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Takže dobrý den.  

Dobrý den.  

Mohl byste se mi prosím představit, můžete mi říct, jak se jmenujete? 

Ladislav Náprstek, narozen dvanáctýho šestý tisíc devatenáct set dvacet sedm. 

Byli jsme u vás před několika měsíci a vyprávěl jste nám vaše vzpomínky na Druhou světovou 
válku, na tábor v Bystřici, osudy vaší maminky… Jsme zde opět, abychom zaznamenali vaše 
vzpomínky, a mám zde i poznámky, které jsem si dělal při té první návštěvě, a možná se k nim 
budu i nějakým způsobem odkazovat a ptát se na věci, které třeba již zazněly. Můžu se teda 
zeptat na pár otázek, které se dotýkají té válečné zkušenosti? 

Ano. 

Můžete mi říct něco víc o vaší rodině, o… kdo vlastně byl vaše maminka, tatínek, co dělali? Jaké 
byli národnosti a podobně? 

Maminka byla… Otec pocházel ze statku, to byl Árijec, no, já jsem si na to ani… 

Takže otec byl Árijec a maminka byla…? 

Byla z vedlejší, z vedlejší vesnice, otec pocházel z Kačice a maminka z Čelechovic. 

Když říkáte, že otec byl Árijec, to znamená, že matka nebyla Árijka? 

No, maminka byla židovka. 

Jak se jmenovali? 

Steinovic.  

Ta maminčina rodina? 

Prosím? 

Ta rodina maminky se jmenovala Steinovi? 

Ano, Steinovic. 

A to, že si tatínek vzal maminku, jako židovku, slyšel jste někdy v rodině… nebo, vykládal vám 
někdo o tom, že by to způsobilo nějaký problém, třeba u maminčiný rodiny nebo u tatínkový… 
nebo jak se na to koukali jejich příbuzní, rodiče…? 

Vůbec… vůbec jsme se o tom… To byla pro nás úplně cizí věc. Normálně jsme navštěvovali babičku 
v Čelechovicích, ta měla obchod z kolonií, no, nakonec nikam nejela, protože byla na smrtelný 
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posteli, když ve dvaačtyřicátým roce… ale dědeček i s tou matčinou sestrou, ti odjeli do Terezína a 
pak odjeli prej… taky jsme se nic nedozvěděli. Moje maminka se o tom nějak nezmiňovala, když byly 
nějaká zájezdy, tak se toho účastňovala, protože tu měla kamarádku, nějakou paní Bolkovou a… Teda 
on to byl zase komunista, ten zase zahynul v jiným koncentráku… 

Mě by ještě zajímalo, pojďme se ještě vrátit kousek zpět, do toho předválečného období, vy jste 
říkal, že jste nějak nevnímal, že maminka byla židovka. 

Ne. 

A tatínek Árijec.  

Ne, ne, to vůbec ne, to vůbec u nás nepadlo v úvahu, nějaký svátky jiný, než každej Čech, kterej slavil 
Vánoce… ne jenom Čech, žejo, ale… 

A maminka třeba slavila židovské svátky? 

Ne, s námi, s námi jedině. 

A ti její příbuzní, rodiče… bylo třeba, když jste je navštěvovali, nebo tak, bylo nějakým 
způsobem zjevné, že jsou židovského původu? Nebo slavili třeba svátky, byli nábožensky 
založení? 

Nebyli, to je malá vesnička, Čelechovice, a tam to vůbec… 

Jestli si to můžu ujasnit, vy jste se narodil kde? 

Já jsem se musel narodit, to mi maminka nikdy neřekla, přímo v těch Čelechovicích, ale bydlím tady 
celou tu dobu. Ne v tady tom baráku, tady jsem se přiženil, rozumíte, v devětačtyřicátým roce, a pak 
jsem šel hned na vojnu. No to víte, no. Bál jsem se, aby mi jí někdo nepřebral, tak jsem se oženil, no. 
A že jsem byl takovej dost průbojnej po tý revoluci, tak jsem šel k pohraniční stráži. A ten výcvikovej 
tábor byl v Dolním Kubíně, na Slovensku, no… Pak jsem přešel… 

Já se omlouvám, pojďme ještě na chvíli zpět, trošku hloubš do historie. Vy jste vyrůstal 
v Čelechovicích, byli… vzpomínáte si ve vašem dětství na nějaké židovské sousedy nebo…? 

Tam nikdo nebyl. 

Nebo znal jste vůbec nějaké židy před válkou? 

No to vůbec, ne. Na to se mi vůbec nemusíte ptát, protože to jsem já nikdy nevnímal, a taky jsem se 
nikde nepochlubil nikomu, ani v práci, nic, to jsem vám myslím říkal posledně, takže…  

Vaše maminka, ona nějak konvertovala, byla pokřtěná nebo nebyla? 

Byli jsme u Československý církve, a já tu svatbu jsem měl u tý Československý církve, a sestra taky, 
no. Sestru mám ve Strašecím, tý bylo teďka devadesát let, ta je o dva roky starší než já.  

A vzpomenete si, třeba ve škole nebo vůbec, slyšel jste někdy nějaké projevy antisemitismu před 
válkou, že by třeba ve škole se něco vykládalo proti židům… 

Ne, ne, já vím, kam směřujete, ne.  
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Takže pro vás židé vůbec nic neznamenali, protože jste s nimi nepřicházel do styku, pokud tomu 
správně rozumím.  

