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že zapomněl proplatit Slovák m hodiny. on si pfinesl svoje záznamy
a já mu lkázal záznamy svoje a ekl jsem, že s ním si gazda nerozumí,
že šel za mnou' a aby si správce uvědomil, že bez Slovákri hospodá swí nezvládneme. Správce slíbil, že to vŕídí,a po v.folatě gazdaříka|,
že to mávyrovnáno. Upozornil jsem ho, že podle německého zákona
mají mít také p íplatky za neděle. Gazda potom Íikal, že píplatĘ za
neděle neplatí, ale on že se o to se správcem hádat nebude. I Sliboval,
že mně dá štamprle' když mu to vyjednám, a já jsem ekl, že tam tedy
prijđu,když on prijde se mnou. V neđěliodpoledne jsme šli za správ'
cem, správce p išel v košili od uniforrny a s pistolí, zđalivlm,kdoon je,
a já, že to vím, že je poddristojník a zde na statku správce . Vyhrožoval
gestapem a jána to, že mně je to docela jedno, že jsem s nimi mluvil
a že jsou to docela hodní pánové, že mohu mluvit i s Vridcem. Správce,
že se mnou nebude vyjeđnávatvribec, od toho že je gazda a okres, a že
mu nebudu rozvrtávat dělníky. Na to jsem se infoľmoval na pracáku
a dozvěđěljsem se' že odtamtud mne nepustí,protožeto byla německá
správa, odtamtud bylo možno odejítjedině po zlém a to by mělo špatné
následky. Bídu jsme tam neměli, bramborjsem měl jako sedlák a měli
jsme i mléko a slepice. Tak jsem si ekl, že to musím vydržetNato koncem čer'ĺna1942' opravovaljsem právě sečku, p išli za mnou
t i četnícize stanice zĺiblina,abych si p inesl žiďi. Šeljsem ke kama_
ľádovi, kam jsem chodil poslouchat rádio, vyprijčil jsem si židli a četníci mě vyzvali,abych si sedl, že pot ebují moji fotogľafii. Sedl jsem si
na židli, jeden četníkmi dal kovovou h lku s číslem,zapích| mi ji mezi
kolena, abych měl číslona prsou' a fotogTafovali mne zezađu,zep edu
a z boku, v čepici a prostovlasého. Když mne vyfotografovali, zase se
po dobrém rozloučili. Ale já jak jsem viděl číslo,už jsem věděl, co je.
jsem,
Jak jsem o tom p em šlel, věděl jsem, že je to špatné, ale počítal
že to bude jenom se I mnou sam m a ne s celou rodinou.6 Večer jsem
p išel dom , nechtěl jsem nic íkat, ale manželka a děti hned běžely ke
mně, a že je četnícifotografovali a slibovali jim obrázek na památku.
ŘeH jsem tedy taky, že mne fotografovali, a už jsem viděl, že je to špatné. Prosl chalo se, že budou naše liđibľát, ale ne do koncentráku, íkalo se, že budou v internačních tábo er, žetambudou drženi p es válku
pod dozorem, aby nemohli provádět špionáž.i Byl jsem zaražen, a já
jsem nevěděl, a to nevěděl nikdo, žeto sbirají masově awaždi- Kdyby
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to byli lidi věděli' bylo by to hitleráky stálo moc životri, protože Romi
byti lidi nebojácní a nebylo byjim záležęlo na ničem.Já bych byl utekl
i tak, bouchačku jsem měl už zase u sebe, byla schována pod krovem.
Ale také jsem věděl, že kđybychsám utekl, byli by celou rodinu hned
vzalido tábora. A takyjsem vě il tomu, že to bude jen sběrn tábor, jak
byl nap íklad v Plzni Na Cikánce. To byl velk sběľn , tábor, odtamtud chodili Romi pracovat do továren a íkalo se, že tak to bude všude,
že Cikáni zristanou ve svém a jenom je budou hlídat a vodit do práce.8
Večer, když jsme leželi, íkala mi manželka, že se bojí, že nás vezmou
také do toho sběrného tábora, kam berou kočovné,alejájsemjí to
r,ymlouval. Potom všechno utichlo a pracovali jsme dál.
