SÚA – f. ČOS, k. 370
Turnov, 8. – 14. leden 1946. Sokol ve spárech
Gestapa 1941 – 1942 – vzpomínka Josefa
Juny, vzdělavatele župy Ještědské, na věznění
v Osvětimi
V pátek ráno 13. března (1942 – pozn. JBU) přidělili z nás část
k dalšímu transportu zelenými antony. Transporty jezdily vždy
v pátek to Osvětčimi z nejznámějších jeli spolu Frkal, Bergr,
Dvořák, Větvička, Fikar a jiní. Ve voze jsme byli opět jako
naloženi a jeli jsme asi 2 hodiny. Auta zastavila. Vystoupili jsme
před vlastním táborem. Před vraty tábora stály různé budovy,
jedna z nich, s vysokým komínem, bylo krematorium. Nad
vstupní branou do tábora nápis „Arbeit macht frei“ honosně
vepsaný, což bylo výsměchem všem vstupujícím. Před branou
dřevěná budova kanceláří a vrátnice. Seřadili nás naproti u vrat,
kde jsme s obraženými hlavami čekali v pozoru několik hodin,
promluviti jsme nesměli, aby nás přijali. Rozhlížíme se – pocit
příšerný. Vysoké drátěné ploty z ostnatého drátu o vysokém
napětí obklopovaly celý tábor dvojmo. Vysoké kulometné věže
ovládaly

celý

tábor.

Vraty

vycházeli

vězňové

v modře

pruhovaných šatech s baretem na hlavě; šli či jeli za prací a
hlásili se ve vrátnici. Vše bylo zakřiknuté, tiché, jako na
hřbitově. Krutá tíseň na nás všechny dolehla; za plotem jako
mátohy živoucí pohybovaly se lidské stíny, bez radosti, bez
jiskry v oku, mdlé, přišlápnuté, zakřiknuté, jako bez ducha, jako
lidské stroje. příšerná hrůza hleděla z každého jejich pohledu. Při
vzpomínce na to, že i my se brzo zařadíme mezi tyto otroky
moderní doby, bylo nám všem krušno a tíseň ovzduší až za bránu
také na nás dolehla. Stáli jsme tak snad 3 – 4 nebo 5 hodin – až
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jsme ztratili pojem času. Vraty nás zavedli do tábora. Prošli jsme
ulicí, zahnuli vpravo vedle kuchyní do budovy, kde byla
umístěna tak zvaná „effektkamera“, tam zase bylo čekání.
Ostříhali nás do hola, odevzdali jsme tam peníze, všechny cenné
věci, potom jsme svlékli oděv, střevíce i prádlo, vše uložili do
pytle (co mohli, ukradli), takže jsme zůstali státi nazí jen
s kapesníkem v ruce. I kartáček na zuby, mýdlo a hřeben,
kteréžto věci nám byly povoleny, zlodějští Poláci nám pro sebe
ukradli. Oloupeni jsme byli o vše. Takto nahé nás nechali státi
v kruté zimě na betonové chodbě zase asi hodinu. Když jsme teď
měli jen holou kůži, již nás nemohli o nic okrásti. Vyhnali nás
nahé přes dvůr po horké sprchy, kde jsme se umyli. Rozpařeni
jsme museli zase nazpět mrazivým vzduchem přes dvůr. Nechali
nás státi na chodbě, kde jsme zase čekali. zde již začínal zápas o
život. Tu podléhali první na zápal plic. Potom nám hodili pod
nohy hromádku hadrů a střevíce, oblékli jsme se do
trestaneckého slabého šatu a tak jsme byli dokonalými otroky,
kteří byli zařazeni mezi ostatní vězně. Později jsem poznal, proč
útrpné pohledy vězňů nás tajně provázeli, když jsme kráčeli ještě
v lidském šatě, neboť i my později také při příchodu „cuwachsu“
jsme také lítostivě na něho pohlíželi, protože jsme již věděli, co
je čeká. Společně nás odvedli na blok 7, (budova číslo 7).
