobem fungoval ten prostor poté, co ho opustili…? 
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Sami… sami vězni, kteří prostě mohli, tak fungovali jako samospráva, a taky se tam stalo to, že prostě 

mlátili Němce tihlecti vězni, ale to jsem jim zarazil, říkal jsem, „Nebuďte jako oni,“ ale dělali tam pro 

ně uličku a mlátili je tam, žejo… A když jsem se k tomu dostal, tak jsem jim to zarazil, jo.  

To tedy docházelo k takovému lynčování Němců? To byl nějaký bývalý bachař nebo co to bylo za 

Němce, které tam tímto způsobem týrali? 

To nevím který Němce… ale máte pravdu, to byli i Němci dovezený, který se tam ještě dovezli… oni 

ještě dováželi… dováželi jako vězně, jo…  

A to i civilisty nebo to byli uniformovaní Němci? 

Prosím? 

To byli, ti Němci byli uniformovaní nebo to byli civilisté, byli v civilu? 

Ne, to byli civilisti, oni tam byli taky některý Němci zavřený za šmelinu, jo a ti byli v těch vězeňských 

mundůrech, jo. A odkaď je přivezli, to nevím, jo. Ale prostě je sebrali, to byli normální vězni jako 

delikventi, za šmelinu a podobně, a ty tam potom bili… ty jako bili v tý uličce, jo.  

Vlastně slyšeli jsme od různých pamětníků, s nimiž jsme dělali rozhovory v minulosti, že vězni 

poté, co vlastně odešla ostraha Terezína vlastně odcházeli do okolních vesnic a byli ovšem 

zaháněni zpátky místním obyvatelstvem, kteří se jich báli, protože jich bylo hodně, byli ve 

strašným stavu, byli nemocní… Setkal jste se s něčím takovým, že by prchali vězni z Terezína a byli 

nějakým způsobem vraceni zpátky? 

Jo… 

Nebo že by docházelo k nějakým konfliktům mezi obyvatelstvem… 

Ano, ano, ano… Pokoušeli se vězni utíkat, jo, a vozili je nazpátek, jo, jo… Ty vesnice kolem fungovaly 

a ty se chovaly většina teda báječně. To byste nevěřili, co najednou bylo všeho. Jídla, šatstva, no 

toho byly stohy. Jo, jo… Jo..  

Takže toto zásobování tam poskytly okolní vesnice? 

Jo.  

V těch prvních dnech? 

Jo, to tam lidi prostě z vesnic z okolí to tam jako moc pomohli materiálem jo. No… 

Jak dlouho trvala ta karanténa v Terezíně? 

V Terezíně… tak ta malá pevnost fungovala od čtvrtého pátý, to jsme tam byli a nepustili nás na ten 

čtvrtej dvůr, a končilo to desátého šestý.  

A vy jste tam byl celou dobu až do toho…? 

Celou dobu jsem tam byl, no a pak, pak byla zřízená pro ty lidi, co tam pomáhali… byla zřízená 

ozdravovna v Čížkovicích ve vile ředitele zápodoněmeckejch cementáren.  
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Takže ti, kteří tam pomáhali, se rovněž… to že šli do ozdravovny znamená, že se tam rovněž 

nakazili různými chorobami nebo…? 

No prostě… co… jednak byla tam i Nataša Gollová v Křížkovicách, byly tam hlavně žákyňky z Bulovky, 

co prostě je tam přivezla Lída Fajcová, jo.  

A nakazil se někdo z toho vašeho týmu tyfem? 

Tam? Tam nám z toho osazenstva nám tam nikdo se nenakazil, už jako. Předtím… ale tam… tam ne.  

Já myslím ještě na té Malé pevnosti nebo v Terezíně. Vlastně od počátku, od toho čtvrtého května 

do konce té celé operace jestli se tam nakazily… někdo z těch sester? 

Tam se nakazili a většina potom těch rekreantů z těch Čížkovic se… ta byla po nemoci, jo. Jako já a 

jako moje manželka, tenkrát jsme nebyli svoji žejo.  

A zemřel někdo z těch zdravotníků na tyfus? 

Prosim? 

Zemřel někdo z těch zdravotníků na tyfus? 

No Lída Fajcová a doktor Brůček, jo… myslím, že ještě někdo, ale teď já nevím kdo. Hlavně ti lidi, 

co měli tu druhou protityfovou injekci, jo, ti to nevydrželi, jo.  

Já vám zatím děkuju za rozhovor, dáme si na chviličku pauzu.  

Takže po krátké pauze bych se ještě vrátil k vašim vzpomínkám na Terezín a na vaší práci tam. Vy 

jste zmiňoval, že během toho prvního… během toho prvního dne v Terezíně vás Němci pustili až 

k tomu třetímu nádvoří, ale nepustili vás na to čtvrté.  

To bylo toho čtvrtého večer, jo.  

Říkal jste… 

Jenže potom už toho pátého už byla ta ostraha pryč… tý Malý pevnosti… Němců… prostě ti utekli.  

Říkal jste, že tam vás nepustili, že tam to bylo nejhorší. V čem to bylo nejhorší na tom čtvrtém? 