Prvního s1pna r94z9 ráno p ed šestou hodinou jsem nakrmil koně a p i
šel domri nasnídat se. Sowajsem se umyl a sedl si, p išli najednou dva
četníci,jeden z nich byl ten, co mne fotografoval, a jeho první bylo, že
máme dvě hodiny času.Za tu dobu že musíme I b t spakováni,každĺ že 45
mrižeme mítjen mal balík do dvaceti kilo a nic vic;že musíme jít s nimi
na jiné místo, tam žę budeme také pracovat a budeme to mít lepší. V té
době už jsme byli zase zaopat eni, měli jsme i pe iny. A v těch pe inách
byla pro všechny p ípady schována bouchačka. Četnícikontrolovali, co
jsme si brali s sebou, pe inu jsme si vzali. Šaryjsme sivzalilepší, četníci
íkali, abychom nic starého nebrali, že všechno dostaneme , i nádobí. Asi
k osmé hodině p išel kluk mlyná e, byvalého majitele, coje se mnou, že
mám jit do práce. Četníkodpovídal, že já d'o práce neprij đu,a že tam
k panu správci p ijdou. Asi v devět hodin p ijel na kole správce a četník mu ukazoval nějaké papiry.Správce odjel a asi v đesethodin p išel
a p inesl mi r,yror''ĺrání. Ani jsem nevěděl, kolik to bylo, neměl jsem na
to mysl. P išlo hromadu lidí, hlavně ženské, četníkprodával nádobí měli jsme nové, íkali jsme lidem, ať si to vezmou' ale četníkvšechno
prodával, nádobí, sporák, nábytek, a krejcary které dostal, dal manželce.
Mezitím asi vjedenáct hodin p ijel žeb i ák s párem koní. Bylo nás celkem devět (i se zetěm Waltrem a jejich děckem), to bylo devět rancli,lo
váži|ito v rukou, aby to nebylo těžši,naložilinás na vriz a odváželi. Bylo
tam Spousta lidí z vesnice, byli sedláci, kte í byli rádi, ale byli tam také
lidi, zvláště sta í, kte í plakali. odvezli nás do Liblína, tam nás vyložili
p ed stanicí, čekali jsme asi čty i hođiny,až p ijelo nákladní auto. Tím
nás odvezli do Plzně na nádraži v Doudlevcích. Täm už stály náklad_
ní vlaky k nep ehlédnutí dlouhé, v nich bylo lidí jako dobytka, koukali z vagonri, a kolem I nich plno četníkri.Dali nás do jednoho vagonu +6
a k nám potom dalšídvě rodiny německ ch Cikánli.
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Asi hodinu p ed odjezdem p išel česk četník,velitel transportu,
nějak Němec a dalšíčetníci,byli od b va|é pátračky z P|zně. Dívali se
na nás jako na dobytek. Já jsem je zna| a stěžoval jsem si, že tam nepa_
t íme, że nejsme kočovní.Četníkse šel na to zeptat a pak p išel, že je
pozdě, že kdybych byl p išel đíve, ale teď že už se nedá nic dělat, ale
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že stejně se tam budeme mít líp. Asi v šest hodin odpolrdne celé dva
vlaty oa.iĺzaěly, vezli nás po budějovické trati, pak na Čimelice - byl
jsem z toho už tak blb , žejsem ani nepozoroval, kudy nás to vezou.
Vyložili nás v Ražicích nebo Babinách,ll nevím p esně, jak se to jme_
nuje, je tam odbočka. Bylo to kolem prilnoci.12 Dvěma nákladními
auty nás odváželineznámo kam. Naložili nás tam jako dobytek, kolik
se nás vešlo, a jeli jako čerti. Už se nepamatuji, ale myslím, že to byli
vojáci. V té poslední vesnici - ta se jmenovala Lety - nás vezli po takové
silničce do lesri. Nedaleko rybníka na louce mezi lesy tam byl vozov
tábor, tzv. sběrn tábor stěhovací. Na bráně tam byla elektrická světla,
p ed ní stál poschoďov'.ŕ barák, a jinak ty vozy byly rozebírací, díly se
dáva|y na speciálně dělané valníky a stěhovaly. Qá jsem to tam Dezažil.) Poschoďová budova p ed bránou byla d evěná, vlevo od brány
byl les a pak dálnice na orlík, na které se hlavně pracovalo. Dále byly
maringotky a v nich celé rodiny česk ch četníkri.Veške í dozorci byli
byva|i českoslouenští| četníci,dozorci a policajti. Auto zristalo stát p ed
bľanou, stáIi už tam dvěma adami četníci,u brány jich taky bylo asi

deset, na ídili nám vystupovat a po dvou vcházet branou dovnitĹZa
mnou šla manželka,'Walter a dcery azanimi dalšíhouž jeden četník

(by| z pardubické donucovací pracovny) tloukl dritkami, protože se
mu nelíbil. To už byl první pozdrav tábora.Druzi četnícitaké mlátili.
někte í z lidí se tam svalili pod ranami. Četníciměli kusy kabelri a tím
do nás ezali. Pro nás Cikány to nebylo nic nového. Já dob e znám Ę
českéb valé rakouské četníky.