Já byl úplně překvapenej, když mi to… přišli jsme… to jsem vám ale myslím vyprávěl, přišli jsme 
v Praze na pracák a… Já jsem se učil v Praze, technik, mechanikem, nebo technikem, to je jedno, na 
tom nezáleží, a měl jsem dva roky jenom v učení, jo, jinak jsem to měl na čtyři roky, no… A otec 
něco, snad mi to nechtěli prozradit nebo něco takovýho, že… že se něco chystá nebo, no a na tom 
pracáku nám, jsem dostal hned obsílku do Bystřice, no. A koukal jsem na to jak vrána, no. Ani v práci 
jsem neřekl, v tom učení, proč a nač rozvazuju ten učební poměr, rozumíte, no… 

Mě by ještě… 

Nevím, jestli jsem vám to posledně říkal. 

To si nepamatuju, to mne zajímá určitě, ale ještě bych se chtěl zeptat, bych to chtěl vzít 
popořádku, nějak chronologicky – můžete… vy jste vlastně popisoval to, že tady nebyla 
žádná… nevnímal jste žádné antisemitské projevy, nebyl jste si vědom židovského původu, nebo 
částečného židovského původu… Jak se vlastně ta situace, kdy vy jste, kde vy jste žil, když 
začala válka, když začala okupace?  

Tady v Žehrovicích. 

Jakým způsobem se proměnil život v Žehrovicích po okupaci? 

No spíš komunistickej a dělnickej takovej, no. Taky jsem se oženil sem, do komunistický rodiny, 
hned jsem… hned jsme… jak bych to řekl, hned mi s tou… dali přihlášku, abych vstoupil do tý 
strany, no, ale já jsem brzy vystoupil, jak jsem se vrátil z vojny, tak v práci, nastoupil jsem v Poldo… 
v Poldi, víte, v Poldovce na Kladně, to jsem vám snad říkal…  

Ne, mě by zajímalo, jak se tady… 

Já vám rozumím… 

Proměnila… vlastně, jakým způsobem, jestli teda vůbec, nebo jakým způsobem dopadla ta 
okupace na místní život. 

Akorát, že jsme nesměli mít rádio. To jsem vám říkal předtím, no, takový věci, no. Tak jsme, tak jsme 
měli gramofon, tatínek nám koupil gramofon na vánoce, v tom třeba… nevím, jestli to bylo ve 
dvaačtyřicátým nebo tak nějak, no.  

A jak jako dopadla ta okupace na vaší maminku, jak se proměnil její život? 

Maminka, maminka měla silný revmatismus, a navštěvovala, lékař jí napsal vždycky lázně, ponejvíc 
do Mšených lázní, nebo i do Piešťan byla, no… Ale vydržela do osmdesáti let, vydržela dost, a tatínek 
umřel ve dvaaosmdesáti, no a my jsme ho předčili, protože… 

Jasně, mě zajímá ta situace za války vlastně… 

Já vám rozumím. Já vám rozumím, ale my jsme se s ničím nestýkali, my jsme se s nikým nestýkali. 

No, víme od jiných pamětníků, nebo vůbec z historie víme, že židé museli od určitého 
okamžiku… že na ně byly… museli… že byla různá nařízení protižidovská, která po okupaci 
byla vyhlášena a… Dotkly se nějaké takovéto nařízení vaší maminky?  

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection



To víte, jako kluk… to víte, měl jsem… To už za války jsem se začal učit v Praze.  

Já se omlouvám, ještě například – že třeba museli od určité doby nosit určité označení, třeba na 
oblečení.  

My ne.  

Musela maminka nosit něco takhle? 

Maminka nosila, maminka nosila, ale vždycky si tak nějak vzala šálu, aby to nebylo vidět. No a 
pokud, tak byla furt doma, no.  

A co nosila na sobě? Jak vypadal ten znak? Nebo co…? 

Ta hvězda, „Jude,“ no. 

A ještě někdo jiný ve vesnici musel nosit…? 

Ne, tady nic takovýho, tady nic takovýho nebylo.  

Takže ona jediná? 

Jediná, aspoň já si to myslím, jestli se s někým stýkali, to nevím, protože já měl klukovský léta a znáte 
to, no tak… Ne, nevím nic takovýho.  

A viděl jste třeba nějaké lidi s podobným označením, s tou hvězdou, třeba když jste šel 
nakupovat někam do města nebo někam? 

Ne. Tady bylo dost obchodů, že my jsme to obstarávali se sestrou a tatínek taky, ten dělal potom, 
dělal v hutích na Kladně taky, kdyžtak to přivezl z Kladna. 

A ona třeba mohla chodit nakupovat za války, maminka? 

No ona se tak nějak ani, ani se to… My jsme to tak nějak obstarávali, protože ona už byla nemocná, 
už za války. Ty lázně a to všechno, to prodělávala ještě před válkou, to jsme byli poměrně malí a otec 
tak na nás dbal, abychom ten život… měli tak nějak vychovaný. 

A chodil třeba někdo kontrolovat maminku… 

Ne. 

Jestli nosí hvězdu nebo…? 

Ne, ne.  

Nebo třeba nějaká prohlídka nebo něco? 

Zase to vám neřeknu přesně, ale já nic o tom nevím, já nic o tom nevím teda, no.  

Vy jste říkal, že jste tedy byl v učení, že jste chodil do učení, někam… 

Do učení v Praze. 

Kdy jste začal, kdy jste začal chodit? 
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Ve dvaačtyřicátým roce, když mi bylo patnáct let, to začaly ty jednoroční kurzy, tak jsem to prodělal 
a… To byl soukromník, nějakej Václav Kocura, pasáž Černá růže, tam měl obchod velikej, na 
Žižkově byly dílny, no tak jsme… A tady odsud mi tak nějak… jak bych to řekl, přemlouval, jestli 
bych tam nešel do učení, protože věděl, on už byl čtvrtým rokem… A… Tak jméno nemusím říkat, no 
tak, a ti se potom odstěhovali, po válce se odstěhovali do pohraničí, tak jsme nějak vůbec o sobě 
nevěděli.  

