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Dobrý den. 

Dobrý den.  

Můžete mi prosím říct celé vaše jméno, jak se jmenujete? 

Růžena Höllingerová 

Kdy jste se narodila? 

Čtyřicadvacátého druhý tisíc devět set dvacet čtyři.  

Byli jsme u vás před několika měsíci a vy jste nám vyprávěla to, co si pamatujete z období Druhé 

světové války. Vzpomínala jste na rodinu, na česko‐německé vztahy a rovněž na osudy židů za 

války. Mohu se vás zeptat na řadu otázek, které se tohoto tématu dotýkají? 

No ano. 

Mám s sebou i poznámky z té minulé návštěvy, čili se možná budu i obracet k těm poznámkám 

během rozhovoru. Kde jste se narodila? 

Kde…? 

Kde jste se narodila? 

Kdy? Čtyřicadvacátého druhý tisíc devět set dvacet čtyři.  

A kde to bylo? 

Ve Volarech, tenkrát… 

A kde jste vyrůstala? 

Normálně ve Volarech. Tady do školy chodila osm let… normálně tady.  

Co dělal váš tatínek a co dělala vaše maminka? Můžete popsat vaší rodinu? 

Moje maminka ta jako chodila do práce takhle jako… pomoct sedlákům… a potom uklízela na dráze, 

patnáct let. Tam vyprala prádlo pro ti konduktéři, kteří tady přes noc zůstali, a kanceláře a tak… 

čekárnu… tam byla patnáct let.  

Co dělal tatínek? 

Tatínek byl soustružník dřeva, ten dělal celej čas jako v Thulnei jako soustružník.  
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Měla jste nějaké sourozence? 

Měla jsem bratra, ten zemřel, ale potom jsem měla dvě holky… to byly jako cizí, to byly schovanky 

naše nebo jak se to… Ty jsme… ty byly jiný, ale byly jako moje setra… jako moje sestra, to jsme žádný 

to… no. 

Můžete nám popsat, jaké národnosti žily ve Volarech? 

Ve Volarech jako tenkrát Němci, nejvíc, a potom Češi, dokuď nepřišel válka, tak ti se potom 

stěhovali… nádražáci, to byli nejvíc jako Češi. Tady ve Volarech… A můj… mýho otce otec, ten jezdil 

vlakem nákladním, no to byli ale Němci, ale bydleli ve Volarech. Ale tamty jsme všechny znali, ti Češi, 

všechny… My jsme s nima nikdy… jako za První republiku, jsme se dá říct nic nějak… no…  

Takže Češi zde pracovali hlavně na dráze. 

Ano.  

A ještě nějaké další povolání měli Češi? 

Češi? Některý tady dělali třeba u sedláka, tak… Ti sem šli, protože to bylo blízko hranic Protektorátu, 

tak ti tady taky dělali, u sedláka třeba… no.  

Žil ve Volarech nějací židé před válkou? 

Židé? No nevím… asi ne. To nevím určitě, ale asi ne.  

A někde v okolí, v okolních vesnicích nebo městech, setkala jste se někdy s židovskou komunitou, 

s židy? 

Ne, my jsme byli jako Němci, dohromady jsme… ale to… protože kdyby to byli židi, tak by tady za 

války ani nebyli.  

Jaké byly vztahy mezi Čechama a Němcema před válkou? 

No jak jsem říkala, no jako dá říct dobrý i ne… podle toho jak, žejo… no. Byly tady jak jsem říkala 

nádražáci a… 

V čem nebyly dobré? 

No dobrý… my jsme… jako matka tam pracovala, tak co uměli německy, tak s námi mluvili jako… 

v tom myslím, jako že jsme nic s nima neměli špatný.  

Jakým způsobem se změnil život ve Volarech po příchodu… po okupaci Československa? Za války, 

jakým způsobem se změnil život? 

No… já jsem dělala, jako už jsem říkala, já jsem malovala jako na dřevo, no… Byla válka no, takže 

nebylo jako dvakrát dobrý… kluci padli dost, volarský mužský, no… Takže to bylo, se dá říct, všelijak.  

Říkáte, že řada kluků z Volar padla za války… 

Mužský, otci… třeba z jedný rodiny táta i syn, taky…  
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Vzpomenete si, kdy museli ti chlapci nebo muži odejít do války? 