Tam byly… tam byly přecpaný ty špeluňky. Tam byly takzvaný ajnclíky jo… to znamená, to bylo 

původně pro jednu osobu, a pak jich tam nacpali třebas… my jsme to… když jsem to počítal, tam bylo 

jedenáct lidí. A právě některý… a jak se… a jedno malý okýnko a jak se tlačili k tomu okýnku, tak 

ušlapali se. Jo… 

Poté, co Němci utekli, co utekla ta ostraha, měl jste možnost podívat se do těch místností, kde byli 

nebo kde úřadovali? Prošel jste si to? 

Jo, my jsme byly už toho pátýho ubytovaný v tom Jöckelově bytu. To byl velitel tý Malý pevnosti ten 

Jöckel, jo. A měl komfortní velkej byt… bez vkusu… vyzdobenej obrazy, který byly podepsanýJöckel, 

ale malovali je vězni, jo. A dle vypravování lidí největší bestie byla ta Jöckelova dcera, jo. Ta zacházela 

s vězněma hrozně krutě, ta měla třeba psy vycvičený, aby ten pes prokousl tomu vězni hrdlo, jo.  
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Říkal jste, že ti nemocní vězni vlastně nejdřív procházeli nějakou diagnózou, vy jste je ošetřili, 

odvšivili, a pak jste je odesílali… jak říkáte do města, do Terezína, kde byly pro ně zřízeny nějaké 

provizorní nemocnice a podobně. Kdo je tam odváděl z té Malé pevnosti do Terezína? nebo jak se 

tam dostávali, kdo je tam odváděl? 

Odváželi se tam autem, jo, my jsme měli… my jsme měli jedno auto nákladní, který jsme tam 

ukořistili, to byla stará fordka z roku asi dvacet, jo, tam prostě… ta se startovala, že dva dráty se 

spojily, no… a tu jsme používali, tu jedině nám Rusáci nesebrali. My jsme měli od lidí auta, my jsme 

třebas měli… od lékaře z Lovosic jsme měli nádherného bavoráka, ale toho nám sebrali, jo. Rusáci, jo. 

Ti nám prostě nejen nepomohli, ale sebrali, co mohli, hodinky nám brali, na ruce. Pro ně to bylo… 

žejo, jako pro primitivy… vojáky… hodinky na ruce, to bylo pro ně bohatství, jo. To nám všechno tam 

sbírali, no.  

A jak vám to sebrali, to k vám přišli a požádali o to nebo…? 

Ne, žádný, to třebas auto nám sebrali tak, že nás zastavili, vysadili a prostě auto si sebrali, jo. My 

jsme měli taky náklaďáky, všechno, s kterejma jsme přiváželi, co bylo potřeba, ale ty nám sebrali, no.  

A docházelo tam i k nějakým násilnostem ze strany ruských vojáků vůči vězňům nebo civilistům? 

Jo, to byli velmi krutý, jak byli primitivní, žejo, tak třebas ti vyli velmi krutý, jak jsem říkal, žejo, když si 

vězni, co utíkali, když si stěžovali, že jim nedáváme jíst z jednoznačně diagnostických důvodů, jo, tak 

třebas mě chtěl zastřelit. Jo, ten Rusák, ten colt měl, ten nagant… klidně mi... ten jsem měl na čele, 

jo… Nebylo to s nima lehký, jo… 

Docházelo tam třeba k nějakým znásilňováním po válce? 

Po válce docházelo, protože třebas v těch Čížkovicích, jo, kde jsme jako rekonvalescenti, tak nám 

sloužily Němky, ty tam uklízely, vařily a všechno… a tam jezdili čeští četníci z okolí a ti prostě 

znásilňovali ty sloužící holky německý. To byly mladý holky, žejo, to je fakt… jo. Taky se ti Češi 

nechovali dobře, jo.  

Oni se tím ti četníci chlubili nebo jak jste věděl, že k tomu docházelo, to bylo veřejný? 

No oni o tom mluvili, docházelo tam prostě v tom sále v Čížkovicích, v tý vile, žejo, byla kůže 

z medvěda jo… A oni se tím chlubili, žejo, „Půjdeš na medvěda,“ žejo, když si našli nějakou tu mladou 

holku. Tam sloužily ty Němky, to byly mladý holky, jo.  

Kolik jim mohlo být, těm holkám? 

Prosím? 

Kolik jim mohlo být, těm holkám? 

Kolik… kolem osmnáct, dvacet, jo… mladý holky to byly. Jo. „Půjdeš na medvěda,“ tím oni se chlubili. 

Jo, a od toho my jsme se… ti, kdo tam byli na to léčení, od toho jsme se distancovali, jo. To byli čeští 

četníci v uniformách, ti tam běžně jezdili, jo.  

Spáchal třeba někdo sebevraždu na tom místě nebo v okolí? Třeba z řad těch Němců nebo těch 

Němek? 
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Ne. My jsme v těch Čížkovicích, tam mě zvolili nějak dá se říct za mluvčího a já jsem tam organizoval 

výlety… My jsme třebas šli na Milešovku, my jsme do Česko‐Saského Švýcarska, žejo… My jsme tam 

prostě žili kulturně, jo. Jak…  

Tak já vám děkuju mockrát za rozhovor.  

Prostě jak to vidíte, žejo, tady, tak to mě udělali tím mluvčím. No… 

Jo, děkuju. Děkuju.  
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