No a jak jste dlouho chodil do učení? 

Tam jsem se učil dva roky, akorát toho třicátýho srpna jsem odjel do té Bystřice, jo… 

A vy jste to teda… vy jste se tam vyučil? Vyučil jste se? 

Ne, já jsem se nevyučil, já když jsem přišel z toho Terezína… z tý Bystřice, tak jsem… 

Ne, mě by zajímalo ješte předtím, před tou Bystřicí, vy jste vlastně chodil do učení v Praze. 

No. 

Začal jste… 

A měl jsem dva roky. 

Říkal jste, že jste začal ve čtyřicátém druhém. 

Druhém. 

A… 

A ve čtyřiačtyřicátým v srpnu jsem odjel do tý Bystřice.  

A jak se to stalo, vy jste…? 

Šli jsme na pracák, a tatínek myslel… to nevím, tam musely být nějaký záznamy, to mi není vůbec 
jasný, nikdy jsem se tatínka nezeptal, víte. Nikdy jsem se na to nezeptal, no a… 

A co se stalo na tom pracáku? 

Prosím? 

Co se stalo na tom pracáku? 

No tam mi, tam mi právě dali tu… to vízum, jestli se to tak jmenovalo, do tý Bystřice, ale jak jsem se 
tam dostal, to zase vám neřeknu, přesně, protože se mnou myslím jel na nádraží, myslím to bylo 
z toho Praha – Střed, to se nejmenovalo Masarykovo nádraží, no a měl jsem kufr, takový běžný věci 
jenom a jinak vám nemůžu nic říct.  

Takže… vy jste na…? 

To mi úplně, to mi úplně vyšlo z hlavy, jak já jsem se tam vůbec dostal. 

A vy jste šel s tatínkem na ten pracovní úřad, abyste získal nějaké zaměstnání, nebo proč jste 
tam šel? 
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No chtěl jsem změnit, protože se mi to tak nějak moc nelíbilo, tak jsem chtěl to změnit, no. Ještě ten 
mistr tam u toho zaměstnavatele se… ještě byl takovej nějakej, že ti mladí, že si vzpomínaj… 
vyvzpomínaj takový nesmysly, jo, začnou se učit a už by chtěli zase něco jinýho… No… Jestli to otec 
věděl, že něco takovýho se připravuje… Protože otec šel pozdějš, ten šel někam do Německa, 
Kreibstein a tak. Vždycky to tam bombardovali, tak zase přišel domu, byl asi na dvou místech. V tom 
druhým… druhý místo vám neřeknu, protože to jsem, to jsem nějak zapomněl. To nevím, to bych 
lhal.  

A vy jste na tom pracovním úřadu dostal nějaké nařízení? 

Nějaký, nějaký vízum, který jsem… se měl dostavit do tý Bystřice, ale jestli tam už na mě čekali, na 
tom nádraží v tý Bystřici, to vám zase neřeknu.  

Věděl jste, kam jedete, vysvětlil vám někdo, kam vůbec jedete nebo co…? 

No to vůbec, to mi úplně… to mám okno takový veliký, že vám to neřeknu. Otec byl se mnou v Praze 
na nádraží. A jestli tam jel někdo se mnou ještě, do toho lágru, to vám taky neřeknu. A na tom nádraží 
v tý Bystřici, nevím, jestli tam byli ti esesáci, nebo ne, to vám taky neřeknu. Někdo tam musel bejt, 
protože nemůžu přece vystoupit a nevědět kam, žejo. 

A proč vás takhle náhle poslali do Bystřice? 

To už snad bylo… to už bylo ke konci. To byl čtyriačtyřicátej rok, srpen.  

Ale proč to bylo, proč vás takhle poslali? 

Já nevím, to já vám neřeknu, to já vám neřeknu, protože to nevím. Já jsem myslel, že se něco dozvím 
z toho natáčení… z toho, co jste mi slíbil… 

Hm. A vy jste musel… protože vaše maminka musela nosit tu Davidovu hvězdu, žlutou hvězdu, 
vy jste musel od nějakého okamžiku rovněž nosit tuto hvězdu? 

Ne, my jsme nebyli poznamenaný, ani otec, nic, to ani v tom lágru nebyl nikdo. Ale byl tam ten nápis 
na tom lágru, já nevím, jestli to máte v tom záznamu, že ten „Arbeit macht…“ Já jsem s nikým 
nemluvil německy, přestože jsme chodili, do tý měšťanky jsme chodili na tu němčinu, jako byla 
ruština, tak to jsme chodili, no…  

No a vy jste tedy se ocitl v Bystřici, říkal jste, že si nepamatujete, jestli na nádraží byla nějaká 
ostraha, nebo ne… Co se stalo? Vy jste tedy dostal nařízení odjet do Bystřice, musel jste si 
s sebou něco zabalit, měl jste nějaký kufr s věcma, nebo co jste měl s sebou? 

No měl jsem ten kufr akorát, no, jinak si nic nepamatuju. 

Co jste si zabalil? 

No asi nějakej oděv nebo něco takovýho, boty, ale tam jsme dostali dřeváky, to si pamatuju. Tam 
jsme chodili onuce, dřeváky, a takhle, to ani dneska není v… Nebudu sem motat dnešní dobu, žejo.  

 A vy jste věděl, že jedete do nějakého tábora pro lidi, kteří jsou takzvaně smíšeného původu 
nebo…? 

Víte, že ani ne? Protože tak nějak… já nevím, to mám takový okno, že nic takovýho nevím, no a 
žádnej, žádnej to…  
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No a… 

By mi nenapověděl, jak a co. To víte, jestli jsem… to víte, určitě jsem plakal, a pro mě tam byly ty 
Vánoce těžký jako všude, to je jasný, no. Kór když nás tam nechali nastoupit na ten apelplatz, n ty 
Vánoce, a ono bylo zrovna… čtyřiačtyřicátej rok byla zima, no…  

Můžete mi… 

O tom nic nevím… nevím, mám… to by mi musel někdo připomenout.  