No hned potom… dyť ta válka začala asi devět… ne… takže hned, ti mladí. Jako matky bratranec, ten 

byl v ponorce, no tam si jako sedli a už nemohli nahoru, tak tam umřeli. Ti kluci, bylo mu dvacet let. 

To byl bratranec mojí matky. No.  

Vzpomenete si před válkou na nějaké politické shromáždění třeba ve Volarech, byla nějaká 

shromáždění, kde by řečnili politici nebo…? 

No tak první máj vždycky, jako… no a za války taky jako ten první máj, ale moc asi ne, protože nebyli 

tady takový, který by to jako vedli, asi nebo tak nějak. Já nevím.  

My víme, že na konci války se ve Volarech udály různé tragické… došlo k tragické události, o které 

víme, že jste byla svědkem. Mohla byste nám popsat, jak vy sama jste vlastně prožívala ty poslední 

dny války a čeho jste zde ve Volarech byla svědkem? 

No… poslední dny já jsem měla smutek, protože mi umřela dcera. Byly jí čtyři měsíce, protože tady 

byl tyfus ve Volarech, umřeli i staří lidi, i děti nejvíc… děti… A asi byla špatná voda nebo co. No, 

umřelo hodně dětí. No.  

A kromě této tragické události, která se vás jistě velmi dotkla, co se… jak vzpomínáte na ty 

události? 

No tak to už byli tady Američani potom a my jsme měli tady dole… byl granát, kterej tam byl jako… a 

nějaká střepina nám rozbila okno, no… A Američani přišli a holka ležela tam už mrtvá, jako 

připravená do hrobu, a oni sundali helmy a stáli tam chvilku, úctu… no… Ale potom, funus, to už bylo 

potom dost zima… co byly tady ty holky, ty židovky zavřený, ty holky z toho koncentráku, tak oni… na 

hřbitov jsme směli jenom rodina a nikdo jinej. To Američani jako to… jenom my jsme byli.  

Mě by zajímalo ještě předtím, vlastně než přišli Američani, těsně před tím, než přišli, jak to 

vypadalo ve Volarech, co se tady dělo? 

No tady byli třeba tihle… Ungarn… jak se to jmenuje… no vidíte, teď… to je… Maďaři česky. Tady byli 

uprchlí takoví, protože ti běhali kam jako mohli… konec války a tak tady bylo hodně těch mužských 

taky. Ale německý vojáci tady byli málo už potom. Jako… ti se schovali v lesích. No. Ti prostě utekli od 

Rusáků a chtěli k Američanům. No. Ale oni… tady bylo… jak vede vlak do Prachatic, tam jich bylo 

možná tisíce vojáků. A my když jsme byli potom na hřbitově, když se pochovaly ty židovky, no tak oni 

Američani tyhle chlapi odvezli jo… a předali Rusům. Tak tady byli třeba chlapi, kteří měli kousek 

domů, potom byli až… až tam… no.  

Vy jste zmínila, že došlo k pohřbu židovských dívek ve Volarech, a i víme, že právě skrz Volary 

prošel nebo že sem dorazil… dorazila veliká skupina těch dívek. 

No, my jsme museli tam na ten funus jít. To jsme…  

Mě by zajímalo ještě předtím funusem vlastně, vy si vzpomínáte na to, když sem ty dívky přišly 

poprvé? 

U nás… u nás Rusové nebyli jako… jo. Tady byli Američani, Rusové… 
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Mě by zajímalo, jestli byste mi mohla říct, co si pamatujte k té události, když sem poprvé přišly ty 

židovské dívky. 

No, to jsme… to volarský lidi se koukalo, že něco takovýho… že jako no… byl dost špatný to bylo. Ale 

volarský lidi koukali, co se dělo. Za… no to bylo hrozný. Ty ženský, ty byly jak živý mrtvoly, 

doopravdy… A některý byly dobrý, taky tlustý jako my. Ale některý byly doopravdy špatně. Jedna… 

jedna, to byla Polka, ta tady zůstala potom ve Volarech, se vdala… bydlela tu, tu já jsme znala taky 

dobře. Tu já jsem znala pořád. Potom jako, když zůstala ve Volarech. Se jmenuje jako paní… to její 

jméno nevím, ale jak se vdala, Denglerová se jmenovala. No, tu já jsem znala dobře.  

