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NA OTROCKÉ PRÁCI V NĚMECKU

Hitler je měl za otroky,
zahnal je na práce do říše,
daleko od domovů museli pracovat,
v zemi hákového kříže.
Ten kdo rozkaz neposlechl,
brzy se s gestapem shledal,
od něho poznal kruté metody,
kterými Hitler morálku zvedal.
Při špatné stravě těžce pracovali,
daleko od svých rodin,
museli nálety prožívat,
denně dřít dvanáct hodin.
Na paměť českých dělníků,
jejich zážitky do knihy jsem vložil
pravdivě, jak mi je vyprávěli tak, jak je každý sám prožil.

Karel]anáček Sobíňov
v únoru 1985
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VZPOMÍNKY JAROSLAVA RESSELA, ze Ždírce nad
Doubravou, na totální nasazení v Německu v letech 1942- 1945
Vyslechl a zapsal v lednu a únoru 1985 KarelJanáček Sobíňov.

Jaroslav Ressel, narozený 13. března 1922 ve Ždírci n/D. čp. 84, nyní
bytem v čp. 117, Květinová ulice, Ždírec n/D.
Vyučil jsem se holičem a jako holič pracoval až do doby 4 měsíce před
nasazením na práce do Německa. Čtyři měsíce před nástupem do reichu
jsem byl zaměstnán jako pomocný dělník v nástrojárně u firmy Eckhardt v
Chotěboři. Pak jsem byl povolán na pracovní úřad a odtud na lékařskou
prohlídku. S lékařským potvrzením, že jsem zdráv a výměrem pracáku já i
ostatní určení do říše jsme byli do týdne soustředěni v Pardubicích, odkud
nás transportovali vlakem do Prahy. Odtud zvláštním rychlíkovým vlakem,
v kterém bylo 1200 dělníků, jsme jeli na Drážďany, Lipsko, Halle, Desau až
na místo určení do Magdeburku.
Tam jsme byli ubytováni v dřevěných barácích. Baráky byly blízko
velkého nádraží, kde hrozilo nebezpečí, že bude při bombradování zasažen i
náš tábor.
Po ubytování nám byly vydány obleky, boty a další potřeby nutné k
životu v lágru. Pracovně nás roztřídili do několika oddělení v továrně
Junkers. Velká část chlapců byla určena do oddělení č. 4, kde byla největší
hala. Kdo byl vyučen soustružníkem, hned nastoupil k soustruhu, druzí se
museli postupně zaučovat. Takže u soustruhů stáli holiči, pekaři, obuvníci,
krejčí, číšníci a další řemeslníci nečerného řemesla.
Byl jsem ubytován na lágru č. 8. Bylo nás na "štubě" (místnosti) 29 mu
žů. Lůžka byla poschoďová. Byly to dřevěné pryčny se slamníky, které jsme
si museli při příjezdu nacpat už na dvoře připravenou slamou. Na každém
lůžku byla jmenovka bydlícího nocležníka. Mimo těchto postelí byl v míst
nosti stůl, několik lavic a skříňky na šaty. K vyhřívání místnosti tam byla
kamna na brikety. K přípravě snídaně a večeře bylo zařízení na plyn, které se
skládalo ze 6 8 plotýnek. Prádlo jsme si prali a sušili na lágru. Záchody byly
typu francouzského, kde musel člověk potřebu dělat na bobku.
Spal jsem na dolním lůžku, uprostřed štuby. Šly po mně hrozně štěnice,
takže jsem měl mnohdy špatnou noc. Taky nás rušil ze spánku hluk z
blízkého nádraží a později přelety anglických letadel letící bombardovat cíle
v Německu. Poněvadž těch štěnic, blech a vší bylo všude plno, přicházeli
každý měsíc muži, kteří v místnostech okna a dveře zalepili páskami a pak
zaplynovali. Nějaký čas byl od dotěrného hmyzu pokoj. Netrvalo dlouho a
žral nás znovu. Na ničení hmyzu ti plynaři používali síru, kterou uvnitř
místnosti zapálili. Zvláště se v táboře šířily vši.
-
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Taky v místnostech, po ránu, bylo k nedýchání. vzduch byl zkažen a jak
se říká - dal by se krájet!
K snídani a k večeři jsme si vařili kávu z přidělovaných kávových kostek,
zvanou meltu. K ní jsme přikusovali chleba namazaný kunerolem, mar
meládou nebo umělým medem. Tyto pomazánky jsme kupovali na lístky.
Ten kdo dostával balíčky z domova, dělil se s kamarády. Někdy balíček šel
dlouho a pak jeho obsah býval plesnivý. To jsme napadená místa na chlebu,
buchtě odkrojili a zbytek se s chutí snědl. Příděly byly velmi malé a člověk
byl mladý a tak jsme měli stále hlad.
Na obědy jsme kupovali lístky Obědvalo se v jídelně. Byla to pro nás
jídla mnohdy nechutná, ale nedostatek nás brzy naučil je jíst. Pamatuji jedno
jídlo, které jsme nazývali kejdou. Skládalo se z ostředěného mléka, třešní,
několika brambůrků, zelí, kapusty a různé zeleniny. Byla to vlastně jakási
kaše, jak to bylo husté. V ní byl nepatrný kousek masa. Tyto "kaše" se
mnohdy od sebe mnoho nelišily, jen jim scházela nějaká přísada, třeba
mléko nebo v ní byl jiný druh zeleniny. Byla též nemastná.
První týden nikdo z nás ty to hatlaniny nejedl . Ženy, které v kuchyních
vykonávaly různé práce - Rusky, Polky, Francouzky, Belgičanky nám říkaly:
,,Však až tady budete déle, budete je jíst." A naše porce snědly.
Někdy jsme šli do města do hotelu, kdy za větší obnos jsme dostali bez
lístků oběd, který obsahoval čtyři středně velké brambory a k nim byly čtyři
šneci. Když pak jsme se znali s číšníkem déle, přidal nám i lžíci špenátu.
Jak válka pokračovala, příděly se menšily s tím, čím jsme zpočátku
opovrhovali, nám teď bylo dobré, všechno jsme snědli tak, jak nám to říkaly
ženy z kuchyně.
Bez balíčků z domova a potravin, které občas někdo přivezl z dovolené,
by jsme velmi těžko prožívali totální nasazení. Dovolené ale byly udělovány
jen v nejnutnějších případech a žádosti musely být ověřeny německými
úřady z okresu bydliště v Čechách. Dostal se domů jen ten, komu někdo z
blízkých příbuzných zemřel, nebo byl těžce nemocný.
Nedostatečná také byla zdravotnická péče. Kdo byl uznán neschopný
práce, musel ležet na místnosti, kde byl ubytován. Jen pro těžší případy byla
v táboře cimra, odkud někdy nemocní odcházeli také do nemocnice. Zubaři,
ti zuby neléčili. Většinou napadený zub vy trhli. A to musel mít pacient
sebou u lékaře tlumočníka.
Tak jsem také přišel o jeden zub, který potřeboval jen malou opravu.
Jednou jsem také přišel ke zranění. N a brusce jsem si zranil palec na pravé
ruce. Byl jsem s tím měsíc neschopen práce, jinak jsem celou dobu v
Nčmecku přežil bez nemocí. Ani kamarádi ze světnice nebyli nijak vážně
postiženi chorobami. Až ke konci války několik chlapců z tábora kde si
chytilo nakažlivou pohlavní nemoc. Proti dalšímu rozšíření byla udělána
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různá opatření a jeden lékař, jménem Amor, který byl na ošetřovně, nás
varoval a dal rady, jak se máme chránit před nákazou.
Po přijezdu a po ubytování, asi za tři dny, pod dozorem veršusáků jsme
šli do fabriky. Tam jsme byli jednotlivě vy fotografováni na tovární průkaz.
Informovali nás o závodní jídelně, umývárkách, protileteckých krytech a již
podle dříve vypracovaného plánu nás roztřídili do dílen. Já s dalšími byl
určen do haly č. 4, kde jsme se přeškolovali na strojnické práce. Dostal jsem
se na frézu. Dozor nad námi měl Němec. Říkali jsme mu Vilém. Byl to
kovaný Němec, uměl jen německy. T i, kteří z nás částečně ovládali
němčinu, museli těm, kteří ještě neznali ani slovíčko, tlumočit, co nám ten
Vilém přikazuje. Když byl nějaký nutný případ, jak už jsem se zmínil, byli
tlumočníci, kteří nás v záležitostech zastupovali.
Na fréze jsem se zaučil brzy a pracoval na ní až do únoru 1944, kdy jsem
dostal dovolenou. Po návratu z dovolené jsem byl dán do kalírny, kde byla
velmi těžší práce nežli v soustružně. Byla to moje jediná dovolená za celý čas
nasazení v Nčmecku. Musím řícijak jsem ji obdržel.
Moje matka byla velmi nemocná, trpěla záduchou. Pan doktor Drbálek,
veliký vlastenec, s vrchním strážmistrem Holíkem z Krucemburku napsali
žádost, tu dali potvrdit úřadům a já na ni jsem dostal 14 dní volna. Ale já
dovolenou o týden přetáhl. Bylo to v době, kdy už v reichu byly veliké
nálety a strava stále mizernější. Tak se mi zpátky nechtělo. Přišel k nám pan
Alexandr Homolka starší a pověděl mi, že se už o mě zajímají z továrny v
Magdeburku a také gestapo z Pardubic. I když nerad, sedl jsem do vlaku a
odjel zpátky, neboť jsem věděl, že by žádný z kamarádů na štubě až do konce
války nedostal kvůli mně dovolenou. Tak to Němci měli zařízeno! Že jsem
dovolenou přetáhl, byl jsem za trest předán do kalírny Zatímco jsem na
fréze dělal stále jen jednu věc - ojnice do motorů, musel jsem v kalírně v
horku a zápachu nakládat a na vozíku přivážet k pecím těžké ocelové
součástky, které se v nich ohřívaly a pak vkládaly do kalících lázní. V této
mordírnějsem dělal dobře dva měsíce.
V ten čas přišel na tábor nový transport. Byli v něm většinou kněží a
bohoslovci z královehradecké diecése. Byli mezi nimi i hoši z okolí mého
domova: Andrcs z Peršíkova, Loubek z Radostína, Souček z Libice a další.
T i, když viděli jakou práci musím konat, se přimluvili za mě u táborového
lékaře Amora a ten zařídil moje přemístění nazpět do strojírny. Kněží
ovládali němčinu, latinu, někteří hovořili i francouzsky.
Ve strojírně ještě nějaký čas jsem vyvážel od strojů špony a až se uvolnila
fréza, šel jsem zase vy konávat frézařskou práci.
Začátkem června 1944 s devíti dalšími, ale jen já jediný z naší světnice,
jsme byli odveleni z továrny v Magdeburku do Nordhausenu. Tam jsme byli
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ubytováni v kasárnách po wehrmachtu, kde mimo nás Čechtl tam byli
Španělé, Francouzi, Italové, Poláci, Srbové, Belgičané, Holanďané. Stra
vování tam bylo celodenní, takže na místnostech jsme si nemohli nic uvařit,
nebylo na čem. Byli jsme odkázáni čistě na jídlo v tovární jídelně. Také