Dvrir byl do velikého nepľavidelného kruhu s prriměľem asi rzo
metrri. Dokola stálybaráky,každ barák měl vchod na straně do kru
hu, p ed ním pavláčku.13 Vehnali nás všechny na ten dv r, bránu za
v eli a odjeli zpět. Všechno se muselo postavit do ady, kažđdal své
musel čekat na rozkaz
věci p ed sebe, žádniJ nesměl promluvit, kažđ
a bez odmluly vše ihned plnit. T ikrátnás p epočítali,než si nás jako
dobytek p edali a p evzalri, podali si ruce, zasalutovali - a ti, co nás
p ivezli, ođjeli.Zristali jen ti domácí a těch tam bylo nejméně dvě stě
ten velk1i d evěn barák byly jejich kasárny.la Cikánli tam za mne bylo
asi pět a pril tisícls, stále se to měnilo, protože kažđden odváželi aut1
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do osvětimi atd. V tábo

byli i Češi,ale asi devadesát procent tam bylo
Cikánri a míšenc'16 Když nás p evzali, rozdělili nás na muže a ženy,
děti šly s matkami. Každi/ četníksi vzal patnáct až dvacet mužri a od_
váděli nás na baráky. Nás zavedli do boudy osmnáct, đvauž tam byli.
Dvacet lidí bylo v boudě 6 X 3 metry postele byly po I t ech nad sebou. V některém voze bylo i t icet lidí' My jsme měli v barácích deky,
ženskési mohly vzít s sebou pe iny. By|y dávány do baľákri se sv,ŕmi
dětmi. Cetník, kten nás ved|,vykázal každémumísto a jednoho z nás
určil velitelem, kterého museli všichni poslouchat. Potom odešel a barák zvenku zav e| na petlici. Kdo chtěl v noci ven' musel klepat a dostal bití. Nechali nás ještě v šatech, byly tam slamníky i deky. Na spaní
nikdo chuť neměl, ti dva nám íkali, jaké to tam je. Podle nich tam nebylo tak zle, íkali, že chodi na práci a jak<1 je tam đenníád. Ráno že
je raport amyti pod pumpou, že se nesmí kou it azato že už umlátili
několik lidí. (Já jsem tam byl šest neděl azatu dobu umlátili seđmnáct
lidí. Byl tam zvláštní h bitov u rybníčkua na něm kolik set hrobri.l)
Četnícitam mě]i i dva speciál nivozy,které byly zasazeny hlouběji v zemi
a měly železnéokenice. Tam zavirali z trestu' nedali najíst, akdyž tam
byl člověk tyden, museli ho vytahovat.l8
Ríno bylo slyšet mlácení kladivem natravelzl - to byl budíček.Za
čwrt hodiny chodil četníka oťvíral, v adě jsme museli jít ke studni,
tam byla napáječka pro dobytek, kde jsme se po adě um;ivali. Ti stai vězni se tam již pohybovali normálně' ale my jsme byli jako opilé
ryby, koukali jsme po p íbuzniJch, ale neviděli jsme nikoho, protože je
nepouštěli ve stejné době s námi. Kdyžjsme byli umyti, hlásili rozh|asem, že noví, kte í p išli v noci' nemají chodit nabaráky. To jsem viděl
manže]ku I s dětmi, jak vylézaji zbaráku. Nov ch tam bylo nejmí tisíc
lidí, žensk ch a dětí nejvíce. Stáli jsme v adách a četnícišli s nosítky,
každémudali misku a Lžici. Starousedlíci už šli s nádobím pro jídlo,
potom nastupovali do skupin a četnícije odváděli ven. Pro děcka tam
byly takové školky, kápové trestanek avždy asi dalšídvě s nimi chodily
ven, ostatní ženskéchodily normálně se skupinami na práci. Kuchyně
byl většíbarák s plechov.im komínem, tam stál jeden trestanec,ktery
se také jmenoval Serinek, a ten rozdával asi čwrt litru ho kého kafe
a dvacet deka chleba ' -Když byla polévka, nedostávalijsme už chleba.
Potom se umylo nádobí, uklidilo do baráku a nastupovalo se naprácĹ
Nás nové po snídani vzali d'o um várny, tam byla va icívoda, dva holiči,
lavice, každ se musel svléknout, ost íhali ho a šel do vany. Potom p inesli trestanecké prádlo, byly to byva|é československéletní uniformy.
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jsem si oblékl pod to. Dávali komisní
Já měl svoje černékalhory které
-bugunčutiujájsem
si také nechal své polobotky. ostatní šatstvo nahá,e tnavt, a'oávez|i,na ídili odevzdat peníze, nože - hodinky si mohli
lidé ponechat. Täkvybrali pril milionu korun. Potom každ šel do svého
barjku a tam měl čekat ni další.To trvalo až do noci, protože chodily
stále nové transporťy azase staré ođváž{ri,takže to bylo po ád. Myslelo
se, že pouštějí na svobodu, ale odváželi do osvětimi, Dachovalg apod.