Změnili jsme se úžasně. Všichni modře pruhovaní, v kalhotách
buď po kolena nebo až na zem, v kajdách malých i velkých –
byli z nás opravdoví zločinci, skuteční vyvrhelové lidstva na
pohled, které potkati by bylo postrachem každého. Zde nás
shromáždili v prázdné místnosti, sepsali s námi všechna osobní
data a zaregistrovali nás jako číslo. Já dostal číslo s bílým
plátěným páskem s č. 26.804 a červený klín s písmenem Č. Dle
tohoto vzoru jsme si označení museli přišít na kajdu. Ztratili jsme
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svoji osobnost. Za mě nastoupilo číslo 28.804. Br. Dvořák
nezahnul okraje plátěného čísla při přišití na kajdu a byl za to
velitelem bloku – Polákem – skopán tak, že se válel v klubíčku
po zemi. Potom těžce naříkal. Měl 2 žebra přeražená. Poprvé
jsme pocítili surovost Poláků – také vězňů, ale většinou se
zelenými nebo černými klíny. Označení bylo: političtí vězňové
dostali červený klín – s těmi bylo nejhůře zacházeno; z důvodů
náboženských dostali klín fialový, asociální živly černý, vrazi a
lupiči zelený. Do večera jsme byli bez jídla. Na noc nás zavedli
do veliké místnosti, kde byli narovnány na hromadách slamníky,
špinavé a poloprázdné. na rozkaz velitele světnice, také Poláka,
slamníky se rozložili po zemi, museli jsme se svléknouti ke
spánku na zemi. Boty se stočeným oděvem byly naše poduška.
Protože nás bylo mnoho, leželi jsme po celé podlaze na boku,
tělo vedle těla, namačkáni jako slanečci. Kdo musel vyjíti ven,
volného místa potom nenalezl. A k tomu všemu jako na posměch
nás velitel světnice – štubový – učil německé písni „Im
Auschwitzer Lager“, kterou jsme se měli naučiti opěvovati
nejhnusnější tábor a všechny zločiny, které se tam děly. Ztratili
jsme svoji osobnost a byli vždy a všude jen čísly, kterými jsme
se hlásili a jimi nás také vyvolávali. A měl-li kdo pod číslem
přišitý červený klín, bylo zle a měl-li na tom klínu písmeno Č
(Čech), bylo pro něho ještě hůře. Od Poláků jsme byli
nenáviděni, nadávali nám vždy a za každé příležitosti. A vše
nejhorší bylo pro nás dobré. Oslovovali nás posměšně „Pražský
Pepík“. Byli to mladíci sprostí, suroví, kterým se protivila naše
inteligence. Čím kdo měl z nás vyšší vzdělání, či akademický
titul, tím hůře bylo pro něho, tím více posměšků, nadávek či ran.
Zde mohl každý představený bíti, zkopati někoho nebo třeba
k smrti ubíti někoho z nás – vše jedno. Zůstalo to nepovšimnuto.
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Odvolání nebylo nikde. A zle se vedlo tomu, kdo by se nejen
ozval, ale i jen pohledem ukázal svoje opovržení. Ráno, utýraný
nevyspáním, byli jsme brzo probuzeni a po loku horkého odvaru
nějakého listí – herbaté – tomu říkali, byli jsme my, nováčci,
vyhnáni ven na práci. Kopali jsme v táboře na jižní straně,
nedaleko plotu, příkopy pro budoucí kanalisaci. S klacky nad
námi stáli dozorci, honili nás do práce a my těžkými krumpáči
kopali jsme do tvrdé štěrkovité hlíny či vyhazovali ji lopatou. I
v neděli dopoledne jsme my, nováčci, museli pracovati. To bylo
údělem každého, než byl zařaděn do nějakého komanda. Strava
byla bídná. Ráno se vstávalo ve 4 hodiny a pracovalo se do tmy.