ubytování bylo kasárenské, spali jsme na kavalcích po vojácích. Místnosti
byly malé a v nich byla jen čtyři poschoďová lůžka, celkem pro osm mužů.
V Nordhausenu, který je v pohoří Harz, jsme byli zavedeni do dílem,
které byly vysekány ve skalách. Byl to ohromný komplex dílen pod zemí,
kde se vyráběly rakety Vl a V2. Dělali jsme tam jen podřadné práce. Uklízeli
dílny, dováželi různé součástky v bednách a potřebný materiál.
V ždy, když jsme šli na určené pracoviště, kontrolovali nás na čtyřech
místech esesáci. Na tomto pracovišti mimo nás byly také zaměstnány ženy z
Polska, Ruska, Francie. Odbornější práce vykonávali Němci a Italové a další
specialisté z různých zemí. Byli jsme vlastně jen na okraji této tajné výroby
raket.
Jednou jsme se pokusili projít dál, abychom uviděli, co se tam dělá. Voják
však na nás namířil zbraň a zařval: "Zuriick!" Místnosti tam již byly tenkrát
osvětlovány zářivkami.
Když jsme se do toho podzemí dostali, byly "tunely" ještě neobílené a na
stěnách jsme spatřili různé značky. Jejich původ a co znamenají nám vyzradil
sudetský Němec Hartman z České Lípy. Byly tam namalovány červené
trojúhelníky - znaky politických vězňů, jak říkal, vyznačené lidskou krví a
pod trojúhelníky byla čísla vězňů, kteří tam při stavbě této podzemní
továrny při práci byli ubiti.
S Hartmanem jsme mluvili česky, ale tajně, aby to jiní Němci neslyšeli.
Ten nás o mnohém informoval a jednou zavedl dále do výroby, kde jsem na
vlastní oči viděl už částečná tělesa raket, které Němci vystřelovali na Anglii.
Němci si od této nové zbraně slibovali, že po jejich nasazení vyhrají válku.
Což se jim naštěstí nepodařilo!
V blízkosti města Nordhausenu byl veliký koncentrační tábor DORA.
Od Hartmana jsme se také dověděli, že v tom táboře jsou vězněni i Češi. Až
doma po návratu jsem se dověděl, že v tom táboře byl též vězněn občan ze
Ždírce Antonín Lacina, továrník.
Byl zatčen hned po příchodu okupantl! v roce 1939 jako rukojmí. Sám
mi řekl při jedné rozmluvě, že tam dělal tlumočníka mezi Rusy a Němci.
Byl totiž za první světové války v rakouské armádě a pak v ruských legiích,
ovládal oba jazyky. Také mi řekl, že v táboře DORA byl držen Emil Chvátal
ze Ždírce, který se z koncentračního tábora nevrátil, zahynul tam.
Po nčjakém čase, přesnč už to nepamatuji, ale bylo to ještč v roce 1944,
jsem byl se skupinou jiných přestěhován do Tettendorfu, malé vesnice
nedaleko Nordhausenu. Umístili nás v menším sále v hospodě, kde už
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všechno pro nás bylo připraveno. Byl se mnou také kamarád Franta Novák
a Gustav Hrabánek. Vše, co jsme potřebovali k výživě, jsme si kupovali na
lístky a i z toho, co jsme dostávali z domova, jsme si sami vařili. Jen hlavní
jídlo, oběd jsme měli na špajzekartu v továrně, kam jsme jezdili vlakem.
V té vesnici jsme se cítili skoro jako doma. Jen ty dlouhé dvanáctihodi
nové šichty v továrně byly úmorné. V Tattendorfu byl klid, nerušil nás žádný
hluk jako v Magdeburku a Nordhausenu. Tam také byla možnost chodit do
krásného okolí, v neděli na výlety. V lesích a ve skalách jsme aspoň na chvíli
zapomínali na krutou litici války.
Takhle na podzim , když tam zrály švestky, jsme dostali chuť na švestkové
knedlíky. Jenže Němci je neuměli vařit. Tak číšníci mezi námi, Franta
Novák, můj nejlepší přítel byl také číšník, sehnali mouku, švestky jsme jim
natrhali a vařily se knedle. Chutnali i lágrfiirerovi, ba i majitelce hospody, v
které bylo naše sídlo.
Když se fronta přibližovala i sem, kde dosud bylo klidno, rozhodli jsme
se s Frantou Novákem, že utečeme do Čech. Franta uměl dobře německy a
uměl se pohybovat mezi lidmi - se mnou to bylo horší - spoléhal jsem se
tedy jen na něho.
Nastala naše anabase. Jednoho odpoledne jsme se rozloučili s kamarády
ze sálu a vydali se k českým hranicím. Vzali jsme sebou jen to nejnutnější
oblečení a trochu jídla. Snad týden jsme po nocích putovali, skrývali se
v lesích a tak kilometr za kilometrem se přibližovali, jak jsme doufali, k
domovu. Přespávali jsme pod mosty a lidem se vyhýbali. Když jsme se
dostali k městu Lipsku, řekli jsme si, že to risknem a že si na nádraží
koupíme jízdenky a pojedeme co nejblíže k českému prostoru. Šťastně jsme
prošli městem, dostali se i dobře na nádraží.
Bylo to mamutí nádraží, jedno z největších v Evropě, ale bylo v provozu
už jen jedno nástupiště. Franta šel kupovat lístky, já stál opodál. Ale v tu
chvíli pro naši sml!! u se tam objevil civilně oblečený muž, ozbrojený puškou
a pistolí a oba nás zbalil. Byl od domobrany, která zajišťovala v Německu
pořádek a chytala uprchlíky. Byli v ní samí starší muži neschopní bojovat na
frontě.
Odvedl nás do veliké nádražní místnosti, kde už bylo shromážděno jistě
na sto takových podobných jako my utečenců. Byli různé národnosti. Snažili
se také utéci před frontou z "Velkoněmecké říše". Pokoušet se o útěk na
tom nádraží bylo nebezpečné, ozbrojenců v budovách i kolem nich bylo více
a my jsme nechtěli dostat kulku do zad.
Asi po pěti hodinách nás nahnali na tři nákladní auta a zavezli do jednoho
městečka napolovic zničeného bombami. Museli jsme vstoupit do kostela,
který taky byl částečně poškozen bombardováním. V něm nás drželi po tři
dny bez jídla, jen jsme se mohli napít vody. Na stranu jsme chodili do
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tmavého kouta v chrámě. Teprve třetí den nám k jídlu přinesli tu jejich
vyhlášenou kejdu - ajtopf Potom nám poručili nastoupit do čtyřstupů a
zajišťováni čtyřmi vojáky wehrmachtu, dva vpředu, dva vzadu se čtyřmi psy,
jsme mašírovali do Saské Kamenice. Z dáli jsme slyšeli blížící se kanonádu a
přelétávala nad námi vojenská letadla. Fronta postupovala za námi. Vojáci se
vždy po určité době střídali. Tak jsme se dostali až za české hranice, do
Litvínova, kde nás s řevem a nadávkami vehnali do trestního tábora, kde
bylo množství vězňú a stále přicházely transporty dalších. Museli jsme se
svléknout do naha, ve sprchách pod studenou vodou se umýt, ostříhali nám
všechno ochlupení na těle, vlasy do hola a pak jsme obdrželi vězeňský oblek
se štráfy a čepičku. Kovové číslo s tkaničkou jsme si museli navléknout na
krk. Ztratili jsme jméno, stali jsme se číslem. Já měl číslo 18224. Mimo
obleku a čísla jsem vyfasoval železnou lžíci a ešus. Musel jsem se bezvadně
naučit své číslo hlásit po německu a to při každém předvedení a hlášení.
Jinak ten, kdo se to nenaučil, byl zbit bejkovcem od německých pochopů.
Velitel těchto "nadlidí" byl invalida z armády Rommela, která bojovala v
Mrice. Byl to hrozný kruťas a vězňové jak ho spatřili, třásli se strachem.
T ísnivý pohled byl na budovu truhlárny, kde truhláři zhotovovali rakve pro
zemřelé nebo zavražděné vězně. Denně těchto rakví z truhlárny vyváželi na
kárách s vysokými koly veliké množství.
Vodili nás pod bodáky na nádraží v Litvínově a v otevřených dobytčích
vagonech převáželi na práce na blízké letiště, které bylo ve výstavbě. Praco
vali jsme na úpravách letištní plochy. V ětší část vězňů pracovala na závodech
v Litvínově. Od Němců po celý den bylo jen slyšet: Schncll, schnell
arbeiten! Všechno muselo být prováděno v poklusu. Tak to bylo i s vy
dáváním stravy, kterou jsme dostávali až večer po příchodu z roboty.
Nejhorší to bylo při výdeji. Kdo neuměl zachytit do svého šálku příděl,
přišel o něj, neboť vydávající muž nehleděl, aby jídlo pořádně vyklopil do
nastavené nádoby: Vězeň nesměl z police si přidělené jídlo seškrábnout.
Pochop s obuškem ho hned ztloutkl.
Jen někdy na nádraží při čekání na nástup do vagonů se nám podařilo
chytit kus chleba, housku, vyhozené lidmi z osobních vozů. Lidé jak nás
spatřili, tak kdo co měl k jídlu, nám házeli a volali: "Hoši, vydržte, fronta se
blíží, brzy bude konec!" Bylo to pro nás veliké povzbuzení.
V táboře řádil tyf a úplavice, kterou jsem byl také postižen. Hodně vězňů
bez lékařské pomoci zemřelo. Já jsem se stále držel s kamarádem Novákem
a oba jsem tuto nemoc přežili. Poradil nám jeden starý vězeň, který přišel z
koncentráku z Německa, aby jsme jedli uhlí, k němuž jsme si pak pomáhali,
když jsme byli na nádraží.
T ábor byl obehnán ostnatým drátem, a ten nabit elektrickým proudem.
V rozích tábora byly kulometné věže, kde stáli vojáci stále připravení ke
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střelbě z kulometu, kdyby se snad někdo pokusil útěk. Rozkazy byly
udělovány na befclplacu.
Jednoho rána jsme se probudili do velkého ticha- na věžích nikdo nestál,
mikdo nelval na nástup. Vojáci se přes noc ztratili. Hlavní brána nyla
otevřená dokořán, ani tam nestály stráže. Bylo to podezřelé a celé dopoledne
jsme se báli vystrčit hlavy z baráků. Mysleli jsme, že je to na nás nějaká léčka
a že jak vyjdeme z baráků pustí do nás palbu. Nestalo se tak, léčka to nebyla!
Němci opravdu opustili tábor a zanechali nás osudu. Až k polednímu se
několik odvážlivci'l přiblížilo k bráně a tam se domluvili s civilistou, který na
kole přijel oznámit, že fronta je blízko a Němci utíkají .
Nastala veliká radost, zpěv a pláč. Muži, kteří byli schopní pochodu a te
dy i já s Frantou jsme se s nimi vydali na pochod k Mostu. U města nás
obklopili pracovníci Červeného kříže a ti nás dopravili až do Loun, neboť
mostecká nemocnice byla přeplněna.