U plotu by]ry stráže,po verandáchstráže,plot byl prkenn asi dva metry j vysok ; prkna naho e zašpíčatělá,nadtím ještě několik drátri' íka_
lá s., z. eíektrick ch . Zevnit kolem plotu byla cesta, u ní měli strážni
svoje buđky.Byli vyzbrojeni jen pistolemi, pendreky a \abeln žádn
bodát nebo pušku. K plotu se nesměl nikdo p ibližovat, jak se
''.."el
někdo zastavil uroih]riž.|se, už ho fackovali. Pozdějijsem se dověděl,
že velitelem toho tábora byl četnick' kapitán' b va|' okresní vęlitel ze
St íbra, kter, byl vyhlášen na celém zápađě tím' jak mlátil kočovné
lidi.ro Byl to zkurven Čech, žáđnNěmec vribec v celém tábo e nebyl,
všechno mlácení prováděli jenom Češi,Němci tam chodili jenom na
inspekci. Naši lidi z rodiny znali dob e toho lumpa velitele, hned jsem
věděl, na čem jsme,by|už podplukovníkem'
Druh den nás vyvedli vén, postavili do ady avybiraĽi,žáđnévyvo1ávání, jen ukazovalia stavěli stranou. fukalo se, že vybírajíry kte í majijit
dom,i. Měljsem strach, aby mne takévzali,ale pađloto na mne, vyvolali
holky. Vzali nás ven, p ivezli nějaké nové vozy
mlađší
i Waltra u
"ejute
a určili vždy dvanáct lidí na jeden vriz, museli lirovzit na ramena a sunđávatzpoávozku. Podvozky se dávaly na jedno místo do lesa- Byla to
htozná ä i.'u. Walter u jednoho vozu něco ekl, srazili ho a t i do něj
ezali pendreky, měl hroznébakule na hlavě. Povídaljsemjednomu, že
to}rle äětaií.'u8i lidĺ s Němci, a ten povídá 'päne vrchní, to je Němec".
Toho člov"ěk a vytál'r|i také a oba je odváděli, pak jsme slyšeli, jak k ičí,
a riplně se ztratili.2lWalter tam byl zamne takhle bit asi t ikrát.
.
irayz;.*. umístili asi šest těch vozri, odvedli nás na d ívípro kuchy
kafe
večer
Šľs nemitĺi četníci.V poledne jsme dostávali polévku aještě
s chlebem nebo polévkv Každ Ę to nežra|, ale ani toho nebylo dost.
odpoledne toho dne svolával nás rozhlas, všechno muselo nastoupit.
Tam stála šibenice a na ní bylauvázána holka. Byla s námi na tom d Ĺ
ví, sbírala si borrivky a zabloudila. Četníciji hledali a chytli. Když jsme
jsem od ní
se shromáždili, byla tampivázánajako Kristus nakÍíži,byl
se stane
že
tak
četli,
četníci
ticho,
na čty icet krok . Bylo tam hrobové
neutekla'
že
o11'a
ičeli,
každému,kdo by se pokusil utéci.Tátaamámak
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jí asi šestnáct let, byla už celázmod inovatě!á a zakwácená, vlasy měla vyrvané. Jak to đoíkali, že to čeká každého, p išel ještě jeden četníks bejčákem a dva trestanci,kažđ, měl kus
gumy ajeden kbelík s vodou, začalri jibít, ona poklesla, potom ji rozvázali a ona se skácela jako pytel. P itom bylo venku asi čty icet četníkti,
koukali po lidech. Kdyžby|a na zemi, polili ji vodou, ona se vzpamatovala, nechali ji chvíli ležet a pak ji ti dva pochopové za ruce po zemi
odtáhli, dali ji do toho vozu s m ížemi_ a už ji nikdo neuviděl.