Na bloku 7 jsme pobyli několik dní. Tato část tábora se
oddělovala zdí a jak jsme později poznali, připravovala se pro
ženy. Proto nás rozdělili do jiných bloků. Dostal jsem se do 14.
Nás Čechy nenechali pohromadě a přidělili nás k různým blokům
a do různých světnic na bloku. Zde byla lůžka 3 nad sebou, která
mimo uzoučké uličky vyplňovala celé místnosti. Naše místnost,
určená pro 80 lidí, měla jich ubytování přes 200. Spali jsme po 2
i po 3 na úzkém lůžku s tenkým slamníkem přikrytým 2
přikrývkami. Spaní bylo trýzní. Spal jsem se sprostým kočím,
Polákem, který mě ve všem utiskoval, za něho jsem musel lůžko
ustlati, neboť brzo odcházel na práci a za něho jsem byl od
štubového také Poláka Zikmunda, při každé příležitosti týrán.
Každý náš den byl smrtelným zápasem o bytí a nebytí naše. Nás
blok byla přízemní kasárenská budova, do které bylo vměstnáno
500 až 800 lidí. Velitel takového bloku byl pánem nad životem a
smrtí všech na bloku bydlících, tak zvaný „Blockältester“, byli to
většinou Poláci, vrahové a lupiči, vězňové se zeleným klínem,
kteří zde měli větší možnost vražditi a loupiti, než před zatčením.
Také velitelé pracovních oddílů, nelišící se nijak od ostatních
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vězňů šatem, měli na rukávě označení žlutou páskou s nápisem
„Capo“, to byli výlučně také vrahové a surovci. Libovůle obou
jich rozhodovala o žití neb nežití našem. Veliký zájem
projevovali o politické vězně, kteří měli zlaté zuby. Museli
zemříti, aby je mohli oloupiti o zlato a za ně opatřiti jídlo a
alkohol. „Herr Blockältester“ sdělil nám blahosklonně kázeňský
řád o řádném chování. U něho asistoval zástupce a „Schreiber“ –
blokový písař, který vedl záznam o stavu bloku, t.j. o počtu
živých i mrtvých. Tito byli největšími pány na bloku. Ve světnici
přejal vedení tak zv. „Stubendienst“, krátce štubový, rovněž
obyčejně Polák se zeleným klínem, který měl kolem sebe své
milce. Všichni tito nadřízení lišili se od nás tím, že byli dobře
živení (vyžraní). Náš štubový byl mladík silné postavy,
vykrmený, s býčím krkem. Staral se o pořádek, rozdělování jídla
a práci. Ve všem jen my Češi, bylo nás asi 6 z 200 vězňů na
světnici, jsme byli ukřivděni. Byli jsme pronásledováni od večera
do rána, než jsme odešli na práci, při jídle v poledne, i večer po
apelu při rozdávání večeře, než se šlo na povel spáti, i v noci. O
bití a nadávky nebyla nouze. Den jsme trávili takto: ráno ve 4
hodiny jsme vstávali nevyspalí, zmrzlí, celí rozlámaní, rychle
jsme se museli ustrojiti, oděv vrchní, který byl pod hlavou,
obléci, obuv v přecpané uličce, kam jsme se z přilehlých lůžek
nevešli, obouti. Vše se muselo díti rychle. Vždy s obavou jsem
shledával svoje věci, zdali mi někdo něco neukradl. Jednou se mi
ztratily střevíce a zůstaly tam malé, ve kterých jsem celý den
musel pracovati a bolestí jsem prsty necítil. Když jsem je večer
našel a hlásil se o ně, nedostal jsem je. V noci jsem je musel
vyměniti a potom jsem si je označil jménem. Za to bych ještě
býval dostal bití. Žádné právo nikdy u nikoho neexistovalo.