Vzpomenete si, jak ten tábor vypadal?  

Tak to bylo pět baráků těch dlouhejch, na každým baráku bylo asi čtyři sta osmdesát lidu, to si tam 
matně pamatuju, a já… Už nebylo nikde místo a já jsem se měl dostat do toho posledního baráku, 
protože tam jsem měl tu pracovní četu, a nebylo tam místo, tak jsem zůstal tady hned v prvním 
baráku, blízko brány, no. 

Jak ten barák byl členěn, tam všichni byli…? To byla jedna veliká místnost? Nebo…? 

To byla veliká… to byly tři patra, já jsem dostal až u střechy, dřevěný baráky to byly.  

A byly rozděleny do nějakých pokojů nebo to bylo…? 

Ne, ne, to byly takový palandy a… Jestli mi byla zima nebo nebyla, to vám taky neřeknu.  

Kdo tam s vámi bydlel, v baráku? 

No samí… to byl celej tábor mužskejch, ale ponejvíc starší, starší ty… Takovejch mladejch, jako jsem 
byl já, takových tam bylo pár. Těch tam opravdu bylo pár. 

A co to vlastně bylo za lidi? 

No, s vysokým postavením poměrně, taky tam byl jeden z kocourkovských učitelů, to si pamatuju tak 
nějak, ale jméno si nepamatuju, to už jsem kolikrát, po válce se nějak pídil, vždycky když jsem viděl 
nějakej ten film, tak… tak to… Tak jsem se pídil po tom jménu a to mi…  

Říkáte, že tam byli většinou starší lidé, ale byl tam někdo vašeho věku, s kým byste se přátelil, 
v táboře? Měl jste tam nějaké kamarády? 

No, já si pamatuju to, toho… já nevím, jestli se jmenovali Vrabec nebo Brabec, „B“ anebo „V“, to 
vám neřeknu, ale ti byli, měl tam i bratra, a ti byli zaměstnaní, oba byli zaměstnaní… takhle jsme se 
nějak nebavili, jak on se tam taky dostal nebo co, to nás tak nějak… jestli jsme se báli o ten život 
nebo… já vám tak neřeknu. To je dlouhá doba, to je dlouhá doba, to ne… 

No a kromě těch bratrů Brabců nebo Vrabců, měl jste ještě nějaké… vzpomenete si na nějaká 
další jména lidí, s kterými jste přicházel do styku? V táboře? 

Hm… 

Třeba kdo bydlel… vy jste říkal, že jste bydlel nahoře na té palandě, kdo bydlel pod váma nebo 
vedle vás? 
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To byli starší, tam na tom prvním bloku, tam byli… ono se tomu říkalo blok, a mezitím byl jeden snad 
myslím vybavenější, nevím, vybavenější ten, taky ten blok, a tam byl… tam byl ten náčelník nějakej, t 
jsem vám říkal, Hasch, Háša nebo tak nějak se jmenoval.  

Náčelník toho tábora tam bydlel? 

No, náčelník toho tábora, a ten mě na povel tu stráž všechnu. 

To byl Němec, nebo Čech? 

Němec, to byl důstojník, asi v hodnosti poručíka, no, si myslím, to nás tak nějak nezajímalo.  

A to byl voják nebo SS, nebo gestapo? 

SS, SS, i ti vojáci byli SS. 

Takže vás tam hlídali příslušníci SS? 

No, tak nás tam hlídali, ano.  

Jak se chovali k vám jako k vězňům nebo internovaným? 

To jsem o tom taky už hodně přemejšlel, jak se k nám chovali, že když to takhle člověk vidí v těch 
filmech… Já jsem se tak nějak, já jsem byl dost vychovanej z domova, já jsem se tak do ničeho 
nepletl a na nic jsem se nehlásil, no… To víte, v noci, když byl nástup na apelplatz, tomu se říkalo 
apelplatz, tak nás tam nechali nějakou dobu stát a… 

Proč dělali takové nástupy noční? 

Jako na vojně, to bylo jako na vojně, si myslím, když jsem přišel na tu vojnu, tak taky byly poplachy a 
to… Taky jsem si to tak nějak přirovnával, proč, nač a… no.  

A kromě těch nástupů nočních, které musely být určitě nepříjemné, stát někde v zimě a tak, 
vzpomenete si na chování těch esesáků vůči vězňům? 

To víte, to víte, že křičeli, no, tak… ale to bych lhal, kdybych něco říkal, co není pravda.  

Já určitě, já po vás nechci, abyste mi vyprávěl nějaké hrůzostrašné historky, spíš se snažím si 
vybavit, na základě vašich vzpomínek, jak, jak tam, jak ten život v táboře mohl vypadat.  

Akorát když někdo utekl z toho tábora, tak byl potrestanej před, před námi na tom apelplatzu, dostal 
třeba pětadvacet ran rákoskou anebo něco takovýho, no… 

A to se tedy stávalo, že by vězni utíkali z tábora? 

No stávalo se to, nebylo toho moc, ale stávalo se to.  

A vy jste viděl nějaký takovýto trest, že by někoho trestali takovýmto způsobem? 

No, tímhle tím trestem, no, tam jinak, já nevím, tam jinak… Aby by zavřenej do nějaký kobky, to… 
jak to bejvalo v jiných táborech, žejo, no tak to je jasný.  

A vzpomenete si třeba na jméno někoho, kdo takhle utekl z tábora nebo…? 