A vy jste viděla přicházet ty židovské dívky, když sem přicházely do Volar, to jste viděla nebo ne? 

Ne, ne, to jsem neviděla. Ale já jsem je viděla potom ve městě, když jsem přišla do města. Protože já 

jsem jako nikam moc nechodila, když jo jsme měli to doma.  

A jak jste se vůbec dozvěděla, že se židovské dívky v tomto stavu najednou ocitly ve Volarech? 

No že je před Ameri… prostě jako Němci chtěli zakrýt to před Američanama, tak oni vedli a no… kdo 

umřel, tak toho zastřelili třeba. Tak jako… no… Jako můj děda s babičkou, ti byli tady na poli nahoře a 

tam je vedli z té pily, jak byly schovaný v té stodůlce, tak tam je vedli. A jedna jim říkala, „Brot, Brot,“ 

a ta esesačka do ní kopla, ta padla a ty druhý už jí zvedli, protože jsem slyšela, že když nevstala hned, 

tak jí zastřelili.  

Můžete mi říct, když jste poprvé viděla ty židovské dívky, kdy jste je viděla ve Volarech? 

Ve Volarech… počkej… pátýho sem stříleli Američani, no a to už ty holky tady byly. A ve městě jsem 

je potkala, vedla je nějaká ta dozorkyně, ta je vedla… No a to bylo hrozný, doopravdy. To člověk žasl, 

to jako… No tak jsem je viděla, když jsem byla ve městě.  

A co jste viděla, můžete nám popsat ten pohled, co jste vlastně viděla? Vy jste viděla dozorkyni 

teda jste říkala… Vy jste viděla tu jednu dozorkyni… Ano? Jak je vede.  

No.  

A kolik těch dívek mohlo být? 

Kolik těch dívek? No to bych měla v těch knížkách, tam.  

Mě zajímá, co vy sama jste viděla, co vy jste viděla z toho… 

No to vedli… možná takových dvacet jich vedli, to bylo ve městě. A potom moje babička s dědou, ti 

viděli, jak je vedli… protože už se báli skrz město, protože volarský lidi, ti se strašně zlobili na ně… jo. 

Takže je vedli mimo radši, po loukách na Prachatickou, tam…  

A to vy jste viděla, jak je vedou po těch loukách? 

Ne, ne, to viděli moji babička s dědou. Ti přišli domů, ti byli z toho úplně… jo… ti viděli, jak prostě ta 

jedna dozorkyně do ní kopla, ta spadla takhle… jenomže hned nevstala, když byla kost a kůže, žejo. 

Tak ty druhý okamžitě zvedly… to nebylo jen tak, to bylo zvěrstvo vám můžu říct. To bylo doopravdy 

špatný.  
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A kam je vedli? 

Tam je vedli někam tam… jako mimo… já si myslím, že to bylo kvůli tomu, aby byly ty holky mimo 

Volary, aby už Volaráci… tedy jako my, ti Němci… ne, jo… A naši byli tady tam… vedle nahoře… to je, 

jak je tam ta kolonijka, ty baráky, tak tam to bylo… Tak tam je vedli na Prachatickou, viťe… no za 

Volary zkrátka. Za Volary.  

A tam ony někde zůstaly nebo… oni je někam umístili, ti dozorci? 

Jo… to už jako… to už jako říct nemůžu, ale já mám něco psaný německýho, a tam ti kluci píšou, že je 

tam vedli. Potom americký to letadlo i jako to… tak tam nějakých zastřelil těch vězňů… ale málo 

prej… A ty esesačky, to byly asi dvě raněný. Dvě. A tady v tej dřevařskej škole, tam ty holky potom 

přivezli tam. Co jako našli ještě v lesích a tak, protože ty se tam rozprchly, rozumíte. Ty rozprchly, co 

mohly ještě. No… A tam pak prej byli nějaký esesáci, nějaký vojáci, ti prej mohli… ty tam ty holky 

nějak zastřelili, nějaký taky… ty vězenkyně…  

Kde je zastřelili? 

To je tam… Bruck… Most se to dneska jmenuje, tak tam někde, protože tam je to letadlo jako, no…  

Stalo se, že by některé ty dívky utekly těm strážcům? 