Trýzní byly ranní a večerní nástupy, tak zvané „apely“. Celý
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blok byl vyhnán na dvůr. Vše se muselo díti rychle. Tam, v
deseti řadách přesně vyrovnaných a přesných zástupech, což
stálo často hodně ran a nadávek, se muselo čekati, třeba 2
hodiny, na velitele bloku. Při jeho příchodu, na rozkaz „Mütze
ab!“,

písař přečetl stav, který byl sdělen veliteli tábora. S

obnaženými hlavami, bojovníci za evropskou svobodu a
spravedlnost, stáli ve ztrnulém pozoru před loupeživým vrahem,
než došla zpráva, že počet obětí zavřených v táboře souhlasí. Při
nesouhlasu se čekalo ještě několik hodin, než se chyba našla.
Potom dána upozornění, čtena čísla vězňů pro různé účely (do
kanceláře k jednání, na komando, odjezd jinam, k trestu smrti, k
propuštění a pod.). Až tam se octla v roku 1942 kultura lidská,
vehnaná fašismem a nacismem. Před vyvrheli lidské společnosti
a zločinci stála elita lidstva, pokořená nejhlubším otroctvím.
Potom: „Mütze an!“ Po ranním apelu následoval rozchod na
místo, kde příslušná komanda se řadila, kde kápové začali řáditi
a vybírali si dle své libovůle čísla i z jiných komand pro své
komando. Obyčejně z nejhorších komand se ztráceli lidé, proto je
ráno vždy doplňovali. Byl to strach a úzkost, aby tento los nepadl
i na mě. Přesto se stalo, že kápo s opičím zvířecím obličejem mě
vytáhl a zařadil do jednoho z nejhorších, do Bauhofkomanda. Po
večerním apelu, na který jsme nastoupili z práce buď večer za
tmy, nebo v 7 hodin, byli jsme zahnáni do budovy. Každý
spěchal, aby nepřišel o nejdrahocennější denní jídlo, 30 dkg
chleba s kousíčkem margarínu nebo marmelády, sýra, neb
plátkem salámu. Nakrájené porce se rozdávaly dle toho, jak se
kdo zalíbil veliteli světnice. My Češi jsme byli vždy odstrčeni a
dostávali jsme nejmenší porce. Potom, na rozkaz, vše muselo
ulehnouti a ztichnouti. To se opakovalo den ze dne. Zde jsme
potkali novověké peklo koncentračního tábora, horší biblického
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či středověkého pekla, které vytvořily zvrhlé chladné mozky
germánských vůdců. Toto místo nebylo místem smrti pro
vyvrhele lidstva, nýbrž naopak, vyvrhelové lidstva zde mučili a
popravovali jeho elitu. A k tomu našli přisluhovače z řad
bratrského národa slovanského, kteří byli horší než SSmani. Po
budíčku ranním jsme byli probuzeni řevem štubových. Rychle se
ustlalo a provedl pokus dostati se k vodě a trochu se umýti, což
se málokdy zdařilo. Prvních 14 dní nebyla vůbec možnost se
umýti. Potom přinášeli určení vězňové „herbatu“ - teplý hořký
odvar nějakého listí. Rychle jsme museli vyfasovati několik loků
této teplé vody, někdy se na nás nedostalo ničeho a herbata byla
vylita do kanálu. To byla naše snídaně. O 1/2 5 ráno jsme byli
vyhnáni před blok a tam jsme ve sněhu, v blátě nebo dešti čekali
do 1/2 7 na apel. Mrzli jsme, mokli, tlačili se k sobě, abychom se
zahřáli, pohybovali se, abychom rozproudili krev po tučné
snídani. Mnozí z toho dostali horečky, kašlali krev a padali již
ráno, při tomto nástupt. Ale do práce museli stejně. Práce byla
různá, asi prý na 120 komandech. Přišel jsem nejprve na
komando „Sandgrube“, to bylo komando pro nováčky.