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection



Ne, ne, to neznám, neznám nikoho.  

Zemřel někdo v táboře na následky nějakých násilností? Třeba bití nebo…? 

Taky, taky si nevzpomínám. Taky si nevzpomínám tak nějak… 

Nebo byl třeba někdo zastřelen na útěku? 

Ne, nebo to aspoň nebylo nic slyšet, anebo jsem neměl takovej zájem, nebo já nevím, jak bych vám to 
řekl, tak…  

Můžete mi popsat každodenní život v tom táboře, co jste tam vlastně dělali, v kolik jste… Nebo 
– jak třeba vypadal takový typický den? V kolik jste vstávali, a tak…? 

Jo, tak to vám tak moc neřeknu, to víte, že to bylo brzy ráno a odcházeli jsme někdy do toho 
Neveklova, jak jsem vám to posledně říkal, žejo, to nás byla určitá parta, a měl nás jeden na starost, to 
byl Němec. Jestli byl postiženej tak jako my, to vám taky neřeknu.  

On byl uniformovaný? 

On byl v civilu, víte, on byl v civilu. A on si žádnej nedovolil… alespoň, on nám pořád nakazoval, 
abychom se nevzdalovali, žejo, z toho místa, no… Dělali jsme z jedný hromady na druhou hromadu, 
no, no… A nejhorší to bylo v tom… tu zimu, no.  

Takže vy jste nedělali žádnou konkrétní konstrukční práci, ale…? 

Konkrétní… 

Ale… 

Konkrétní ne.  

Čistě nesmyslnou… 

Žádný ty zákopy nebo něco takovýho, jako ten můj ročník, že Žehrovic, tady normálně spolužák 
nějakej, tak ten byl někam odvelenej, ale na zákopy, ale to byly protitankový zákopy nějaký, jak jsem 
s ním mluvil potom, když jsme se setkali. Už je taky mrtvej.  

No a dělali jste ještě nějakou jinou práci, než v tom Neveklově? 

Já si nevzpomínám, já si nevzpomínám… A jak to bylo s tou kuchyní, jak jsme se stravovali, to mi 
úplně… že nám tam vozili to jídlo, ale v čem jsme jedli, no asi jsme museli jíst v tom ešusu, žejo, to 
je jasný. Poněvadž si tak matně pamatuju, že jsme ho vždycky myli, když jsme přišli zpátky na ten 
lágr a… 

Vy jste zmiňoval, že ten jeden, co nad vámi měl dozor, když jste chodili do toho Neveklova 
pracovat, že byl Němec. 

Ano.  

Jinak ti vězni v Bystřici, jakého byli původu? Národností? 
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Český, ti byli… to byli… ponejvíc Pražáci a tak nějak… Ale my jsme se tak nějak o tom, já nevím, 
jestli jsem byl, tím, že jsem byl tak mladej a do politiky jsem předtím nějak nezasahoval… No tak ono 
těžko nějaký zasahování, v tý době, to smrdělo koncentrákem, žejo.  

Vy jste v té době věděl, že jsou nějaké koncentráky? 

Prosím? 

Vy jste v té době věděl, že jsou nějaké koncentráky? Byla nějaká obava z toho, že byste mohli 
být posláni někam dál? 

Já nevím, chodili jsme do By… já jsem chodil do tý Bystřice, tak jsme chodili do biografu, tam jsme 
pochopili z těch žurnálů.  

Myslíte potom, po válce? 

Ne... v tý válce, no… tak nějak, to nevím, já vám to neřeknu přesně, to… to bych kecal, to, to nemá 
cenu. Říkám, je to sedmdesát let, já nevím, jestli byste si tak pamatoval… 

Když jsem s vámi hovořil minule, tak jste zmínil jméno Járy Pospíšila.  

No, ten tam… 

Kdo to byl? 

To byl filmovej herec, a hlavně operetní, kterej hrával v tom, v Karlíně v divadle, v hudebním 
divadle, protože když jsem se učil v Praze, tak jsme navštěvovali… na Letný byl cirkus, a to měl… 
stálej cirkus tam byl, a to jsme… to jsme tam navštěvovali, nebo jsme do toho Karlína zrovna, tam se 
hrálo Divokého… Divotvorný hrnec… Do Prčic, já už nemůžu ani to… 

No a třeba ten Jára Pospíšil nebo jiní, byly tam nějaké kulturní aktivity v tom táboře, že by 
třeba někdo…? 

No pro ně se to konalo, v tý jídelně nějak, tihle ty… že s těma umělcema nějak on měl možnost, jestli 
s doprovodem, do tý Prahy pro něco, rozumíte… Vy na mě chcete moc, vy na mě chcete moc…  

Ne, jenom se chci zeptat, jestli si vzpomenete, jestli v tom táboře třeba někdo vystupoval, z těch 
herců, kteří tam byli? 

To vám tak… já vím, že se tam něco konalo, jestli jsme to navštěvovali všichni, hlavně to bylo pro ty, 
pro ty papaláše. A pro ty vojáky, no. 

Mohli jste… vy jste věděli, co se děje doma, udržovali jste nějaký písemný…? 

Prosím? 

Vy jste věděli, co se děje doma? Byl jste nějak v kontaktu s maminkou nebo s tatínkem? 

No s dopisama. To právě ten povozník, co zásoboval, dřív nebyly auta, žejo, tak nějak, tak on měl na 
starosti koň… koně s tou bryčkou, tak on nám bral ty dopisy na poštu, a zase nám tam vyzvedával, 
takže jsme měli spojení s domovem. 

A to bylo tajně, nebo to mohl takhle veřejně…? 
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Bylo to tajný, no, ale jestli… To víte, co se mohlo… Jestli to nechtěli vědět, nebo… Já už si ani 
nevzpomínám, jestli jsme tam měli… mohli dostat balík nebo ne, to… to vám taky neřeknu, to vám 
taky neřeknu.  