Täkové věci nebyly potom v tábo e nijakvzácné' viděl jsem takyjednoho, kten byl na transportě v lese a byl ubytován ve vesnici a měl tam
pni ukrást potravinové lístky. Vzali ho zpět do tábora a byl mrtv hned
p i bití. Měl pľ asi deset dětí a lidi, kte í tu k ičeli, byli hned od těch
pozorujícíchčetníkribiti I taky. Asi za dvě hodiny potomjsem viděl, jak
ho vezli na ká e na h bitov. Täkov. ch p ípadli jsem viděl sedmnáct.22
Potom t etĹčwrt den už s námi zacházeli jako se Starousedlíky, chodilijsme napráci na silnici, bylo to asi šest kilometrri od orlíka. Láma|i
jsme tam v lomu granit na stavbu dálnice, všechno ručně, žádnétrhavinyjsme nedostávali. Většíodst ely dělali po našem odchodu ti jejich
oblíbenci. Chodili jsme asi t i kilometry pěšky po dálnici, po dvou vedle
sebe, po stranách, nap ed avzadu šli četníci,tam i zpět se muselo zpívat. Chodilo nás asi dvě stě až t i sta, jedni lámali kámen, druzí štípali,
dalšíodváželi a jiní tloukli štěrk. Četníciseděli kolem v lese a nebylo
dne, aby se nest ílelo.ł-..nepočítalo, kolik takov.ich tam zahynulo.
Mně dali lámat kámen. Člověk nemá nikdy takovou sílu jako ve strachu, nikdo, kdo tam nebyl, si nedovede p edstavit,jaké balvany zdvihali hladoví lidé. To je stejné, jako když tě někdo honí: na to, co tě bolí,
a na všechny rány ŕrplně zapomeneš. Mistrri tam bylo víc a byli r zni,
někte í se dali podplatit, ale nikomu se nedalo vě it, kamarádi tě zrazovali, poněvadž o čem kdo věděl, zatobyl stejn trest jako pro toho,

Potom tam sebrali všechna děcka matkám, nechali jim jenom kojenKvrili
ce. Děti měly speciá|nivozy a ani na večer je matkám nedávďi'
druhé
porodila
tam
holka
Naše
žensĘch.
tomu tam ,Áiželo několik

ale nebylo to nic platné. Bylo

kdo to prováděl.
Asi patnáct dní jsem dělal na silnici,23 ale po ád jsem p em šlel, co
mám dělat. Šlomně o rodinu. Mluvil jsem
ž..'o.' a nyljsem u dětí
a íkal jsem, že bych mohl krásně utéci. ona'éplakala, komu nechám je.
Täk jsem Už na to nemyslel a zase myslel, a jenom to jsem byl p esvědčen, že jak by chtěli mlátit ji nebo mě, že bude konec, že sebez odporu bít nenechám.
I Po ád jsem p em šlel na r 'zné zprisoby, jak bych je tam mohl
vyvraždit, jak začit, abych dostal někoho na svou stranu,jak blízko se

p iblížitk prvnímu četníkovi.
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děcko.2a
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Nevím už' kolik hodin denně jsme dělali. oběd jsme neměli, aby se
nezdržovalo, dostávali jsme to až večer. Když jsme šli na práci, nikdy
.'ši.h''i vrátime, za dęn t eba t i zast elili nebo
nebylo jisté, zdali
..'ĺor'ní.Kđyžse st'.ílelo, nesměl si toho nikdo ani všimnout, protože
jak jsi se zasiavil v práci, hned byl nástup a hned tam p ímo na těch
"ku-..'..h
tě srazili azmirátili. Cikáni ne že by měli strach - bylo jich t i
čwrtiny, kte í by byli četníkyumlátili. Ale měli rictu k uniformě a báli se
o své ženy a děii, věděli, Ę že tamnemohou nechat. A takoví byli všichni, kteľ m se mohlo vě it. A byli i další,kter. m se vě it nedalo'.2u
Poslédní asi t i dny, co jsem byl v tábo e, p ivezli naše p íbuzné,
viděl jsem je tam. Dcera byla v Čimelicíchve statku a chodila jenom
jednou d;ě do táboras hiášením.'6 Několikrát p inesla chleba a mluvil jsem s ní.
pro ni, bylo, že žensk m vzali pe iny. Sebrali jim je'
Ý.lké
"ktu-ání
že pry je prodávaji ve prospěch kuchyně. Tak jsem p išel o.svou bou_
.r'ätĹ",.ru kt.ro,l jedině jiem spoléhal.Yza]ri všechno, ani ten mal
polštá I nenechali.
'
měla na čele bouli jako
Jednou večer jsem tam p lšel a manželka
sle"pitĺ vejce, poälito,' krvi. Ríkala, ž, p" se uhodila " qľ:' Vědě_
la, že kdyĺy mně ekla pravdu, byl bych na toho četníkaurčitě skočil.
Potom pŕeáposlední den jsem s ní mluvil, žebych chtěl jít na transport.