Nejposlednější bylo „Holzholfkomando“, kde se řezalo a štípalo
dříví. Kdo měl štěstí se tam dostati, musel býti ve velmi
zbídačelém stavu. V této pracovní skupině byli ti, kteří byli se
svými silami úplně hotovi, rozloučili se životem a čekali jen na
rychlou smrt. Nějaký čas tam byl br. dr. Bukovský, 2 dny Frkal,
mně však se tam dostati nepoštěstilo, neboť jsem byl vždy z
tohoto komanda při nástupu vtažen jinam. V pískovníku jsme
kopali písek a štěrk, nakládali na vozíky - lory - vozili na
hromadu a nakládali na vozy. Horší práce byla kopání i
nakládání štěrku a odkrývání nových částí, kde jsme museli zem
na kost ztvrdlou odkopati a odvézti. Naši „Vorarbeittři“ - polští
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výrostci - byli na nás Čechy jako sršně. Nejhorší a nejtěžší práce
byla pro nás příliš dobrá. V mraze, ve sněhu, v dešti a blátě, ve
větru, lehce oblečeni jsme po celý den pracovali. Jen v poledne
byla krátká přestávka na jídlo, které jsme měli na bloku. Za
dešťů jsme chodili cestou rozbahněnou a brodili se loužemi
vody. Nachlazení a kašel byly obvyklé. Jednou, při kopání štěrku
za deště, jsem postavil lopatu, abych si utřel mokré brýle. Kápo
mě a ještě jiné Čechy postupně zavolal do boudy a bez řečí po
rozkazu kleknouti na zem nás zbil obuškem přes ledviny tak, že
jsem více dní si nemohl sednouti. Již zde jsem pociťoval já i
mnozí jiní onemocnění úplavicí (disenterii) - po vězeňsku
durchfallen. Léků nebylo, proto jsme hledali ohořelá dřeva a jedli
dřevěné uhlí. Tím jsme se snad zachránili. Zde jsem pracoval
společně s br. Frkalem, Fikarem, Bergrem, Větvičkou, dr.
Chytilem z Moravy a ještě s jinými. Asi po 3 týdnech nás z
tohoto komanda odvolali, protože prý tam budou pracovati ženy,
pro které se část tábora oddělila zdí a připravovala. Dostal jsem
se na „Kanalkomando“. Kopaly se příkopy přes 3 m hluboké,
odkud se musela vyhazovati hlína až na povrch. Byla to práce
těžká a vysilující. Jednou, při spouštění betonových rour
kladkou, jsem neudržel slabostí řetěz a kápo mě sekl metrem, až
mi přerazil brýle a na spánku mě do krvava zranil. Potom mě
vyhnal. Uchytil jsem se u vězňů, kteří kanalizaci vyměřovali.
Proto jsem hleděl se z toho komanda dostati jinam. Avšak sebrali
mě ještě do horšího, kde byli nejhorší kápové a zvláště Obrkápo
bezcitný a surový byl postrachem celého tábora. Zde nejprve
jsme posunovali naložené vlaky se stavebním materiálem,
skládali cihly (nosili po 5) a rovnali na hromady, klusem nosili
pytle cementu ze skladiště, skládali části dřevěných baráků,
trámy, desky z prken, bedny s kováním, stále doprovázeni
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nenávistnými pohledy kápů a forarbeitrů. Nás Čechy nejvíce
honili. Musel jsem nositi trám, který jinak nosili 2; přenášeli
jsme bednu kování 4 Češi, zatímco jindy ji neslo 8 lidí. Tu jsem
již cítil, že její tíha mě, vysláblého, přitiskne k zemi. Ale silná
vůle vytrvati a snaha, že musím vše vydržeti, mě sílila. O bití a
kopance nebyla nouze. Zde jednou, při zavážení močálu, byl
Frkal tak zkopán Obrkápem, že zůstal v klubíčku bez vědomí
ležeti, jen proto, že ji nedělal tak, jak si Obrkápo přál, protože se
sám přesvědčil, že ve zmrzlé hromadě bylo kamení. Na tomto
komandu jsme pracovali také nějaký čas i s br. dr. Bukovským,
který po tělesné námaze, když nosil s Frkalem těžké trámy, z
toho onemocněl a dostal se na revír - do nemocnice. Toužili jsme
dostati se odtud, ale bylo to velmi těžké. Kápové jako ostříži nás
hledali v jiných komandech a mě vždycky našli, protože jsem byl
větší postavy. Vždy jsem musel nazpět a tím více jsem tam
zkusil.