VLOUNECH

V Lounech jsme byli hospitalisováni v nemocnici, kde nás lékaři dů
kladně prohlédli a tam jsme leželi čtrnáct dní. Dostávali jsme jen dietní
stravu a odpoledne jsme se mohli procházet po parku kolem nemocničních
budov.
Lounská nemocnice taky byla přeplněna. Pravděpodobně po výzvě
městských úřadi'l se přihlásili občané, kteří byli ochotni si vzít na starost
pacienty, kteří měli to nejhorší za sebou a potřebovali jen rekonvalescenci.
Mne s Frantíkem Novákem si vzala na starost paní Dietrichová , která
měla velký obchod s látkami na náměstí v Lounech. Budova, kde byl
obchod, byla jednopatrová a tento dům s bytem nahoře, velmi pčknč
zařízený, se nám stal přijemným útulkem.
Paní Dietrichová byla židovka, která se nějakým zázrakem dostala z drápi'l
nacistů. Její manžel a syn, oba zahynuli v koncentračních táborech. Ta se o
nás se svou služkou pečlivě starala. I u ní jsme museli, jak jí bylo od lékařů
poručeno, Jísti jen dietní jídla.
Jednoho dne, po spatření zavařených švestek ve spíži, jsme dostali
hroznou chuť na knedlíky s mákem. Že jsme spatřili ty zavařeniny, bylo z
toho, že jsme se mohli pohybovat po celém domu u Dietrichů. Knedlíky se
švestkama nám paní odmítla uvařit, neboť měla obavu, že by naše zesláblé
žaludky po přestálé úplavici toto jídlo nesnesly
Když jednou paní nebyla doma, přemluvili jsme služku, aby nám jich pár
udělala. Ale jaké byly následky po jejich požití, to se nedá vypovědít. Asi za
hodinu nás chytily hrozné bolesti v břiše a záchod nám nestačil, takže jsme
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oba své nemocenské oblečení zaneřádili. Služka, již starší žena, nám poručila
svléknout páchnoucí šat a hodila ho do kotle a spálila. My jsme se museli
bedlivě umýt a pak nám dala jiné čisté prádlo.
V Lounech jsme se dočkali konce války. Z oken bytu paní Dietrichové
jsme viděli ustupující dlouhé kolony německé armády a po osvobození, kdy
už nás uznali lékaři z lounské nemocnice schopné odjezdu domů, bylo nám
vydáno potvrzení a Červený kříž nás dovezl autem do Prahy
V Praze jsem šel s přítelem číšníkem Novákem do jeho bytu a pak ke své
sestřenici Marii Dvořákové, kde jsem pobyl jen krátkou dobu, neboť nás s
Frantou při jedné procházce zastavili členové revoluční gardy a po zjištění,
že jsme po úplavici a přišli jsme z trestního tábora, hned nás odvedli do
jakési ošetřovny Poznali nás taky podle do hola ostříhaných hlav.
Znovu jsme byli prohlédnuti, zda-li nemáme nějakou nakažlivou nemoc
a odtud, po více jak třech letech jsem mohl svobodně odjet domů.

VE

ŽDÍRCI

Po dlouhém odloučení s rodiči, na otrocké práci v Německu,jsem našel
rodnou vesnici v troskách. Devátého května 1945, v poledních hodinách
byla na 80 % rozbombardována. Nčkolik desítek občanů při náletu za
hynulo. Naše malá chaloupka, kterou otec s matkou tak těžko před válkou
postavili, stála, ale krytina, okna, štíty byly zdemolovány V naší chalupě, ve
špajzce,byla zaražena nevybuchlá sedmdesátikilová bomba.
Vyčnívala z ní jen horní část, asi deset centimetrů. Nábytek a zařízení
domácnosti bylo výbuchy bomb v blízkosti stavení zničeno. Následky náletu
by byly ve Ždírci mnohem krutější, kdyby letci bomby nepustili z malé výš
ky. Takto jich mnoho nevybuchlo a zarazilo se jen do země, tak jako ta u nás.
Byli jsme všichni rádi, že jsme hroznou válku ve zdraví přežili a hned po
návratu, i když jsem se ještě dlouho cítil slabý, dal jsem se s rodiči do opravy
chalupy První a musím říct velice nebezpečnou prací bylo odstranění
nevybuchlé bomby z naší spíže. Pyrotechnici měli práci jinde - nevy
buchlých pum bylo ve Ždírci a v Křížové zapíchnutých ve vozovkách
několik a ty se musely odstranit nejdříve a tak jsme se s otcem pustili do
vyhrabávání nebezpečného tělesa sami. Věděl jsem, že nesmím udeřit na
roznětku bomby Pomalým odhrabováním hlíny se nám to podařilo. Když
jsme tuto smrtonosnou věc nakládali na vůz občana Daniela, který ji potom
odvezl za vesnici, kde již byly v Horním lese složeny tři další, všichni
obyvatelé z naší ulice se vzdálili, neboť se obávali, že nám bomba exploduje.
Naše ulice - nyní nese název Květinová - byla nejvíce postižena. V do
mech, které byly zasaženy pumami, zahynulo patnáct lidí!
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RŮZNÉ VZPOMÍNKY
V Magdeburku jsme měli českou kapelu, pěvecký sbor a výbornou
fotbalovou jedenáctku. Byl jsem členem pěveckého souboru a s ním a s ka
pelou jsme vystupovali v různých kulturních domech, v Magdeburku i v
okolních městech, kde se po nedělích hrálo a zpívalo českým dělníkt1m.
Hrály a zpívaly se různé, tenkrát populární písně, národní písničky, které
stovkám posluchačů vháněly slzy do očí. Náš program vždy končil písní
Čechy krásné, Čechy mé a tu pak publikum s dojetím zpívalo s námi.
Mimo českých dělníků a dělnic v sálech také bývali posluchači i cizích
národností, ale i taky Nčmci, kteří si přišli poslechnout umční Čecháčků.
Nejvíce se líbila píseň "Škoda lásky", kterou Němci zpívali německy,
Francouzi francouzsky.
Smutnou vzpomínku mám na člena kapely Františka Dočekala z Nové
Vsi u Sobíňova, který byl výborný muzikant. Jednu letní neděli jsme se šli
koupat do Labe. Labe místy tvořilo víry a v nich našel smrt tento nadějný
hudebník. I když kamarádi, dobří plavci hledali jeho mrtvolu, neměli
úspěch. Proud odnesl jeho tělo do nedaleké vesnice, kde pak nešťastný
Frantík byl za velké účasti českých dělníků, kteří se sjeli z daleka, pohřben.