Taky se stalo, taky… tam byl řekněme ten mlejn, Plánickej mlejn se to jmenuje, jo. A tam najednou 

přišla jedna holka k nim, no… a prosila o jídlo, no tak ta paní jí dala chleba a něco, já nevím, už… A 

ona šla pryč, jo a přinesla ještě dvě nebo tři těch holek taky. No tak… jenže ta paní se ptala, co… tak jí 

taky dala chleba a něco pít. Čaj nebo něco, to já už nevím. No a ona řekla, ta vězenkyně řekla, že tam 

jsou ještě dvanáct holky schovaný v lese. Tak ona řekla, aby taky přišly, a oni tam dělali český lidi 

v tom mlejně, jo. A oni nechtěli, aby… jo, to by se jim taky nestalo nic dobrýho, že ty holky pomůžou. 

No tak ti Češi šli domů z práce, a oni potom ty holky dali jídlo, umyli, jo… měly vši a to všechno… a 

nový šaty… a ty starý spálili. No. Ty, co měly na sobě, ty byly špinavý a… 

A o tom víte… jak o tom víte, o této… jak jste se o tom dozvěděla?  

Jak? To jsem četla v Heimatbirefu a vím, jak ti lidi se jmenovali. Paule se jmenovali, to byla velká, 

velká… velkej mlejn, jo. A ty holky tam měli a potom Američani si je odvezli, to je tady dřevařská 

škola, a tam ty holky byly… A to Volarský museli jako peřiny a všechno takovýho, aby ty postele 

mohly pro ty holky… připravit, tak to volarský lidi všechno tam donesli. A tam byli tři vojáky raněný, a 

ty potom dali jinam, do většího baráku, a tam přišly ty vězenkyně.  

Ještě před tím, než přišli Američani, stalo se, že by se některé dívky schovávali u někoho? 

Taky, taky. My jsme tady měli dvě schovaný u sousedů, to jsem byla dole na cestě, a ty holky šly… já 

už jsem je viděla ve městě, ty měly takový šedý šátky, jo, a já jsem si myslela, že to jsou z toho, ty 

holky… No a přišly ke mně, jestli tady jsou německý vojáci. Já jsem řekla, že jsou tady malý baráky a 

větší rodiny, my jsme tady měli uprchlíci z Německa kvůli bombám, plno lida jsme měli v těch 

barákách, tak jsem říkala, že ne. Že nevím… tady nic takovýho. No a ona ta jedna se mě ptala, jestli 

vím, kdo jsou. Já říkám, že vím, podle těch šedých jako šátky a šaty. A vtom vyšla ven sousedka a 

říkala… ta už to taky věděla, co to je… že si ty holky nechá u nich, oni měli starší barák, takže tam se 

schová. No, aby se její syni vrátili z války. No a jeden stejně padl a jeden se vrátil. No, tam jsme je 
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měli ty holky, to byla jedna z Hamburgu, nějaká Němka, ale proč prej byly, to já nevím… proč byla 

zavřená…  ta druhá to byla Češka, to byla jako… židovský to… a ten její táta měl někde nějakou 

továrnu v Plzni. Na nějaký konzervy. No tak ty jsme tady měli, tak jsme tam donesli jídlo, no a měli 

jsme strach, aby nám to nikdo nevěděl, aby nás taky ještě nezastřelili, žejo… no.  

Jak se jmenovala ta sousedka, která je schovala? 

Peck, Anna.  

Říkala jste, že minimálně jedna ta dívka byla židovka. Jak jste věděla, že je židovka? 

No ona nám to jako řekla. A oni schovali… tam se šlo nahoru na půdu, a tam bylo seno dole, tak on 

ten pán vyřezal kosou takovej jako pokojíček, ne, tam se ty holky schovaly a vepředu to seno, co tam 

vyřezal, to tam zandali. Ale on nikdo jako kontrola nepřišli ti vojáci, nikdo. To jsme věděli jenom my 

tady sousedi a ti nikomu ani slovo… nikomu. To jsme se báli skoro, aby jako doopravdy… ale byly 

tady ty holky. Ve dne, to měly vedle kuchyně takovej malej pokojíček, tam byly pořád jako schovaný.  