Manžeika piakala, .o .'ib,'d. , a já jiutěšoval, ževždyckyv neděli p i_
'
iduaasposeženuiídlo.Vtédoběseprávěvybíralo,kdoprijdeđolesri
.ru polo-, seŽidy,-.ru Š,'*urrr'.27Podle ádu ten, kdo byl ženaty,moh|
cľ'oait v neděIi promluvit s rodinou, a p itom se dalo ve vesnici ziskat
jídlo. Täk se s ; manželka smí ila, rozloučili jsme se a strčila mi penĹ
ze,-Hnea
abych si něco snědl.
druh den po snídani p išli t i dozorci, vybíľalia vytahovali
lidi z ady. Ríŕali,živybirajilidi do lesa. To oni íkali vždycky, ale žád'
lidi
n nevěděl o plynov ćh komorách a koncentrácích, kdyby to bylijsem
já
bránili.
moment
Jenom
,rÉděli, tak by sei zbabělci ten poslední
to věděl, protože v kriminále v Norimberku mně to ti zav ení Němci
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vypravovali, co se v Německu děje. Nedaleko mě stál Walter, jeho
nevza|i,mnevzali.28 Když nás bylo asi osmdesát, poslali ostatní zpět.2g
Každ si musel vzít všechny svoje věci, i nádobí a deku, a každ ještě dostal ze skladu prostěradlo. Byl tam se mnou i mrij synovec a jeho
švagr Jarek, Ęt.ry byl potom se mnou jako partyzán a bylzast elen
u Budějovic. Rĺkal si také Serinek, ale Ęmenoval se tak.. Šlos námi
sedm četníkri,šli jsme asi sedm kilometrri pěšky do jedné vesnice, do
stavení, kde byla d ív hospoda.3l ByI tam I s námi také nějak1ĺ četník 55
Bouda, kter,'i byl dobľ ten s námi i spal.32 Byli jsme rozděleni tak, že
'
na devět lidí bylo vždyjedno kápo, ten nepracoval'jenom seděl a hlĹ
da|. Každ ,z nich měl hlil, tou mlátil, poháněl a zakažđého
ze srr, ch
lidí ručil životem. Pamatuji se, jak tamjednomu p erazil ruku. Četníci
mezi nás nechodili, bužírovalisi někde na plácku, ajenom kđyžbylsraz,
zapískali. A běda tomu, kdo by se byl opozdil. Denní norma pro t i
lidi byla na ezatasi čty i a pril metru palivového d ivi.Žádn , z našeho
družstva nebyl kápem u nás a zase lidé od nás dělali kápa druhé partě.
Nedaleko od našeho pracoviště byla parta Żid ,,k nimž jsme chodili
kupovat tabák. Dostali jsme se tam také do styku s hajn m, jmenoval
se Íha", a s ním jsem vyměnil svoje kalhory které jsám měĺpod unĹ
foľmou, za jiđlo'Zkoušel jsem jednotlivě mluvit s rrizn mi lidmi, ale
neměl jsem spěch, protože lidi vě ili, že užbude s Německem konec
a nás pustí. Chodily tam ohromné zprávy. Nejvíce jsem zkoušel mluvit se Zankem, ale nedal si íct, po áđplakal a mluvil o rodině.3aJedi_
ně jsem ho mohl upokojit tabákem, kter1źjsem kupoval od Žĺdli. Na
jídlo nám tam nebylo zle,protože ti' co měli prachy, nám shánělijídlo.
Platili královsky, protože viděli, že prachy jsou na nic. A našli se zase
takoví lidé, kte í ty tisíce od těch chudákri brali. A tak se jedlo, někdy
byly i slepice atd.3s
Jednou bylJarek v neděli v tábo e a p inesl zprávu, jakpišla manželka k té bouli. Bouchl ji pendrekem ten zubaty četník.Stalo se to tak, že
děti šly z venku do tábora, matky nesměly b t venku. Našíholce bylo šest
56
let36, máma měla pootev ené dve e, I aby viděla, holka skočila k matce
do dve í a schovala se jí pod sukně. Když r,ychovatelka viděla, že hol_
ka scházi, hledali ji, našli a ten lump s kravsk mi zuby za to manželku
mlátil penđrekempo hlavě. Kdybych to byl věděl, byl bych na něj skočil, ať by mě pak byli t eba utloukli. To mně vypravovalJarek.