PSANÍ A POSÍLÁNÍ BALÍČKŮ DOMŮ A PŘÍJEM ZÁSILEK
Z DOMOVA
Jak již jsem se zmínil, byly mi velmi potřebné potraviny posílány od
rodičů do Německa. Můj vděk taky patří mé sestřenici Marii Dvořákové,
která mne také podporovala a posílala balíčky. Snažil jsem se jim odměnit a
jak jsem mohl, posílal jsem jim zase marky z výplaty Matce, když měla
svátek, nebo na vánoce jsem vždy koupil nějakou pozornost. Otci jsem
posílal cigarety. Všechny památky posílané z Německa byly nám zničeny při
náletu a hodně věcí nám také zcizili rumunští vojáci, před nimiž nic
neobstálo. Posílat pohlednice a dopisy do Čech jsme mohli neomezeně.
Samozřejmě, že každý, kdo psal dopis, byl opatrný, aby nenapsal něco,
čím by sobě nebo adresátu ublížil. Němci na poštách dělali prohlídky a kon
troly.
V táboře, v jídelně jsme měli radiopřijímač, který, jak nám bylo řečeno,
poslal ministr školství Emanuel Moravec. Jen z toho radia a z německých
novin jsme se dovídali jaká je situace na frontách. Byly to zprávy tendenční.
O pravé situaci nás informovali antifašisté Nčmci a spoludělníci, kteří
buď nově přišli z Čech, anebo od těch, kteří byli tak šťastni a dostali dovo
lenou a přijeli z domova.
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Takovou cestou jsme se dovídali zprávy i z druhé strany. Jinak nějaké ile
gální hnutí nebylo, aspoň mi nebylo známé. Při vyčerpávající dvanáctihodi
nové práci, při mizerné stravě, nebyl ani na takové věci čas a nebyla nálada.
Rád vzpomínám na své holičské řemeslo, které mi velmi ulehčovalo
situaci na lágru a i často v závodě. Stříhal jsem kamarády i německého mistra
a jeho zástupce. T i mně za to, ten den, když jsem je stříhal, omluvili v práci.
Chlapci z tábora zas mně za ostříhání místo peněz dávali potraviny ze svých
balíčků z domova. Cigarety, ty jsem nebral, byl jsem nekuřák a ty co jsem
dostal na příděl, ty jsem rozdával spolubydlícím na štubě a nebo posílal do
Čech. Taky jídlo, když se mi ho za ostříhání sešlo více, jsem daroval
kamarádům.
Vzpomínám na veselou příhodu. František Skalický z Čapkových domků
z Chotěboře bydlel se mnou také na místnosti. Jednou za ním přijel
příbuzný, který byl v Čechách výpravčím, ve své parádní uniformě, na hlavě
červenou čepici. I-lodně jsme se nasmáli, když vyprávěl, jak při jízdě vlakem
přes Německo a při přestupech na nádražích a pak v Magdeburku v tramvaji
ho Nčmci přátelsky zdravili, poklepávali na ramena a před ním se ukláněli.
Vyrozuměl z jejich řečí, že ho mají za jakéhosi odborníka ze střediska vývoje
raket Vl, V2. Bylo to v době, kdy už Němci rakety vystřelovali na Londýn
a vyvijeli další novou zbraň, kterou doufali vy hrát válku.
Skutečně muži z vývoje raket nosili červené čepice a tak našeho
výpravčího měli za raketového experta.

NÁLETY
V Magdeburku i v Nordhausenu sem žádný přímý nálet nezažil. Ale při
každém přeletu anglických letadel jsme museli do protileteckých krytů,
k�eré byly zbudovány přímo v lágru a také v továrním prostoru. Přímo na
závodě JUNKERS v Magdeburku nebyly za mého nasazení shozeny žádné
bomby, až když jsem byl přemístěn do Nordhausenu. Tam jsem se dověděl,
že fabrika byla poškozena náletem. V okolí Magdeburku však byly časté
nálety. Z Čechů, kteří byli v lágru, kde jsem byl ubytován, nikdo nezahynul.

ZÁVĚR
Nakonec připomenu ty, kteří se mnou prožívali otroctví.
Mimo již jmenovaného Františka Dočekala z Nové Vsi a kamarádů
Gustava Hrabánka a Františka Nováka z Prahy, byli se mnou, pokud
pamatuji z našeho kraje:
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Jaroslav Baloun z Benátek, František Motl z Benátek, Václav Ondráček
z Benátek, Rudolf Sekera z Jitkova, Jaroslav Kubát z Jitkova, Ludvík Dole
žal z Křížové, František Kasal z Hluboké, František Skalický z Chotěboře,
Mrva z Chotěboře, Standa Hrdlička z Libice, Němec ze Studence, Josef
Culek ze Studence a další.
Tyto moje vzpomínky byly zapsány po 40 letech a tedy čas trochu zakryl
zážitky rouškou zapomenutí, takže mnohé podrobnosti už unikly. Byly to
těžké chvíle, které jsem prožíval v mladistvém věku a teď, v přicházejícím
stáří na všechno vzpomínám a zdá se mi, že již to ani nebyla pravda! Jsem
šťasten, že naše vlast již 40 let žije v míru a já mohu prožívat v klidu a spo
kojenosti se svou dobrou ženou ]ustou, rozenou Janáčkovou, zasloužený
odpočinek v důchodu, v domku, který postavil můj otec a já ten domek
zmodernizoval. Ať tyto moje vzpomínky se stanou malým praménkem dějin
druhé světové války o otrocké práci českých dělníků v Německu.
V ún oru 1985-

Zapsal Kare/janáček Sobíňov

VZPOMÍNKYJANA STEHNY, z Nové Vsi-Sobíňova,
narozený 9.1.1922 v Horním Studenci č. 51

V srpnu 1942jsem byl nasazen na práce do Německa. Zvláštním vlakem
z Pardubic s dalšími jsem se dostal do Berlína. Z okolí byli se mnou: Jaroslav
Pokorný z Nové Vsi-Sobíňova, Bedřich Starý ze Sobíňova, Ladislav Sťastník
z Chotěboře, František Bačkovský z Hoješína, František Hrdlička z Hoješína
a Standa Kolář z 1-Ioješína.
Další, kteří se mnou byli na cimře: Robert Doucha z Újezda u Li
tomyšle, Josef Pávek z Újezda u Litomyšle, Ludvík Bednář z Újezda u Lito
myšle, František Beran z Babáků, Karel Hein z Prahy a Karel Vícha z Prahy.
Ostatní, kteří se mnou bydleli na místnosti nepamatuji.
Bydleli jsme na táboře ve dřevěných barákách. V místnosti nás bylo
šestnáct. Spali jsme na dřevěných pryčnách, které byly dvě nad sebou. Spával
jsem nahoře. Bedřich Starý-Petrů, ten nás rušil hrozným chrápáním. Také
zaléhal do tábora hluk z blízké dálnice. Na jídlo jsme byli odkázáni jen v
táborové jídelně. Na místnosti se vařit nedalo, nebylo na čem. Byla tam jen
výhřevná kamna na uhlí. T ábor Lichtenrade, jak se jmenoval, byl blízko
borového lesa, kam jsme při náletech se utíkali schovat, pokud jsme právě
byli v táboře. Odtud jsme asi čtyřicet kilometrů jezdili do překládkové pošty,
kde jsme měli na starost manipulaci s balíky, které se přivážely z nádraží na
motorových vozících. Byly to balíky s nhným zbožím pro obchody i malé
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balíčky pro vojsko. Byla tam i polní pošta. O tu se většinou starali Němci.
Ulice, kde bylo naše pracoviště se jmneovala: BAHNHOFSTRASSE mit
POSTAMT.
Pracovali jsme na tři směny, ranní byla po osmi a noční po dvanácti
hodinách. Byl tam nepřetržitý provoz. Z této pošty se zásilky rozvážely na
další poštovní úřady v Berlíně. Nebyla to těžká práce, ale při špatném jídle
jsme bývali již ke konci směny unaveni.
Asi šest měsíců po našem přijezdu do Berlína začaly větší nálety. Z na
šeho tábora, dokud jsem tam bydlel, nikdo nepřišel o život, ale z jiných
táborů přišlo o život hodně nasazených dělníků, jak z Čech, tak i jiných
zemí. Pamatuji na pohřeb 21 Čechů. Jsou pohřbeni na hřbitově v G e
sundgrunnen. Byl jsem taky s kamarády na tomto pohřbu.
V blízkosti našeho lágru byla továrna, v které se vyráběly tanky značky
TYGR, které byly řízeny radiem. V té tov�rně pracovalo hodně Rusů. Tento
závod byl několikráte bombardován a zahynulo tam větší množství lidí,
zvláště žen a dívek z Ruska a Polska, které tam byly nasazeny.
Se svými kamarády, s kterými jsem pracoval na poště, jsme přestáli
několik náletů při jízdě na pracoviště, nebo když jsme se vraceli po skončení
směny na ubytovnu. Bombami bylo zasaženo také nádraží u pošty. Po
náletech nás chytali policajti a museli jsme pomáhat odklízet trosky a za
chraňovat zasypané obyvatele. Nejvíce jsem litoval děti! Byla to hrůza slyšet
jejich úpěnlivý pláč a nářek, když byly zraněny. Dodnes se nemohu dívat na
filmy o válce, neboť se mi znovu vracejí ty strašlivé výjevy z bombardování
Berlína. Některým chlapcům z tčch zážitků zbělěly přes noc vlasy.