A víte ještě o někom dalším ve Volarech, kdo by takhle pomohl? 

Jo, to máme ještě příbuzný… a tady dole je stodola a ti si tam, jak byli na té pile, v tom seníku, ti si 

tam v noci… to byli antifašisti, ti si chodili v noci pro dvě těch holek. Si vzali a nějak je přivezli sem do 

tý stodoly, a vozili hnůj a tím jim přivezli to jídlo. To vím, to mi říkal Ernst Winkelbauer, to byl 

příbuznej mojí matky a ten mně to řekl. A my jsme tady bydleli vedle a nic jsme nevěděli, protože oni 

vozili hnůj tam, jo… a bylo to, jo. Ale vozili tam i jídlo. No.  

A kde vlastně byly ty dívky předtím, než přišli Američani? 

Ty dívky, tam byly v tom na pile, v tej stodole… to byla taková kůlna a tam ony byly ty holky, tam 

ležely na zemi… to jako.. a.. no… Tam jim lidi nosili jídlo, mlíko, chleba, jenomže ta jedna ta esesa… 

teda ta dozorkyně… ta, že jim to nemůže dát, že by to bylo pro ně špatný. Mlíko… když měly ty holky 

hlad, že… tak to jako nevzala… Ale chodili tam lidi, kteří taky dávali jídlo, jako… a nevím, jestli to tam 

nechala nebo ne… ale volarský lidi, ti hodně pomáhali doopravdy… 

Co se stalo poté, co přišli Američani? Co se stalo s těma dívkama? 

No ty tady byly v tej dřevařskej škole, tam musely chodit německý holky, naše… i krmit a čistit a to 

všechno… No a mám kamarádku, ta je v Německu taky už, ta tam byla taky… A ta jednu krmila, jako 

dala jídlo a ona zavřela pusu a umřela. Ta přišla domů taky úplně z toho… co člověk vidí, to je… 

zkrátka to bylo hrozný. To bylo doopravdy… že to lidi mohli dělat… lidi… normální lidi… to teda… to je 

hrozný…  

A vy sama jste se tam byla podívat? 

Tam v tom? No… donesla jsem taky tam jídlo, ale ona to nebrala, protože to bylo mlíko a chleba. 

Chleba jo, ale mlíko… mlíko… ona to vzala, ale jestli jim to dala ona, to nevím. Ale ony jako na to 

úplně by… na jídlo.  Měly hlad ty holky, ty měly jenom mističky takový a hrneček. Jo, no. A to si třeba 

trhali trávu po cestě a to jedli.  

A to vy jste viděla? 
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To jsem neviděla, ale to jsem taky četla z toho Heimatbriefu.  

Co vlastně ty dívky měly na sobě? 

Co měly? Takový šedý… jak jsem… mely na sobě… šaty… a některý měly všelijaký taky. Jak holt měly 

na sobě…  

Byly nějak označeny, měly na sobě nějaké…? 

Jo to já už nevím, ale jako židovky určitě… měly tu židovskou hvězdu nebo tak… určitě…  

A to měly všechny dívky takto? 

No. A vlasy oholený úplně dohola. No.  

Viděla jste nějaké mrtvé dívky ve Volarech? 

Jo, jo. Ty byly nahoře, jak je hřbitov ve Volarech, úplně nahoře… tam byli možná takovej… čtrnáct 

nebo míň… nebo… ty tam byly položený, jedna za druhou byly položený. A to už Američani vedli… A 

Belgičani taky byli, co tady byli jako zajatce… No a tam jsme museli chodit a koukat na ty holky, ty 

ležely takhle zkroucený, rozumíte… takže to doopravdy neumřely normální smrtí, buď byly utlučený 

nebo co… Takhle rozumíte… úplně takhle jako… A tam jsme museli jít. A Američani… některý si dali 

kapesník, no tak oni to drobet jako… ne, jako… netloukli, to ne, ale nějak jim to vysvětlili, aby to 

nedělali. A ty byly mrtvý, ty holky. Ty někde vykopali, co lidi dovedli říct, že jsou tam nějaký 

zakopaný, co umřeli po cestě, tak tam museli potom to volarský mužský vykopat a tak…  

Takže pokud tomu správně rozumím, tak… kdo se tam musel jít podívat na ty dívky, na ty mrtvé 

dívky? Kdo tam musel jít? 