Jednou ve st edu byl nějak raport a prohlídka, na kterou p išel
nějak jejich velitel, ohromn1ź lump - četníkBambera.37 P išel na kontrolu. Chodili od jednoho k đruhému,každiJ
musel státvwjat', v pozo-
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ru, ani podívat na stranu se nesměl. Ten lump dalJarkovi pro nic za nic
pěstí do oka, ažho sraz1|,a potom ho zt ískal sumovyľ obuškem. Pak
volali nějakého Leopolda Rrižičku,ani jsem nevěděl, kteľ'. to je, vzali
ho ze aáy ven a ekli mu, že musí mluvit pľavdu, nebo že s ním bude
zle. Ptali se ho, byl_li ve vsi a jestli bral lístky.38 Rrižičkazapira|, žeby
to neuđě|al, začal se k ižovat. Bambera se ho ptal dvakrát za sebou,

akdyž se Rrižičkanep iznal, dal mu pěsti, zkwácel ho a srazil. R žička se musel Znovu postavit' krev mu lila z nosu. Potom p išel četník
s klukem z druhé párry jmenoval se Dančík,a na ídil mu, aby Dančík
svědčil Rrižičkovi do očí,že spolu byli v baráku u ženské,ona že mu
šla pro mléko a oni jí oknem vzali tašku s potravinov.im]l-ĺ1$y na chle_
ba ä cukr. Rrižičkaśenep iznal, Dančíkto powrdil, poslali ho k druhé
partě, p inesli lavici, na ni si musel Rrižičkalehnout na b icho a kucha i
äo něj ezali va ečkami a ten četníkgumov.im obuškem p es krk. Deset
57 minui to bylo jako plná mlátička, až se Rrižič|kavytáhl a byl mrtev.
stejně pověšen,
Potom nám ekli, takžeto čeká kažđého,ževinikbude
muka.39
prodělat
musí
že
si
ale nap ed
Synovec, když to viděl a dostal taky jednu po hubě, p išel za mnou'
a že uteče. Ríkal.'sem mu, aby ještě počkal, poněvadž jeho p íbuzní
ještě nebyli v koncentráku, ještě pracovali v Hracholuskách na statku.
tenkrát Se tam íkalo, ł:e 5. zaĺĺir, -ab t konec války. fukal jsem mu,
ať počká do toho data, jestli to neskončí,že utečeme všichni t i' Kluk
si nedal íct a druh nebo t etí den on a ještě dalšídva, myslím, že to
byli otec se Synem' utekli. Co se s nimi dále stalo, jsme se nedozvěděľ.e Četníkrimtam už asi t ikrát utekli a do t í dnri je všecky chytili.
Poslali je zpátky do tábora, a co se tam s nimi stalo, nevím. Tä posled_
ní partá utikla četníkuBoudovi a toho pak dali 7a trest do Terezína.
gouda se s námi loučil a plakal a já jsem měl na kluka zlost, že utekli
právě jemu.al Místo něho tam p išel druh četník,byl starší,nebavil se
s námi' ale neby| zl .a2
Asi ĺo. zái jsme se radili sJarkem, že počkáme do patnáctého a pak
utečeme taky.śehnalijsme si od Žid asi šest balíčkrisirek, od nás jsme
měli p ipravenou s l - a nic jiného jsme nepot ebovali. Jarek ikal, že
tam má ještětiznámé,ajá měl také jednoho. Täk nás mělo b t celkem
pět, ze ávo., part.n3 Nechtěl jsem s sebou vzit Žanka, dohodli jsme se,
Ł, *, eknu, že jdu pro kou ení. Ještě p ed tím, bylo to asi dvanáctého, jsem usnul p i odpočinku v lese, byl sraz, Žaneka ten druh ođešli
ajájsem spal. Hledali mne, Bambera nade mnou val, ale nemlátil mne,
58 jenom ekl, že doma bude raport. Byli jsme zvědavi, I co se stane, a já
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jsem byl p ipraven na něj. Ale Bambeľa na mne nepoložil ruku, jenom
ikal, že má smutnou zprávu, že jsme byli nejlepšípartaa že jsme zkla-

mali taky. Pľo tentokrát že odpouští, ale p íštěže mě čeká to'co Rrižičku. Tä jeho mírnost byla asi proto, že četnícibyli ke mně šetľnější,protožejájsem vždycky po večerech klukrim r,'1právěl r znéromány, kieré
jsem d íve četl, a r zné p íběhy o šlechticích. Chodili mne poslouchat
i četníci.A také v práci jsme byli opravdu nejlepšípafta. Alé ten raport
mne stejně utvrdil v myslu, že uteču.
S Jarkem jsme se domluvili' aby oni t i čekali p esně v pril páté na
určitémmístě, a s Malíkem, ktery byl v partě se mnou' že ekneme Žan-

kovi, že jdeme pro tabák k Žiatm. Na smluveném místě žebudekaždeset minut. Počítalijsme, že hledat nás začnou v pět
hodin. Každ z nás měl v uzlíku na košili s l a já ještě v kapse koušek
chleba. Mělijsme se Žankem společnépenize, jZmu jeho nächtě] brát'
tak jsem mu ekl, že je radši rozdělíme' že jsou prohlídky, ať si svoje
schová jinam, já svoje že utratim. Ještě jsem s ním umluvil, kdybyčh
se zdrže|, aby ekl, že mám prtijem, že jdu t Žĺarim a budu toho hodně kupovat.