ZÁBAVA
Pokud byla možnost a zbýval čas, scházeli jsme se v jedné budově v
táboře, která byla určena pro shromažďování. Tam jsme při kytaře zpívali
naše české písničky a předváděli různé drobné scénky. Tyto zábavy nás
posilovaly na duchu a uváděly v naději, že se brzy dočkáme konce války a
návratu domů.
Jednoho dne při procházce jakousi postranní ulicí jsem zahlédl nad
malým krámem nápis: Smejkal - SCHUEMACHER. Jako obuvník jsem
vstoupil do dílny, v které jsem našel starého muže a česky jsme se domluvili,
že pochází od Přibyslavi. Měl za ženu Němku a živil se ševcovinou. Když
jsme měli volno, tak jsem s Bedřichem Starým, taky ševcem , k němu
docházeli a pomáhali mu se správkou bot. Smejkal s manželkou nás rádi
viděli a naši pomoc vítali, neboť měli hodně práce. Odměňovali nás cigare
tami a jídlem. Zvláště pro nás byly cenné cigarety, neboť příděly byly malé
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a my s Bedřichem dost kouřili. Co se s těmi dvěma stalo nevím, bombar
dování pokračovalo! Ničily se celé čtvrtě a jistě i ta část, kde měli dílnu a byt
přišla ke zkáze. Ulice se staly neprůchodné a Berlín byl v rozvalinách.
Na táboře jsme neměli žádné rádio, jen tam byl táborový rozhlas. Zprávy
o postupu front jsme zjišťovali na poštovní mapě, která byla v nádražní
poštovní budově, balíkovém oddělení. Do této mapy se píchaly vlaječky na
částech území, které z počátku Němci dobyli a tam se tedy mohly zasílat
pytlové zásilky polní pošty. Jak německá vojska ustupovala, vypichovaly se
vlaječky zase ze "ztracených" obvodů a tím jsme my Češi věděli, že Němci
dostávají na frak a fronta se dostává k říši.
Mezi zaměstnanými německými zřízenci byli i někteří, kteří nesouhlasili
s Hitlerem a ti nás opatrně upozorňovali na ústup hitlerovců. Z mapy a od
nich jsme měli částečný přehled válečných událostí.
Náš přímý představený poštovní inspektor byl Rakušák. Jednal s námi
velmi solidně a vážil si naší práce.

JAKJSME SE BAVILI

Takhle jednoho večera, když se nás několik navracelo z práce na tábor,
chlapci z první smčny nás chtěli postrašit. Ukradli na tržnici bílou řepu, z ní
vy řezali lebku a dovnitř vložili rozsvícenou svíčku. Aby lebka ve tmě byla
strašidelná, Bedřich Starý na ni navlékl své jediné červené trenýrky. Když
jsme vstoupili do místnosti, spatřili jsme vystavenou lebku, ale taky pocítili,
jak se pálí látka. Když se podařilo hořící trenýrky uhasit, byla v nich už veliká
díra, která se již nedala spravit. Jarda Pokorný, vyučený krejčí, slíbil
Bedřichovi, když si sežene nějakou látku, že mu trenýrky spíchne. Kde však
látku vzít? Bedřich uzmul záclonu v poštovním voze, kterou se tam zakrý
valo okénko. Nikdo ale nepočítal jaké to bude mít následky. Na krádež se
přišlo a všichni, kteří jsme měli co dělat kolem poštovního vozu, byli jsme
vyšetřováni. Policajti vyslýchali tvrdě, ale nikdo z nás nic neprozradil. A tak
celá záležitost dobře skončila. Bedřich záclonku kamsi zahodil a stejně by
z ní nemohl mít trenýrky, neboť látka byla hustě potištěna písmeny RPD
Reichpostdirekcion - říšské poštovní ředitelství.
=

ÚTĚK Z NĚMECKA

Když už nám bylo nejhůře a nastával chaos, bylo to v roce 1944 před
vánocemi, domluvil jsem se s Frantou Beranem z Babáků, že využijeme
příštího náletu k útěku z Berlína. Vlezli jsme do vlaku, který jel do protek16

e

torátu. Měli jsme na sobě oblek s poštovním znakem na levém rukávu a v
kapse průkazku platnou jen do poštovních vlaků v Německu, která nás
opravňovala z nich přebírat balíky. T ím vlakem jsme se dostali bez nesnází
až ·do Roudnice v Čechách. V Roudnici jsem měl známé, tak jsme je
navštívili a pak posilněni a podarováni cigaretami jsme dojeli dalším vlakem
až do Prahy. Hned v Praze jsme cigarety potřebovali. Jeden železničář nás za
cigarety ukryl a pak těsně před odjezdem vlaku do Pardubic nás šoupnu! do
úředního vozu, kde měl s osádkou zařízeno, aby nás dopravila do Pardubic.
Z Pardubic zase bez jízdenky jsme pokračovali osobákem blíže k do
movu. Ve Skutči do vozu přistoupil revizor. Byl invalidní, měl protézu ruky.
Polilo nás horko, když nás požádal o jízdenky. Ukázali jsme mu ty
"peronkarty" a on se na ně podíval a povídal: "To jedete na ně odtamtud?"
Načež jsme oba přikývli. Ptal se ještě do které stanice jedeme. Oba jsme
řekli, že již brzy vystoupíme. Báli jsme se říci název stanice. On však řekl:
"Jeďte, když jste již dojeli takřka domů!" a odešel.
Přesto jsme s obavou sledovali na každé zastávce jestli nejde do nádražní
budovy telefonovat četníkům, nbeo gestapu. Byli jsme připraveni třeba
vyskočit z jedoucího vlaku. Stáli jsme u dveří, kličku u nich nadzvednutou,
aby jsme mohli v případě nebezpečí uniknout. Franta vystoupil v Holetíně,
já ve Stružinci, abych měl jistotu, že jsem revizoru zmátl stopu, nejel jsem
tedy až do Ždírce. Pak jsem si to namířil přes pole do Studence. Silnici jsem
pokládal za nebezpečnou.
Z Německa jsem si přivezl chorobu, měl jsem vřed na dvanácter
níku. K lékaři jsem nemohl, skrýval jsem se u dědečka v Hudči.
Když se můj zdravotní stav nelepšil, obrátil se otec na známého primáře
Malečka v Kutné Hoře. Ten mě vzal do nemocnice na vyšetření. Byl jsem
tam sám v jedné malé místnosti a chodila ke mně jen ošetřující sestra. Pan
primář po vyšetření naordinoval léky a já se vrátil zase do Hudče, kde jsem
se dál léčil.
Zatím v Berlíně o nás usoudili, že jsme zahynuli při náletu. Tak to bylo
oznámeno otci, který ještě k tomu oznámení obdržel moji pracovní knížku
se zápisem uzavření pracovního poměru.
Na základě této pracovní knížky se zápisem skončení pracovního pomě
ru v Berlíně jsem se již mohl veřejnč léčit u pana doktora Drbálka v Křížové.
U něho jsem dostával každý druhý den injekci. Po 22 injekcích jsem byl na
kontrole zase u primáře Malečka v Kutné Hoře a ten po prohlídce usoudil,
že jsem zdráv. Musel jsem se přihlásit na pracovním úřadě a ten mě přidělil
jako obuvníka do Ždírce k Bedřichu Kotoučovi, který měl zažádáno o pra
covní síly. Zanedlouho se v dílně Kotoučově objevil i Bedřich Starý a taky
jako obuvník u něho pracoval. Ale jeho práce byla velice podivná. V dílně
pracoval vždy jen nějaký čas, to když přitáhl na zádech plný ranec rozbitých
17

bot, a když jsme je všichni společně opravili,zase je nandal do batohu a ode
šel. Opravy neplatil a Kotouč na něm žádné peníze nechtěl. Byly to boty
partyzánů, s kte1ými Bedřich měl styky a nakonec se pak v dílně už vůbec
neukázal - odešel k nim nadobro.
Můj mistr Kotouč ze Ždírce byl po válce ždíreckými občany vyvlečen z
domu a vodili ho po vesnici s tabulí na zádech, na které byl nápis: KO
LABORANT. Litoval jsem ho, i když byl u