Vy jste zmínil, že váš tatínek rovněž musel do nějakého tábora v Německu, nebo do dvou 
táborů… Proč musel do těchto táborů odejít? 

No jako já jsem tam byl, tam měl náhodou štěstí, že ho to neza… nezasypalo nebo něco, protože to 
bylo vždycky bombardovaný a oni museli… bez nějakýho toho… jet domů.  

A on tam tedy musel kvůli mamince? 

Ano, já jsem byl vedenej jako míšenec a tatínek byl Árijec ze smýšenýho manželství, no.  

A by na něj třeba vyvíjen nějaký nátlak, aby se rozešel s maminkou?  

Ne, ne, protože on… tady v Žehrovicích se o tom ani nějak moc nevědělo. No tak… kdo to chtěl 
vědět, tak si to nechal snad pro sebe, nebo… rozumíte? 

A víte, od kdy do kdy byl tatínek v těch táborech? Kdy musel… jestli víte, kdy musel táta, otec 
odejít do těch…? 

No byl tam asi vždycky dva, tři měsíce nebo kolik…  My jsme se potom nějak, já nevím… Já jsem 
nic nevyprávěl doma, oni se mi na nic neptali, rodiče, tak… 

A co bylo vlastně s maminkou? 

Maminka, jelikož byla tak těžce nemocná, tak zůstala doma. Tatínek s ní byl asi dvakrát, to si 
pamatuju, v Praze u nějaký prohlídky, rozumíte a… 

Takže maminka po celou válku byla doma? 

Doma. 

A víte třeba, jak se… jak byla schopná se sama uživit, nebo pomáhal jí někdo z rodiny nebo…? 

No samozřejmě, my jsme se sestrou vařili, už od školy jsme vařili takhle, jsme pomáhali.  

Jo, ale když… 

V domácnosti.  

Když, když vy jste byl v táboře v Bystřici, otec byl v těch dalších táborech… 

To nevím, jak se to, co jak to bylo. To vám zase neřeknu, protože to já jsem se nikdy na to 
nevyptával. 

Vy jste zmínil… 

Já jsem nikdy… 

Vy jste zmínil sestru, jaký byl…? 

No, mám jí ještě.  
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Jaký byl její osud za války, ona rovněž musela někam do tábora? 

Nemusela, nemusela, protože v tý době už byla těhotná, ale nesměli se vzít, protože takhle tyhle 
smíšený manželství tak ty měly zakázáno. Takže měli svatbu až, až v červnu.  

A který ona je ročník? 

Ona je pětadvacátej ročník, pětadvacátej. Devadesát let je jí.  

A co ona dělala před válkou vlastně, co dělala? Za zaměstnání? 

Co dělala? Víte, že vám ani neřeknu? 

Já se na to ptám z toho důvodu, jestli se jí taky nějak dotkly ty protižidovské…? 

Ne. 

Nařízení…  

Ne, nedotkly. 

Tedy kromě toho, jak jste zmínil, že si nesměla, nesměla si vzít jejího milého? 

To… to jo, to je pravda, já když jsem se vracel, tak jsem se vracel tam blízko nádraží, tam bydleli, 
byli spolu na hromádce, žejo, a to se akorát narodil před čtrnácti dněma ten syn. Ten je v Americe, to 
je bratr tý… co vám volal kvůli mně, Valenta.  

No a… 

A ten Valenta, co si vzal mojí sestru, tak ten zemřel v devěta… bylo mu devětačtyřicet let. To byl 
velkej komunista, ale to je vedlejší, žejo, politiku sem brát nebudeme.  

No vy jste tedy říkal, že v táboře jste mohl udržovat styk s rodinou, posílali jste dopisy… 

Tímhletím způsobem, poste restante.  

A… 

A ten pán… 

Vzpomenete si na ty poslední dny války, nebo dostávaly se k vám nějaké informace, že válka 
končí? 

To jsme, to jsme slyšeli… 

Že Němci prohrávají? 

To jsme slyšeli i ty rány těch náletů, a to bylo tak nějak třicátýho dubna, přesně ten datum vám 
neřeknu, ale byl to konec dubna, najednou nás vojenský… jejich vojenský auto esesácký odvezlo 
směrem ku Praze, k Čerčanům, a my jsme se rozprchli, bez zavazadel, my jsme mysleli, že jedeme na 
nějakou práci, rozumíte… 

Takže oni vás naložili do auta a neřekli… 
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Do nákladního auta nás naložili, kolik nás tam bylo, to nevím přesně, no. Ti rozumný tam asi zůstali a 
my takoví ti mladí jsme… já bych to sám chtěl vědět, jak jsme to udělali.  

Takže vy jste utekli z toho auta? 

Ne, oni nás tam vyložili a odjeli. No a my jsme se to domnívali, že nikterak nebylo nic potřeba, ale 
jak jsme byli oblečený, to vám taky neřeknu, to vám taky neřeknu, jak jsme byli oblečený, ale jistě 
jsme… snad nás nechali, protože my jsme tam přijeli v civilu, takže… Ale žádný, žádnej ten kufr 
neměl s sebou, to my jsme nevěděli, že co s námi bude, protože tam se říkalo furt, že máme se, že 
máme se nějak do Terezína nebo někam… No a tam nás, to byl nějakej lesík nebo něco takovýho, 
„Vystupte,“ no, asi si tak myslím, nechci to tvrdit. No ale aby nás vyhazovali, to ne, to bych lhal, jestli 
to byli, jestli tam byli přímo ti esenbáci… ti… já řeknu esenbáci – ti esesáci, tak…  

No a co jste tedy…? 