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drahocenného,

prostřednictvím br. Větvičky, který již tam několik dní pracoval,
jsem se do téhož komanda přidružil a šťastně se tam uchytil.
Avšak Vorarbeiter v této skupině, který byl velmi dobrý, téhož
dne onemocněl a odtamtud odešel. Byli jsme přiděleni do
skupiny úpravy pozemků a cest. Prvé 2 dny práce ještě ušla,
neboť jsme tam byli sami, později se však zhoršovala. Ve
skupině menší byl též br. Vacín, ž. náčelník Pražské župy, který
tam také zemřel. Zde pracoval jsem do úplného vysílení. Kopali
a převáželi jsme hlínu, kamení a cihly, urovnávali teren nebo na
nosítkách - trágách - jsme přenášeli hlínu a kamení. Potom též v
železných kolečkách , které jsem v blátě sotva prázdné uvezl,
jsme převáželi mokrou hlínu. Byl jsem již úplně vysílen, slabostí
se potácel, potil, ztěžka se vláčel po cestě z práce. Hlad, hlad. Při

337

cestách na komando shlédli jsme někdy na cestě brambory, které
se při vykládání z vagonů rozkutálely, někdy rozšlápnutý tuřín,
syrový, který byl, ve vodě uvařen, naším obědem. Nikdo se
nesměl opovážiti něco zvednouti, aby zahnal hlad. A když tak
učinil, odpovědí byly zase jen rány. Při takovýchto pracovních
podmínkách, které panovaly v Osvěčimi, se pochopitelně s
takovouto stravou dalo žíti jen krátkou dobu. Jedinou hodnotnou
stravou byl chléb. Pouze 40 a později jen 30 dkg. Jen jím jsme se
udržovali při životě. Ovšem byla to malá protiváha 12hodinové
těžké práce. Najísti seznamenalo pro nás všechny přání
nedostižné. Najísti se, to znamenalo život, nebo alespoň jeho
prodloužení. Ve spánku nás budil pocit svíravé bolesti, která
probíhala celým tělem. Je slabo, chce se píti. Ale bráním se
pití vody, poněvadž je to nejhorší. Nejzkušenější kriminálníci
nás varovali. Tak nám stále ubývá sil, že sotva vlečeme nohy.
Jak ubrániti se hladu. Je hrozný! Zachrání nás jen odjezd. A
proto to nervosní čekání, neboť téměř každý den prodlení
usmrcuje někoho z nás. Na otázku - v duchu každý kladl sobě vydržím, musela odpověděti pevná vůle. Musíš vydržeti, musíš
vše překonati, nepovol a vytrvej! Před večerními apely scházívali
jsme se my, sokolové, před blokem 21, kde byli ubytováni br. dr.
Bukovský, dr. Hřebík, dr. Kavalír, dr. ing. Bárta, dr. Stránský,
Pohl, Klich, chodíval tam br. dr. Vodička, Drahoš Sokol, též
Fikar, Frkal, Klekner, Kasalický a ještě jiní. Tam jsem hovořili o
naší situaci, o válce, o bratřích. Vše tiše, aby nás Poláci neslyšeli.
Br. Bukovský nás nabádal k tvrdosti, pevné vůli vytrvati, k
šetření tělesných sil a na včasný odchod na revír - do nemocnice.