VLAJKY a

snad zpočátku chválil

protektorátní režim. Ale mohu dosvědčit, že pro partyzány udělal hodně,
tím že jím bez nějaké náhrady spravil hromadu bot.
Když přišla revoluce, po zkušenostech z Německa, byl jsem opatrný
a neměl horkou hlavu,jako někteří, že za to zaplatili i životem. Po příchodu
Rusů jsem musel s otcem a bratrem zhotovovat vojákům holínky z ma
teriálu, který si přinesli. Taky jsem chodil na hlídky s puškou a protahoval s
dalšími muži okolní lesy a hledali jsme rozprchlé Němce. Taky sbírání
zbraní a munice jsem se zúčastnil.
Ještě rok po válce jsem musel držet dietu, po tom vředu na dvanác
terníku, který byl dť1sledkem špatné stravy v Německu.
Do Německa jsem měl adresu: JAN STEHNO, Lichtenhrad, R.P.D.
Láger 1, BERLIN 5/8, Stainstrasee, Datschland.
V ú noru 1985

vyslechl a zapsal Kare/janáček Sobíiíov

JIŘÍ KOREJTKO, narozený 30.1.1920 v Železných HMkách č. 42
Jiří Korejtko zedník pracoval až do podzimu 1941 na různých stavbách
na Chotěbořsku a P řibyslavsku, u stavitele Neubauera.

Když končila

stavební sezona, zavolal si Jiřího Korejtku a jeho několik spoludělníků
správce Švec z Přibyslavi na pracovní úřad, kde jim řekli, že musí jet
pracovat do Wienneudorfu v Rakousku.
Sbalili kufry a jeli 7. listopadu 1941 do neznámé ciziny. S Jirkou sdíleli
osud i jeho kamarádi Štěpán Kubát a Franta Kubát zvaný Veruňák z Jitkova a
Standa Benců z Oudoleně a jiní ze zdejšího kraje. Dostali se do Vídně na
hlavní nádraží, odkud je odvezli do Wienneudorfu, asi 35 km od Vídně, do
likvidované vesnice, kde mčli stavčt letecké továrny.
Tam již bylo několik německých firem. Jejich se jmenovala Rilrelskompa
nie. Bydleli v lágru ve dřevěných barácích, které měly po pěti místnostech. V
každé bylo ubytováno 20 mužů. Jiří měl kavalec se Standou Bencem, Jiří
spával nahoře a Standa dole, po dva roky. Naši zedníci byli rozděleni po
pracovišti na řemeslnické práce. S nimi pracovalo i mnoho cizinců - Poláci,
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Rusové jako váleční zajatci, Srbové, Chorvati, ba i Španělé, Holanďané,
Francouzi a Řekové. Potravinové lístky nedostávali. Stravovali se v kantýně,
kde každý týden kupovali "špajzerkartu", která stála 7 marek 70 feniků, čili 77
korun, jak se tehdy přepočítávala naše měna. Na tu fasovali stravu. Snída-ně,
většinou černá káva, chléb, v poledne zelí, brambory, kapusta a podobně.
Z počátku jeho nasazení byly dávky ucházející. Bochník chleba dostávali
velikosti talíře. Jak pokračovala válka, bylo jídla stále méně. V roce 1943-44
dostávali už jen část bochníčku. V půl dvanácté se šlo z pracoviště, bylo to
dvacet minut do kantýny a se šálkem stáli ve frontě někdy na jídlo až dvě
hodiny. Byly tam dvě kantýny pro několik set lidí. V zimě lidé tak promrzli,
že někdy nebyla ani chuť jít se postavit do řady. Jen nedostatek a hlad
donucoval, i když jídlo bylo šplochta, dobré tak pro dobytek, stoupnout si do
řady.
V zimě 1943 přicházelo uzené koúské maso z Ukrajiny. Dělníci maso
kupovali, i když bylo všelijaké, plesnivé, jen aby zahnali hlad. Nemoce
zažívacího ústrojí byly na denním pořádku.
Vedle tábora Čechů bylo ubytováno na 3000 Poláků a Rusů zajatců. Byli
to většinou mladí lidé, v zimě, v létě nedostatečně oblečení, v pruhovené,
tenké oděvy, na nohách dřevěné pantofle. Chodili na pracoviště v četách.
V předu dva vojáci, vzadu dva vojáci s puškami. Poslední dva zajatci nesli
nádobu s jídlem. Nikdy Jirkovi nevymizí z paměti jejich zubožený zevnějšek
a to bylo v roce 1942, natož, když válka skončila až v květnu 1945. Mnozí se
jistě domů nevrátili. Na pracovišti pracovali volně, obklopeni strážemi.
Čeští zedníci stavěli protiletecké kryty a oni upravovali terén lopatami a
krumpáči. Strážní nebyli jenom Němci, ale také z řad zajatcLJ a ti byli někdy
horší než sami Němci. T i se chtěli zavděčit a tak vy konávali i to co se na
nich nechtělo. Zajatci byli zesláblí z nedostatku potravy. Kdo nemohl
pracovat, toho odvlekli do některého bunkru a tam ho zmlátili, většinou
utloukli k smrti. Strážní mčli gumové hadice, v nich železo a tčmi je trestali.
Několikrát viděl Jirka, když tito zajatci pochodovali do práce a když pro
cházeli mezi baráky, jak některý ubožák vyběhl z řady a hledal v koších na
odpadky něco k snědku. Běda, zhlédl-li ho strážný, hned po něm střelil.
Velmi často bylo slyšet výstřel, který platil některému zaJatci.
Na pracovišti, chtčl-li jít zajatec na stranu, musel se hlásit strážnému. Ten
podle rozmaru, buď mu dovolil, nebo ho přetáhnu! přes záda, někdy
žádajícího ani nepustil.
Z počátku mezi našimi zedníky nebyla důvěra. Byli někteří, jenž využí
vali hrozné situace ostatních pracujících, hlavně Poláků a Ukrajinců a těm
prodávali draze chléb a jiné potraviny. V roce 1943 bochník chleba tito
šmelináři prodávali za 500 K, 1 kg brambor za 30 K. Ukrajinci, kteří dělali
jen za mizerné jídlo, dostávali malé kapesné, asi 14 marek . Nebylo tak lehké
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pomáhat zajatcům. Jiří Korejtko vyprávěl, jak Němci utloukli na místě
jednoho chlapec z Prahy za to, že dával zajatcům jídlo.
Naši chlapci ve Wienneudorfu se přesto snažili zmírnit bídu Rusů a Po
láků a pomáhali jim, kde se dalo. Později, když počaly nálety na Vídeň,
sabotovali práci. Sám jejich parťák Šimek, rakouský Čech, říkával: "Jen hoši
málo dělat, málo práce!"
Na dovolenou do Čech nebylo taky snadné se dostat. Přišel vagon cihel
a třeba 2-3 hodiny před odjezdem se muselo jít skládat. Jet domů bez
potvrzení bylo veliké riziko. Jirky kamarád Štěpán Kubát z Jitkova j el jed
nou načerno domů a na hranicích ho chytila pasová kontrola. Stěpána
zmlátili a zavřeli do vězení ve Vídni, kde pobyl 6 týdnů při šlupkatých
bramborách. Kamarádi z lágru mu sice poslali jeho prádlo, svetr a nčjaké
jídlo, ale on ničeho nedostal. Když se vrátil, byl tak přepadlý, že již do konce
války se o něco podobného nepokusil.
Jiří onemocněl ze špatného jídla na žaludek a lágrový lékař ho nechtěl
uznat. Proto 27. ledna 1944 odjíždí na dovolenou s úmyslem, že se již do
Wienenudorfu nevrátí.
Sotva týden přetáhl, již ho navštívil v Horkách ždírecký četník Friebert,
že se musí ihned vrátit zpátky, že se po něm ptá německá policie. Jirka si
tedy zabalil kufry a rodičům řekl, aby každému, kdo se po něm bude ptát,
odpověděli, že odjel do Vídně. Zatím se skrýval u švagra v České Bělé a u
své snoubenky v Novém Ransku. Ještě několikrát ho honili četníci, ale přece
se šťastně dočkal konce války a osvobození.