Všechny lidi naše… Volary… všechny… ženský, mužský… všechny.  

Proč myslíte, že Američani chtěli, aby se tam šli podívat všichni? 

Ano, určitě, tam byli jenom Američani.  

A proč si myslíte, že chtěli…? 

Abychom to viděli, to je taky já si myslím správný teda. Já jsem tam byla, moje matka, můj otec, 

všichni jsme tam byli. No a potom taky, jak potom byl funus už, tak tam seděla jedna na rakvi a říkala 

nám, že tam v té rakvi leží její sestra. Tak k nám mluvila. A americkej kněz k nám mluvil. No, ten byl 

ale vzteklej, protože to doopravdy… to… kdo to viděl… no…  

Vzpomenete si, co třeba říkal ten kněz? 

Prosím? 

Vzpomenete si, co říkal ten kněz? 

To já už nevím. Ale určitě nám nadával, že nás nechválil. Ale ta židovka… ta jako říkala, co zkusily ty 

holky a tohle že je její sestra. Co tam leží v té rakvi. Ta mluvila německy, ta… a to byly asi z Polska ty 

holky. Já nevím.  
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Zemřely nějaké dívky přímo ve Volarech? 

Jo, v tej dřevařskej škole, tam umřely. To víte že jo, protože jim museli dát jíst jako malým dětem, 

jenom nějaký ty keksy, takokvý ty lepší, jo… A museli vykrmit, protože jim ten žaludek už asi nějaký 

normální jídlo nesnesl to… těžko. Ti museli… potom to Američani všechno vzali do ruky a těm holkám 

pomáhali.  

Minule když jsme u vás byli, tak jste mi říkala, že jste viděla snad nějaké dívky u veterináře? Je to 

možné? 

Poč…? 

Minule jste říkala, že jste viděla nějaké ty dívky u veterináře… je to možné? 

Veterináře ve Volarech tady? To já nevím už. To moje jedna vnučka bude vete… ale že bych od tý… ta 

tady vůbec ve Volarech… ta ještě ani na světě nebyla. To ne, to ne. To ne, ne, ne. Jo moment… já už 

se na to… to byl barák tady a tam byl německej vete… jako doktor… veterinář… ano, a tam byly 

holky. A my jsme šli s babičkou a já do města, a tam jsme k nim… oni měli otevřený okna… tam seděli 

na těch postelích, tak jsme tam k nim šly. No a ta jedna koukala na mojí babičku a říkala, „No my už 

jsme se viděly,“ ta byla tam, jak j vedly kolem a jak jo, tak ta si ještě na mojí babičku vzpomněla. Tak 

jo, to je pravda. Tam bydlel ten Němec, to byl veterinář. No… 

Jak ty dívky vypadaly? 

Ty byly už dobrý.. to už bylo… ty už byly odpočinutý, ne… tou cestou a tím vším… Už i dostaly jídlo, ty 

se smály s námi a mluvily jsme s nima. No, ty už byly jako se dá říct dobrý.  

Jak tady vlastně dlouho ty dívky zůstaly ve Volarech? 

Ty v tý… já nevím… no podle toho… já nevím, teď to nevím. No určitě dokavaď… to já už namouduši 

nevím.  

Ještě něco se vám vybavuje z těch posledních válečných dnů nebo těsně po válce, co vám utkvělo 

v paměti? Ještě na něco si vzpomenete, co byste nám chtěla říci? 

To je… ve Volarech tady byly dá se říct samý ženský, ty musely hospodařit… měly… chlapy byli ve 

válce… některý byli až v Moskvě… a neměli co teplýho na sebe, jo.. a že prej to tam vezli nebo letěli 

letadlem a oni to… to je jasný, to byla válka… no tak Rusové ti to tam zničili. Tak ty šaty teplý těm 

vojákům v životě nepřišly, tak… Ti byli normálně v letních, tak ti když nebyli zastřelení, tak umřeli… se 

zmrzli… Byli ve Stalingradu… Tam byli vojáci… německý.  No tak to víte, že se Rusové bránili, tak je 

pak zase hnali zpátky… no… Tak ti Rusové ti tam taky zkusili, když tam ta válka… a pak zase zpátky… 

to není jenom tak všechno… Lidi zkusili taky, ti chudáci, v těch vesnicích.  