No a my jsme se dostali někam na nádraží a zase jsme dojeli do tý Prahy, jestli jsme měli peníze nebo 
neměli, to vám neřeknu, jestli jsme měli peníze… A tam jsme vystoupili někde na začátku Prahy a jeli 
jsme s tou elektrikou, ale tam jsme se rozešli. No a já jsem jel až někam do Liboce, směrem ke 
Kladnu, abych to měl… no a dostal jsem se půlnočním vlakem k tý ségře do těch Srp, jak měla toho 
Valentu. No… v noci jsme přešli do těch Žehrovic, to je asi tři kilometry do těch Srp, to je osada 
taková. Přemejšlel jsem v tom vlaku, jak bych to nejlepší udělal, aby na mě… jistě o mě věděli, že 
jsem někde pryč, abych se s nikým nepotkal, rozumíte, tak… tak v noci jsme nějak, jestli ten druhej 
den, anebo ještě ten… tu noc, jsme se dostali, no… Schovával jsem se, doma jsem se schovával ve 
sklepě a… což jsem vám teda posledně říkal, no… No, do toho konce to nebylo daleko, to bylo pět 
dní, žejo… 

Kdy se vrátil otec? 

Prosím? 

Kdy se vrátil otec? 

Ten byl doma už, ten už byl doma, protože ti přijeli od severu, žejo, ti… armáda ruská, žejo, tak… 
Ale jak on ujížděl tam z toho lágru, to vám taky neřeknu, protože jsem se vůbec ani… já nevím, já 
jsem se o to ani nezajímal. Vím akorát, že když jsem se vrátil, tak jsem asi čtvrt roku, než jsem se 
z toho dostal, tak jsem byl nemocnej, no a pak mi někdo dohodil, že v tý Poldovce je učňovský 
středisko, tak jsem se tam ty dva roky… rok jsem se tam doučil, oni mi to dali na tři roky. No. 

A co vám bylo vlastně, po návratu z tábora? 

Bral jsem… bral jsem asi dva roky nějakej částečnej důchod, žaludek, no, i jsem špatně viděl tady na 
to oko, to mi našli… to mi ani nenašli při tý prohlídce v Praze, to byla nějaká ta rehabilitační… 
repatriační… nějaká komise. No ono to bylo pár korun, to bylo čtyři sta korun měsíčně. Ale když 
jsem přišel do tý Poldovky, tak jsem nikomu nic neříkal, kde jsem byl nebo co jsem byl, dělal… 

Vy jste, minule, když jsme byli u vás, tak jste zmínil jednu židovskou rodinu, která snad bydlela 
nedaleko vás, snad v Tuchlovicích, ti Mandel… Mandelínovi nebo…? 

Mandelín… Mandelínkovic…  

Mandelínkovic. 
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Mandelínkovic. Ti měli dvě děti, a oni nějak doposledka… To bylo ve dvaačtyřicátým roce už, oni, to 
nebylo v tom čtyřiačtyřicátým, to bylo hned zkraje.  

Co se stalo? 

Když byli tenkrát odvedenej ten dědeček můj s tou sestrou maminčinou, no. To bylo v zimě, to si 
pamatuju akorát, já byl jako malej kluk, no malej kluk… Konec školního roku jsem měl, žejo. 

A vy jste bydleli s dědečkem a s babičkou nebo…? 

Babička zůstala doma, protože byla… ta ležela na smrtelný posteli. 

A vy jste bydleli v jedné domácnosti, v jednom domě s… nebo nějak poblíž s tím dědečkem 
z matčiny strany? 

Ne, to jsme byli v Žehrovicích. 

A vy jste je viděli ještě předtím, než byl…? Vy jste tedy říkal, váš dědeček byl deportován? 

Ano, s tou sestrou. 

Se sestrou. 

Maminčinou. 

Jak se jmenovali? 

Arnold Stein a ta… ta… Ježíšmarjá… ona byla nějak postižená, ona byla svobodná, postižená byla, 
my jsme jí říkali nějak Elinko, nebo tak nějak. To víte… 

A vy jste je navštěvovali za války, předtím, než…? 

Ano, tam jsme chodili pěšky, tady přes Tuchlovice, nejkratšíma čestičkama jsme chodili, ne že 
bychom se nějak báli, to nepadalo v úvahu, nejkratší cestou, protože on nejezdil tam autobus. Pak už 
teda jezdil autobus, tak… 

No a jaký byl jejich život po… během okupace, předtím, než byli deportováni, víte, jak se jim 
žilo? Dědečkovi a té tetičce? 

To my nevíme, to my nevíme, to já nemůžu vědět. 

Nosili rovněž ty hvězdy? 

To ještě… to byl teprve začátek a oni zmizeli, babička, ta nějak za dva měsíce umřela, ta byla 
pohřbená tam ve Strašecím, je pohřbená. 

A byla pohřbená normálně na hřbitově? 

Ne, na židovským, tam je židovskej, ten, hřbitov, ve Strašecím. Vedle křesťanskýho, tak je tam… teda 
vedle občanskýho hřbitova, žejo, se může říct.  

A jak vy jste se dozvěděl, že dědeček byl deportován? 

No protože jsme se tam s nima loučili.  
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Vy jste se šli rozloučit? 

To bylo ve dvaačtyřicátým roce, a ti sedláci, oni je tam měli hrozně rádi, ti sedláci ještě to… protože 
bylo hodně sněhu v tý době, to bylo nějak v lednu, a oni je odvezli na nádrží, na Lány. 

A kdo je odvezl? 

Nějakej ten sedlák. 

A to jel jenom dědeček s tou tetičkou, nebo tam byli ještě nějací další židé z okolí? 

Ne, nikdo. 

A vy jste byl u toho, když odjížděli? 