Podle vyprávěníJiřího Korejtky zpracoval v roce

1963

KarelJanáček

JIŘÍ KAFKA, narozený roku 1921 v Sobíňově č. 9
Jiří Kafka pracoval u firmy Cach v Hlinsku jako domácí tkadlec. V roce
dostal výzvu od pracovního úřadu, že musí do Německa na práci,
jako 21. ročník. Snažil se jim to na úřadě vymluvit, že má staré rodiče, menší
hospodářství, ale nebylo to nic platné. Mezitím odjížděl jeden transport,
v kterém byli jeho kamarádi, do Vídně, ale on musel do Berlína.
V Berlínč je roztřídili podle řemesel a Jiří jako pomocný dčlník byl dán
do kotelny, kde navážel uhlí a konal pořádek. Továrna, v které pracoval, se
jmenovala Eigefabrik TI·eptov. Vyráběly se tam různé radiopřístroje a vysí
lačky do ponorek. Pracovalo tam 70 % cizinců. Skupina, se kterou přijel,
čítala 30 mužů, většinou z Ústí nad Orlicí. Někteří byli posláni do jiných
závodů v Berlíně.
1940
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V továrně v Treptově byly taky nasazeny 4 české ženy, které prováděly
úklid.Jedna,jménem Dymáková, byla z Chotěboře.
Když se Jirka zaučil v kotelně, musel narukovat Němec, který se s nimi
snažil vycházet, ale před vrchním nad celou dílnou se museli mít
napozoru.
Po přijezdu do Berlína, nežli si zvykli na jiné prostředí, bylo jim teskno
po domově. Když ale přicházely další a další transporty,které potkávali,když
vycházeli z továrny, bylo jim veseleji. Po ulicích se jich počalo hemžit a
sladká čeština se mísila ve spleti francouzštiny a tvrdé němčiny. Strava v roce
1940 byla dobrá. Horší stravovací situace vznikla po vánocích roku 1941,
kdy byla dána určitá omezení. V kantýně vařily Němky; na nich záleželo,zda
jídla přidaly více, nebo hrubě odmítly s podotknutím, že jim to musí stačit.
V roce 1941, kdy se začal projevovat nedostatek potravin, počalo se psát
domů o balíčky a to hlavně o cigarety,i když se vědělo, že rodiče doma také
toho mnoho nemají. Cigarety se vkládaly do bochníků chleba, jinak byly z
balíku vykradeny.
Jiří vzpomínal na jednu příhodu, kdy dělník Eis z Benátek dostal od
rodičů zprávu, že budou mít zabíjačku. V sadil se s nimi Jaromír Janáček,
zvaný Drápalík, ze Sobíňova, že pro tu výslužku ze zabijačky dojede a při
veze ji do 24 hodin. V 10 hodin večer se sebral, vsedl do podzemní dráhy
a skutečně za 24 hodin se navrátil s balíčkem ovaru a tlačenky. To nebyla v té
době žádná maličkost. Jak to udělal,zůstalo jim všem záhadou. Podezírali ho
totiž,že s Němci kolaboruje.
Ubytováni byli ve staré kavárně Peterlaisten na Kapennigstrasse č. 137.
Bylo jich tam šedesát. V jedné polovině budovy byli Ceši a v druhé Fran
couzi. Vedoucí ubytoven byl Francouz, bývalý kapitán námořní dopravy.
Naši chlapci s ním vycházeli velice dobře i sám lágrfíra se o ně dobře staral.
O vánocích, když nemohli na dovolenou, vymohl jim přilepšení, několik
jablek a sušenek. Z koštěte si zhotovili stromek, na něj navěsili ozdoby z
papíru. Dopisy od milých z domova jeden druhému předčítal. Tak strávili
první vánoce v Německu.
Na jaře 1942 došlo k bombardování zoologické zahrady a jedna garnitura
bomb padla i do části Treptova, a byla zasažena i část továrny. Po tomto
náletu došlo k odvelení 30 Němců, kteří ještě v podniku byli. Za Jirkou
přišel ředitel, že musí přejít topit na tovární loď, která přivážela pro závod
suroviny. Jezdila po Sprévě do Hamburku, kde na překladišti se na ni
nakládaly barevné kovy a odvážely do Treptova,kde byla též slévárna.
V Hamburku měl možnost se setkat s lidmi,hlavně se zajatci Rusy a dvě
ma Angličany, kteří byli sestřeleni při bombardovací akci. Rusové a Poláci
pracovali v docích,nosili veliká břemena, pod kterými často klesali a dozorci
je poháněli pendreky a kopanci. Jiří, když to viděl, říkal si, že by bylo pro
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ně lepší skočit do moře a pokusit se přeplavat tu velkou louž, nežli pracovat
v tak bídných poměrech.
Na podzim 1942 Jiří Kafka si vzal dovolenou se záminkou, že potřebtue
rodičům pomoci v podzimních pracech. Měl potvrzení na tři týdny. Dovo
lená vypršela a Jirka se už do Berlína nechtěl vrátit. Několkrát k němu přišel
muž od gestapa, před kterým se musel skrýt. Aby rodiče nevydával v nebez
pečí vyšetřování, poslal svému kamarádovi Adolfu Starému, který byl ve
Vídni, dopis a v něm psaní pro otce a matku, s prosbou, aby ho Starý poslal
do Sobíňova, jako kdyby Jiří psal sám z Berlína.
Když návštěvy policie a gestapa byly častější, rozhodl se, že pojede zpátky
na práce, ale ne do Berlína.
Počátkem roku 1943 mělo odejít několik dalších mladších chlapců ze
Sobíňova do Sarrau ve Slezsku. Byl to Jarda Hošek, Sláva Zárubnický, Sláva
Škarýd, Otta Zvolánek a další.
Jiří uvažoval tak, do Slezska to není daleko, případně když se něco
přihodí, pěšky se dostane domů. Doma se klidně spát nedalo, válečné
poměry byly dosud nejasné, rozhodl se a jel s ostatními do Sarrau.
Přivítání pro něho nebylo zrovna přijemné. Ptali se ho po papírech, ale
on žádné neměl. Konečně ho přece zaměstnali v oddělení, kde se vyráběla
zinková barva. Někteří jeho kamarádi pracovali na výrobě superfosfátu.
Ubytováni byli na baráku, kde polovička bydlících byli Sobiňováci
a chlapci z Chotěbořska. Tam si vytvářeli prostředí, na které byli doma
zvyklí. Lidé civilisté byli přijemní, až na několik vedoucích v továrně, kteří
na nich vyžadovali, co největší výkon.
Chlapci v Sarrau měli svou fotbalovou jedenáctku. Večery trávili při
harmonice a zpěvu. Chodili do podnikového kina a navštěvovali známé,
kteří byli zaměstnáni ve V ratislavi a Svídnici. Když se jim do baráku
nastěhovaly štěnice, hned měli práci na čtrnáct dní, nežli je vychytali.
Přišel rok 1944, kdy se situace počala měnit. Poznali několik dobrých
Poláků. Gustav Gábr z Lazan měl maličkou mapu, na které jim ukazoval při
návštěvě u nich na světnici, kam už Rusové postoupili a jak fronta vypadá.
Když padlo některé město do rukou sovětské armády, v dílně na kovadlině
zatloukl několik ran na oslavu osvobození tohoto města.
Chlapci ze Sobíňova pomáhali ve Slezsku i zajatým Rusům. Našli jejich
tábor, když jednu slunečnou neděli šli do okolí na procházku. Blízko Sarrau
v polích byl pěkný březový háječek, kde chtěli prožít nedělní odpoledne.
Když však přišli k lesíku, byli zastaveni vojákem, který jim ukazoval na
tabuli, že se nesmí do tohoto prostoru.
To by nebyli ani čeští chlapci, aby nebyli zvědaví, co vlastně v h;ijku je.
Obešli opatrně lesík a na jednom místě s příkré stráně spatřili, že je tam
cihelna, kde se hemží 150 až 200 mužů, kteří mají na sobě zelené uniformy
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a na zádech namalované veliké U. Poznali, že to jsou Rusové. T i pracovali
bez jakéhokoliv nářadí, jen holýma rukama dobývali hlínu se strání a naklá
dali do dřevěných trakařt'1 a odváželi pod kůlny ke zpracování.
Když toto naši chlapci zjistili, snažili se Rusům nějak pomoci. Od té
doby přicházeli na stráň a odtud jím házeli brambory a chléb. Jarda Hošků
má na ty chvíle smutnou vzpomínku. Když chtěl jednomu zajatci podat
kousek chleba, uviděl ho strážný a Jardu udeřil tak, že mu natrhl ucho.
Ostatní s ním přítomní se proti vojáku postavili malou demonstrací výkřiky a hrozením. Chlapci kupovali chléb od Poláků a pak ho dávaii
Rusům v cihelně.
V létě 1944 psali rodiče Jirky, že děda je na smrt nemocný. Vzal si tedy
propustku, ale bohužel, dčdu již živého nezastihl. Přijel mu právě na
pohřeb.
V Sobíňově však již bylo utečenců "Černouškt'1", proto se rozhodl, že se
do Slezska nevrátí. Nebylo ale možné jen tak bez práce žít. Otec s matkou
byli staří a chtělo se jíst a na jídlo byly potřeba peníze. Naštěstí se v Sobí
ňově začaly vy rábět kazety, podnosy, na které se vy palovaly různé vzory
a toho se několik "Černoušků" chytilo. V tu dobu také zde i v okolí _počala
partyzánská činnost a podzemní hnutí se připravovalo k odboji. Cetníci
z Křížové Smejkal, Janovský a hlavně velitel stanice ř Iolík spolupraco
vali s odbojáři a partyzány. Hlásili do Sobíňova každou akci připravenou
Němci, každou kontrolu napřed, takže utečenci mohli dosti klidně žít a pra
covat. Někteří z nich odešli do lesů, ale musely zůstat spojky a spolupra
covníci, kteří hlásili pohyby vojenských vlaků a hlavnč pomáhali získávat
střelivo a výbušniny z bíleckých muničních skladů.
Na podzim 1944 zemřel raněn mrtvicí Jan Dvořák, sobíňovský starosta.
Ten věděl o každém utečenci o každém hnutí partyzánů. Sháněl pro ně
potravinové lístky, šatenky a obuv. Kryl každého, kdo se musel krýt před
okupanty. Tajil černé porážky prasat, z kterých se dodávalo tčm, kteří nebyli
hlášeni, utečencům a chlapcům v lesích. Pohřeb starosty Dvořáka se stal
tichou demonstrací celé obce sobíňovské. Čtrnáct "Černouškt'1" vynášelo
jeho tělesnou schránku z jeho domu, za rakví dva z nich nesli veliký věnec
se 14 červenými karafiáty. Strážmistr Holík, který této akci přihlížel, slzel
nad jejich odvahou. "Černoušci" nosili na krku na řetízku zavěšené lvíčky
vyřezané z dvacetihaléřů a na hlavách čepice, kterým říkali masaryčky.
Jiří Kafka se zúčastnil 5. května 1945 osvobozovacího přepadu na Bílku a
odtud odjel s dalšími ke Ždírci, kde u Dočekalovy vody bojoval proti
mnohonásobné přesile, byl tam raněn do ruky a při ústupu ještě do paty.
Zpracoval podle vyprávěníJiřího Kajky v roce 1963 K. Janáček.
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FRANTIŠEKDOČEKAL, Nová Ves- Sobíňovč.141