ľo3talĺjsme, až p ešlo kápo, a asi v pril pátée jsme odešli, šli jsme
_
skrytě p es cestu, potom už rovně, ze začátku jsme drželi kalhoty v ruce,
potom už normálně a rychl m klusem. Potkali jsme hajného, šel směIem na pracoviště, museli jsme počítat,jak dlouho m žeme čekat, než
na pracoviště dojde . I Za chvilku jsme viděli, že zb nĺajici ti už utikaji,
jak p išli, dali jsme se do běhu taky. Byl tam chlap, kter,.ŕ tloukl pa e_
zy' museli jsme kolem něho, k ičeli jsme na něj, že nám utekl pes, jest]i neběžel kolem něho. Museli jsme p es louku asi sto padesát metrri
širokou a pril kilometru dlouhou, na tu bylo vidět z našého pracoviště
a tam nás mohli snadno vidět. Šlijsme páskem lesa vedle ní, äle potom
jsme museli p es ni' protože tam dále byli četníci,kte í hlída]i ty Žĺdy,
a byli bychom se jim dostali do rukou. Zahnuli jsme, teprve když jsme
uslyšeli sekání, a dávali jsme pozor, jestli neběží někdo za ná.,'i nebo
p es silnici. Měl jsem naplánováno, kudy pob ěžime,protožejsem p edpokládal, ženás budou honit už směrem dolri. Utíkalijsme nejvíč,jak
jsme mohli, asi kilometrjsme utíkali rovně, vedl jsem já. ľěžéli;sme
ještě asi pril hodiny' potom p es silnici, tam jsme natrefili dvě ženské
kolem dvou velk ch mysliven, u nich byla lesní školka. Doběhli jsme
až k ohradě, už jsme nemohli dál, nestačili jsme se silami, museh jsme
zvolnit. Ale byl večer a byli jsme v hlubok ch lesích. P išlijsme t ně;ate
íčce,byla rozvodněná a dost široká, ale museli jsme to p ejít.o'Místy
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jsme odpočívali'už jsme neměli naspěch, protože_jsme viděli' že írtěk
'..
poda il. Jestii nás někdo honil, jestli někoho odpravili, nevím.
"a."
fukalo sr, ž. ru těk odpraví každéhodesátého. A1e dob e si pamatuji,
že velitelĹyl zrovna Bambera, a ten to zanás určitě dostal'6
ádjsem
Ránojsme šli dále p es lesy, bez cest, jenom podle ľ:'"' Po
ješ_
jsem
to
utíkáme,
kam
Ale
Bechyni.a7
k
to táhl .r"uu.1.hod, .riě..* |

těnevěděl,,žádn plánjsemneměl,šlojenomoto,dostatsepryčod
znal a věděl
toho koncentratu. cĺtĺlijsme milí e , já jsem to jako kluk
ale ten
jeden
milí
jsme
j..*, z. tam by se daly získat šaty i jídlo'.Našli
'
nechtěl
jed9n-sek{'
iyi"ĺ'vystěhoíany. Ú a*r'eľ'o jsmeslyšeli, že tam
dobu
aeíut stopu, ále chlapi už se nedali_udržet, měli hlad, celou
i".j.-.
nejeáli. ľaL jsem tam v1 poďa], my jsme zatím..skryti čeka_
"i.
iĺ u o.,ĺ ,u ěnrí]lip išli' p inesli kabáry a legitimace a 1i t i Sta korun'
že
Domlouval.jsem jim, žá udělali chybu a že jim neměli brát penize'
oblékli
hned
si
Täk
dělat.
nic
to tute aetní.i , a|e už se nenechalo
;.o,,
"iabáty,ale rozhodl jsem, že je musí dostat.ti, kte í mají nejhoršíbl zy.
Malíŕsenechtěl kabátu ,rďát,ale musel. Šti.;smedál, protože tam na
jeden
tom místě jsme nemohli čekat' spali jsmep es den v houštinách'
byli
vždy đávaťpozor.Kdyžtošlo, postupovalijsme i ve dne' abychom
o jídco áejdál. r,''e 3''"é rozdělávali jenom málo, a to až pozđěji.
jsme
jinému
se
lo jsme se dělili bratrsky. Borrivty už l'byly' k ničemu
na
jsme
išli
p
odpoledne
dne
etího
T
náostali, t i dnyjsme íic neměli.
je
a zapi'
brambory hoši je vytrhali, rozdělali jsme ohe , napolo upekli
naposled
nesetkali,
dobu
jsme
tu
se za
li vodou. S žáďn mčlověkem
násvidělytyzensl.énasilnici,kterép ednámiutekly.Vědělijsme,že
upozorní hajné.
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