Došlo potom ve Volarech k nějakým činům odplaty ze strany Čechů? Vůči Němcům? Vzpomenete 

si na to, když sem přišli poprvé Češi? 

Nojo, to už bylo… to už naše lidi, když potom sem ti Češi, hlavně ti nádražáci zase… po většině ti, co 

tady byli, tak ti zase přišli. My jsme je znali… Počkej, a co jsem teď chtěla říct? Ne, žádný, protože 

naši lidi už byli, dá se říct, na odsun… V Německu. Všichni, tady to jsou samý německý baráky, naše 
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ulice, my jsme tady měli pět baráků, to byli příbuzní naše… všichni pryč. Můj otec měl právě 

rakouskou příslušnost, tu si ale koupil, on byl rozenej taky ve Volarech tady, no a tak jako… my jsme 

mohli… zkrátka protože Rakousko bylo taky přepadnutý, tak my jsme mohli tady zůstat. Jo, my jsme 

nebyli vystěho… jako odsunutý. No a náš barák jsem koupila potom od Čechů, od jako národního 

tohle… zpátky jsem ten barák koupila, jinak jsme museli ven. A sedmnáct tisíc jsem dala za ten barák.  

Já vám zatím děkuji za rozhovor, ještě se zeptám…  

No moc toho asi nebylo…   

Tak po krátké pauze bych se vás ještě rád zeptal na několik doplňujících otázek. Mě by zajímalo, 

jestli… když ty dívky, židovské dívky, procházely skrz Volary a byly tady v okolí ve Volarech, ještě 

předtím, než přišli Američané, museli třeba místní lidé někam odevzdat nějaké jídlo, aby ty dívky 

byly… 

Ne.  

…aby měly nějaké jídlo? 

Ne, protože ty holky byly v té dřevařské škole a tam už… ne, počkej… před Američany. To já nevím. 

Protože… ale tam do tý stodoly jim nosili jídlo lidi. Tam jsme nosili, ale jestli jim to dali… to nemohli, 

jestli byly tak slabý s tím žaludkem… tak to nevím, jestli jim to dali. Ty… ty dozorkyně, ty SS ty… To 

nevím.  

Takže vy jste jim nosili jídlo… 

Jako mlíko a chleba jsem… jsme… a to jim ty dozorkyně nechtěly dát, že by to pro ně bylo špa… že by 

dostaly průjem, to je jasný, ne… Ale… ale co s tím dělaly, to já nevím.  

A vy sama jste se tam šla podívat, vy sama jste tam něco nesla? 

Mlíko a chleba jsme tam… 

A co jste tam viděla? 

No tam ty holky… hlavy… a tam jedna křičela „vodu,“ „Wasser, Wasser,“ jo a nikdo se neozval, jo… 

nikdo… A ta esesačka potom to říkala té jedný, ta jí potom… ale ta byla normálně jako my. Oni tam 

byly se mi zdá… jo… ještě dozorkyně z těch vězeňkyň, jo… To nevím. A ty byly doopravdy jako já, 

normální. A ty druhý, ty chudáci, ty byly hubený… no… já nevím, jestli tam, jestli tam taky něco… ty 

se tam najedly a ty druhý… to může bejt taky. Rozumíte mi? Jo…  

No a to bylo kde, kde ta dívka křičela o tu vodu? 

Tak ta esesačka ta říkala tej jedný, ta právě byla jo… a ta jí tu vodu dala.  

A to bylo kde, kde se to stalo? Kde to bylo? 

V tej kolně tam, to byly ještě furt. A o tom se taky píše v Heimatbriefu, že to jeden volarskej chlap 

taky viděl. Takže to je pravda. No. Ony… no… protože ty byly doopravdy některý jako tlustý jako…  

Říkala jste, že jste viděla, když poprvé přišly ty židovské dívky, ty vězeňkyně… 
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No. 

…že jste je viděla procházet Volary.  