Nečekat, až se úplně zhroutíme, ale včas odejíti, dokud je trochu
sil v těle. Sám za svoji osobu připomínal, že nelituje toho, že za
svoji činnost sokolskou dostal se až sem. Oběti pro naši novou
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republiku musíme přinésti. Bez oběti krve by nám nebyla tak
drahou. A říkával: „Kdybych zde zůstal, nelituji svého života,
neboť bez oběti a krve nelze dosáhnouti svobody. A protože
sokolstvo velikou daň krve zaplatilo již pro naši svobodu, musí si
také potom ve svobodné republice vydobýti místo, které mu
právem náleží.“ Tak jsme se navzájem posilovali, ovšem opatrně,
aby nás okolo stojící špiclové neslyšeli. Často někdo z nás přišel
se zprávou, že některý br. odešel na revír, nebo zemřel. Mnoho a
mnoho bratří statných, zdravých a mladých bylo zde za krátkou
dobu skoseno. Bylo nás zde asi mezi 14 000 až 16 000 vězňů
rozprášeno po blocích v poslední době jen velmi málo. Celkem
se nás vrátilo z 860 jen 60; tak kosila smrt od konce ledna do
června. Jen několik jednotlivců zde zůstalo déle, mezi nimi br.
Bukovský a Škoda, kteří zemřeli, br. Uhliarik (náčelník župy
Pražské) a ještě jeden br. (Matyáš), kteří se vrátili. Prvé
transporty z Terezína byly umístěny v pobočce tábora
osvěčimského, v Birkenau, u vsi Rajska, asi 3/4 hodiny vzdálené.
Tam byli v kruté zimě do dřevěných a nedostavěných bud, spali
na shnilé slámě na holé zemi, byli bez vody a ve špíně. Mnoho
bratří zde brzo zemřelo. Teprve později je přestěhovali do
Osvěčimi a tam zůstali u trestné čety; později tam stěhovali židy.
Bylo to asi ve středu 22. dubna, v předvečer mých narozenin
(anebo snad 23. dubna - přesně nevím), kdy jsem byl se svými
silami již zcela hotov. Před očima mlha, slabostí jsem se potácel
za kolečkem, usedl jsem na ně, pot řinul se z čela, v§le
ochabovala, nervy povolovaly - počal jsem býti ke všemu
lhostejný. Tu vzpomněl jsem si na slova br. Bukovského vytrvat
a dostati se na revír včas, aby již nebylo pozdě. Proto jsem říkal
Větvičkovi: „Václave, dnes mě dovedeš na revír, již to dál nejde
a zítra ráno tam půjdeš ty, slib mi to.“ Slíbil a splnil.Potom mě z
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práce přímo zavedl na revír, již jsem se potácel (úmyslně více).
Dal jsem se vésti v obavě, zdali večer mě přijmou, neboť
vyžadovali přihlásiti se nemocným vždy po apelu ve skupině,
kde rozhodovali o tom SSmani, koho tam pošlou a koho vrátí
zpět na blok. Tak se stávalo, že umírali po cestě na práci, při
práci, neb na zpáteční cestě z komand. Obvyklou věcí bylo, že na
komanda vedli potácející se postavu a zpět denně téměř z
každého komanda přinášeli mrtvoly, které při apelu posadili na
zem ke zdi, aby doplnili správný počet. A tak nelidsky a často z
komand táhli mrtvoly za ruce neb za nohy po zemi. To byla věc
zcela všední a obvyklá. Vzpomínám, že kdysi jsme stáli v
sokolském kroužku a br. Drahoš Sokol si ztěžoval, že mu není
dobře. Ráno hlásí br. Bukovský: „Drahoš je mrtev.“ Podruhé to
byl jiný a tak téměř denně nás stále ubývalo. Vzpomínám také na
br. Kasalického, který měl omrzlé ruce tak, že poslední 2 články
prstů na obou rukou mu upadaly, nebyly nijak ošetřeny, kosti mu
vyčnívaly, rány byly otevřené. Litoval, že nemohl psáti domů,
musel si dávati lístky napsati a nemohl drahým doma sděliti,
proč. Také brzo zemřel. Z celkového počtu nás, kteří jsme byli v
Osvěčimi asi z 860 zůstalo nás naživu jen 69. Na revír jsem se
šťastně dostal. Přijali mě. Prohlídka trvala do večera. Setkal jsem
se s bratrem Vacínem, který již v čekárně, kde jsme seděli nazí,
zabalení v přikrývkách, protože nám šat ihned k desinfekci
odebrali a pod sprchou vykoupali, nemocen ležel. Měl na noze
flegmonu. To bylo poslední moje setkání s ním. Taky tam zůstal.