Byl jsem, no. 

Měli s sebou nějaká zavazadla? 

Měli. Měli.  

Vzpomenete si, co třeba měli? 

To vám neřeknu, to na mě nemůžete chtít, to nevím vůbec. 

A můžete popsat to loučení, co…? 

To bylo hrozný, s tím… no já nevím, ale to bylo… to už se nějak vědělo, no nevědělo se to přímo, 
ale… 

Nebo jak vám to třeba vysvětlovali rodiče nebo dědeček? Kam jede…? 

Dědeček, dědeček byl nahluchlej, tak s ním nebyla vůbec tak nějak řeč, abych vám pravdu řekl, víte.  

A vysvětlil vám někdo, proč musí dědeček odjet nebo kam jede a podobně, to jste věděli? 

No, samozřejmě, to jsme věděli, protože nejdřív se jelo do Terezína, a pak… pak už se o nich 
nevědělo.  

Vy jste s nima… udržovali jste s dědečkem a s tou tetičkou nějaký kontakt, písemný nebo…? 

Prosím? 

Jestli jste byli v kontaktu s dědečkem, poté, co byl deportován do Terezína.  

No to jsme nevěděli, to… Babička už ani nevnímala, ta už ležela na tý smrtelný posteli, proto jí 
nechali doma, no. A to víte, ta tetička byla taková, jak se řekne, nedonošená, no… takže… Já na to 
radši vůbec nevzpomínám, protože to jsou, to jsou zvěrstva, a když to vidíte, když to vidíte v tý 
televizi, co se děje, já na to na všechno náhodou tak nějak koukám… Ne, že bych na to koukal rád, to 
ne, ale umím si představit, jak skončili život, žejo. Takže jsem byl rád, i když maminka byla těžce 
nemocná s tím revmatismem, ona neunesla ani hrnec, a bylo jí přes čtyřicet let, žejo, no.  

Ještě jste zmiňoval ty Mandelíkovi, vy jste…? 

Abychom nezkomolili jméno… Mandelínek…  
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Tu rodinu pana Mandelínka tedy.  

No.  

Toho… co on dělal, čím on se živil? 

Lékař, obvodní lékař byl. 

Vy jste k němu chodili? 

Co říkáte? 

Vy jste k němu chodili jako k lékaři? 

Ne, my jsme tady měli. 

A jak jste ho znal vlastně, nebo jak si pamatujete tu rodinu? 

No tak nějak se to říkalo, jestli se naši s nima taky, to vám neřeknu.  

A vy jste se dozvěděl už za války, že museli být… že museli někam odejít? 

Prosím? 

Vy jste se s nimi stýkal za války? 

Ne, to byli fajnoví… větší honorace, jak se řekne, jako dneska, žejo.  

Nebo jak jste se dozvěděl, že byli deportováni? 

No o tom se mluvilo, o tom se mluvilo. 

Dobře, já bych si dal na chviličku pauzu. 

… 

Tak po krátké pauze bych se chtěl vrátit ještě k vašim vzpomínkám na válku. Můžu se zeptat – 
v tom táboře v Bystřici byli nějací jiní vězni, než buď…? 

Ne. 

Děti z takzvaně smíšených manželství…? 

Ne. Jenom tadyhle to, smíšený manželství a… jako jsem byl já.  

Vlastně, nikdy jste nezmínil to, že vlastně jste židovského původu. Proč se vlastně, proč to 
skrýváte i před okolím tady, že jste židovského původu? 

No proč bych to neskrýval? No… to si mám nechat… aby na mě křičeli, „žide,“ nebo něco takovýho? 
Lidi jsou… lidi jsou přeci hrozný, taky jsem se nikde… nikde nechlubil, protože zase to jsem se spíš 
vymlouval na bratra mýho otce, ten byl tady na Kladně ženatej, ten měl nějaký zásoby a byl potom 
popravenej sekerou, tak na to konto jsem se, když to chtěli vědět, proč jsem byl kde, tak… Manželka 
to věděla, manželka to věděla, to jsem vám právě posledně říkal, že v tom děvětačtyřicátým roce, 
když jsem se oženil, tak při tý… Teďkon to bude sedmýho srpna, v devětačtyřicátým roce, tak jsme 
jeli přes tu Bystřici, já jsem se tam jel podívat, teda jako odbočil, poněvadž jsme jeli na Hlubokou, a 
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tam už nic nebylo. Tam už byly jenom… lágr byl úplně zlikvidovanej, no tak už jsem potom víc… 
Říkám, tady jsem prožil sedm, osm měsíců, no… Aby byly nějaký krutý… já jsem neutíkal, já jsem 
nedostal vejprask a…  

A vy si myslíte, že kdyby lidé tady v obci věděli, že vaše…? 

On to třeba… on to třeba někdo ví, ale já se o tom nebavím, proto mi to právě mrzí, když přijedete 
s takovým štábem, no, že se mi budou vyptávat. No a co já budu říkat? Že tady bylo ucho, no. No… 
Podívejte se do televize, řeknu jim, no. Proto nerad bych, aby už jste mě navštívili, jedině mi stačí, 
když mi to pošlete, nebo to, když budete chtít. Nelpím na tom. Nelpím na tom… 

Tak já vám děkuju mockrát za rozhovor.  

Bylo mi potěšením, ale nejsem nadšenej, abyste si myslel. A i kdybych to bejval věděl… viděl… ty 
záběry, co jsou, co byly… co viděla ta, ta dcera tý sestry, tak bych se stejně nepřihlásil, protože… 
Nevím, jakej máte vy názor, kdybyste třeba byl v mý… mně žádnej neubližoval, taky bych si 
nenechal od žádnýho… Ale lidi jsou špatný, víte? A hrozně špatný…  
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