Ne, ne. To už byly v té kolně, to je jenom jako vedli, jo… Ale to, jak přicházeli, jsem už neviděla. Ale 

to, když byly ve městě, jsme je potkali. Ty měly… ty měly ty, jo… Tak to jo, ale jak přicházely, to jsme 

ve městě nebyli, to jsme byli doma, protože sem Američani jednu noc a jeden den stříleli a my jsme 

měli doma nemocný dítě. To mělo tyfus. Jo… to řeknu… všechno vyzvracela… a umřeli i jako starý, 

příbuzní naši umřeli teta i strejda. Oba dva.  

Takže vy jste je viděla, když je vedli již z té stodoly… 

No, no. 

A kam je vedli? 

To je vedli takhle, jak se jede od nádraží k nám, a potom šli dolů, jak je doktor, tak to asi je vedli zase 

tam na tu pilu. Ale vedli je odněkud. Možná třeba… já nevím. Ale vedli jí normálně ve městě. Od 

nádraží takhle jako. A tam je vedli pryč, já jsem potom šla taky domů zase. Ale viděla jsem jí 

doopravdy.  

Jak vypadaly ty dívky? 

No hrozně hubený. Jako doopravdy jak živý mrtvoly.  

Doprovázel je… měly nějakou ostrahu? 

Jedna ženská… jedna jako ta, dozorkyně. Ty měly dlouhý vlasy a černě byly oblečený, a měly ty, jak se 

tomu říká česky… 

Nějaký obušek? 

Jo, aby mohly… 

A vy jste viděla, jak třeba na nějakou z těch dívek použila ten obušek? 

Ne, ne, to já ne. To právě moje babička s dědou nahoře. 

A viděla jste, jak se chovala ta dozorkyně k těm…? 

No nic, ani se nemluvilo, nic… vedla ty holky, ty se jedna držely, protože měly strach, aby nepadly.  

Kolik těch dívek mohlo být? 

Kolik… možná deset, tak nějak určitě. To víš, ono už je to všechno dlouhý, to člověk… ale jo, takových 

deset jich možná bylo.  

A ten… bylo to ten samý den, kdy k vám přišly ty dívky se schovat, nebo to bylo jiný den? 

Co… znova…  

Jestli to bylo ten samý den, co se k vám přišly schovat ty dvě dívky. 
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Tady dole? To bylo tak čtvrtýho, pátýho května. Protože to Američani sem stříleli a tam už byl… tam 

už to letadlo v tom Mostu jak se říká, Piebruck německy, tak tam už stříleli na ty… na ty vězeňkyně a 

dvě ty esesačky teda nějak… a ty holky nějak já nevím… tam jsem nebyla, ale tam taky prej nějaký 

zastřelili. Jako…  

A myslíte si, že… to jak jste viděla ty dívky ve městě…. 

No.  

…a jak k vám přišly ty dvě dívky, se schovat k té sousedce… 

No. 

To bylo ten samý den, nebo to bylo jiný den? 

To bylo pozdějc. To bylo pozdějc. Protože tam holka, to dítě už bylo mrtvý, tak my jsme museli chodit 

to vyřizovat taky. A právě to už Američani jako že nesmíme… jenom my a… někdo nosil rakev a my 

jako rodiče a já… a nikdo, žádný příbuzný, nic.  

Ještě jsem měl otázku, říkala jste, že některé dívky byly zastřeleny vlastně v blízkosti Volar. Nebo 

přímo ve Volarech.  

No.  

Jak jste se dozvěděla, že byly zastřeleny? 

To jsem… to jsem taky četla v Heimatbriefu, rozumíte… ale to lidi… na Stegrofku, tam našli holku... 

jo, potom našli tady za Volary, tam dělali na dráze jako ty… a ten nádražák ten šel se podívat do lesa, 

ale to už bylo když už tady Češi byli… jako… po válce… a tam našel nějaký kosti, tak to hlásili, tak je 

vykopali, taky zase…. A tam jí potom dali, k těm šestadevadesáti… a taky jeden chlap tady leží… a 

taky tam jí potom asi pochovali. To my už nevíme, to už bylo po válce, to už byly tady Češi. A on 

chodil, jak měli pauzu, tak chodil na houby a tam to našel. Něco vykouklo a on to šel hlásit. Tak tam jí 

to vykopali.  

Já vám děkuju mockrát za rozhovor.  

No… moc… já nevím. Já už jsem taky drobet jako… ale tam, tam mám Heimatbriefy  
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