Byl jsem prohlédnut rentgenem a dostal místo na sále na lůžku
společně s jiným vězněm. Zde byly konány stále jen denní
prohlídky, vyšetření lékařem, Polákem, ale léčení zde nebylo;
léků pro nás nebylo. Alespoň byl zde klid, odpadla vyčerpávající
práce. Jídlo bylo stejné jako na bloku, jen kdo měl předepsanou
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dietu, dostával kaši. I zde byl hlad. V noci však odpočinek nebyl,
protože spousta blech v pokrývkách, které se hemžily jako
mravenci, nám nedala spáti. Na bloku zase blech nebylo, ale
pronásledovali nás jiní příživníci - vši - které nečistotou
jednotlivce se po světnici úžasně rychle rozplemenily. Bylo však
to přirozené, neboť prádlo se střídalo nejméně po 14 dnech a
někdo se vůbec nemyl, protože často nebylo vody, zmoklí jsme
uléhali a stočený, mokrý, šat pod hlavou, to byla líheň pro vši.
Druhý den ráno šel na revír br. Větvička, ale již jsem ho více
nezahlédl, ač jsem po něm na karanteně pátral. Nikdo jej
nespatřil na revíru a ani nejmenší zprávy jsem se o něm
nedozvěděl. Jen je jisté, že musel býti těžce nemocen, či brzo
zemříti, protože ani na karantenu za námi nedošel. Dle oznámení
rodině zemřel prý 11. května 1942. Na 14. bloku jsem spával na
lůžku s ním. Spali jsme najednou celkem 3. Tak nás trestal
štubový, protože jsme byli Češi. Každá noc byla velikým
utrpením. Br. Větvičku jsem musel v poslední době míti na
pozoru a vésti jej, protože byl nepraktický, neuměl si pohověti v
práci, dřel jako kůň, neuměl vystihnouti situaci, neměl napjaté
oči a uši, což bylo velmi důležité, pozorovati co se kolem děje.
Mnoho jsme si ze svého života spolu vyprávěli, neboť od mládí
jsme byli přáteli a spolužáky. V nemocnici jsem nepobyl dlouho.
Asi jen týden. Již 26. dubna služba v sále četla: „číslo 26 804
půjde pryč“. Zalekl jsem se, nevěda kam půjdu. Kdybych se měl
vrátiti na blok, byla by moje smrt jistá. Tu lékař po chvilce se mě
ptá, proč se neraduji, neboť půjdu domů. Tu teprve se mi ulevilo
a pocit blaha se rozlil po celém těle. Teď jen se dostati z
nemocnice. Žádám proto lékaře, aby mě propustil. Prohlédl mě,
svolil a poslal do jiné průchodní místnosti, kde jsem se sešel s br.
Frkalem. Čekal již také na propuštění. Žili jsme spolu od počátku
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v Osvěčimi jako 2 rodní bratři. Měli jsme oba nevýslovnou
radost. Dvě noci jsme spolu prospali. Tetelil jsem se zimou pod
slabou pokrývkou, kterou div, že neodnesly blechy. Celý den
otevřená okna a drsný mrazivý vzduch nás chladil. Konečně 28.
dubna byl jsem z revíru propuštěn a poslán na karantenu.
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