Narodil se 5. listopadu 1921. Chodil do školy v Sopotech a do měšťanské
v Chotěboři s vyznamenáním. Vyučil se soustružníkem kovů na Starém
Ransku, kde též po vyučení pracoval. Byl svobodný. Hrál na housle, flétnu
a trombon. Do Německa byl nasazen 27. 11. 1942. Dostal se do Magde
burku k firmě JUNKERS - Wekheim 9, Stube 42, Rothense-Havelstrasse.
'L1m pracoval jako soustružník.
Čeští dělníci si v Německu utvořili hudební soubor, v kterém hrál i
František Dočekal. Bohužel, tento nadaný chlapec se nedožil návratu do
vlasti. 1. srpna 1943 se šel v neděli koupat do Labe, kde zrádné vlny této řeky
ho pohltily a přinesly smrt jeho mladému životu. Podle dopistt jeho
kamarádů a spoludělníků, kteří napsali dopisy po této události jeho
zdrceným rodičům, zaznamenal jsem a připojuji jejich obsah ke vzpo
mínkám nasazených v Německu.
Josef Tesák ze Starého Ranska napsal 2. 8. 1943 svému strýčkovi a tetě;
dopis byl pak předán Dočekalovým:
Nyní Vám musím oznámit smutnou zprávu, která se zde včera 1. 8. 1943
přihodila. Byla krásná a parná neděle, seděli jsme dopoledne na trávníku
a mezi námi též František Dočekal ze Sobíňova. Vyjednali jsme si, že se
půjdeme odpoledne všichni vykoupat. Šli většinou samí muzikanti a pro
Františka jsme se též stavovali. Ten nám ale řekl, že on půjde s chlapci z jeho
svtčnice koupat se do Labe, že on do rybníka, jak jsme chtěli my, nepůjdc.
Přemlouval jsem ho, že je tam voda od oleje, jak tam jezdí parníky a hrozná
špína. V še bylo marné, trval na svém. Šli jsme tedy bez něho k rybníku.
Večer se naše skupina vrátila v 6 hodin a potom šla do sálu, kde měla
večer hrát. Skoro všichni muzikanti tam už byli, ale František stále scházel.
Najednou přišel Otta a říkal mi, že se František Dočekal utopil v Labi. Běžel
jsem se podívat na jeho světnici a když doma nebyl, natáhnu! jsem rychle
plavky (koncert se již nekonal) a ten chlapec, který tam odtud přišel, mě tam
musel dovést. Na cestě jsem potkal hochy, kteří se tam s ním koupali, ale
zpět nesli už jenom jeho šaty Ještě jsme zrychlili a když jsme přišli na místo,
kde se to stalo, hned jsem vidčl, že tato voda jest jenom pro výborné plavce.
Vlny byly jako na Řece při největší vichřici a strašný proud. Asi uprostřed
stály zakotveny parníky. Vrhnu! jsem se do vody, abych prohledal lana od
parníků, není-li tam zachycen, ale běda, proud mě vzal a odnesl asi 300
metrů od místa, kam jsem původně zamířil.
Připlaval jsem ke kraji a šel znovu, teď už 400 metrů nad parníky a tak
jsem se po proudu k nim dostal. Potopil jsem se hluboko podle lan i boklt
lodí, ale vše bylo marné. Asi po hodinovém pátrání pod vodou mezi parníky
jsem se vzdal, protože ho jistě proud unáší, snad ještě stále kupředu.
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Oznámili jsme to hned labské policii a nyní musíme čekat, zda-li se snad jim
podaří ho najít. Ten den se tam utopili tři: František Dočekal, jeden Fran
couz a jedna dívka Němka. Podle vyprávění těch, kteří tam s ním byli, šli do
vody a František Dočekal poslední, žádný se po něm neohlížel, až najednou
mezi nimi nebyl, tak ani nevědí, jak utonul. Věřím, že kdybych tam byl, tak
jsem ho nikdy neopustil. Minulou neděli jsem vytáhnu! též jednu Němku.
S Františkem jsme byli dobří kamarádi. Dělali jsme vedle sebe na mašinách,
do továrny i z továrny spolu, též i někdy jsme spolu vařili škubánky. On je
měl rád. Je mi teď hrozně, nemohu ani spát, stále na něho myslím. Doče
kalům ani o tom psáti nebudu, protože je to hrozné, kdybych jim měl tako
vou ránu oznámit. Poslali jsme telegram a budete-li moci, řekněte jim vše.
Váš Pepa.
12. srpna 1943 píše jeho rodičům jeho mistr Němec Artur Dehn.
Překlad z německy psaného dopisu zněl:
Milá rodino Dočekalova! Když mi bylo hlášeno neštěstí Vašeho milého
syna Františka, nemohl jsem tomu věřit. Nutí mě ta okolnost, že já svého
spolupracovníka nikdy více nespatřím. Co Vy, milá rodino Dočekalova, ve
Vašem synu ztrácíte, cítím já z plného srdce s vámi. T éž já jsem svého
nejmladšího syna ztratil ve válce a dovedu si představit tuto těžkou hodinu
pro Vás. Frantík u mě pracoval a já byl jeho mistr a jeho milý a poctivý
charakter, jeho pilnost jsem poznal a cenil. Frantík byl můj nejlepší dělník.
Já jej budu míti ve stálé paměti. V nejbližší době půjdu s jeho kamarády
okrášliti jeho hrob. S opravdovou účastí a hlubokou soustrast s Vámi Váš
Artur Dehn, Magdeburk, Kurftirstenstr. 8.
T ělo Františka Dočekala vyplavily vlny Labe u Lostau, asi 25 kilometrů
za Magdeburkem. Pohřben byl v Hohenwarthe. Jeho spoludělníci a spolu
muzikanti uspořádali na jeho památku pietní večer. Vyjímám z druhého
dopisu psaného od Josefa Tesáka, dne 25. 9. 1943.
Předně něco o pietním večeru. Právě minulou sobotu jsme dělali
koncert, spojený s proslovem dirigenta s tříminutovým tichem s povstáním.
Přitom zazpívali tři hoši píseň "Odešel kamarád". Bylo v té chvíli takové
ticho v sále, jako v kostele. N ám hudebníkům bylo takové smutno, že další
nálada ku hraní byla ta tam. Stále se ještě nemůžeme zbavit dojmu, že náš
drahý Frantík nám odešel a že se již nikdy nevrátí.
Dále píše Josef Tesák, že výtěžek koncertu 2700 K a sbírka provedená na
lágru 5000 K, tj. dohromady 7700 K, že z toho pořídí pomník na hrob
Frantíka Dočekala.
Josef Tesák a jeho kamarádi chodili Františkův hrob upravovat, nasázeli
na něj květiny a starali se o něj celou dobu, dokud byli v Německu. 7700 K,
za které chtěli postavit pomník, poslali jeho otci, neboť otec Františka si
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přál převoz jeho tělesné schránky do rodné obce. Ale ani postavení pom
níku, ani převoz se neuskutečnil, neboť válka trvala ještč dva roky a jeho
kamarádi z Magdeburku byli rozstrkáni na jiná místa a nebo zběhli do Cech,
kde se do konce války skrývali.
František Dočekal spí svůj věčný sen v daleké cizině, daleko od rodné
vesnice, na malém hřbitůvku v Hohenwarthe, v klidu, který ve svém životě
nemčl. Jeho muzikantské duše nedala mu jej. Raději nejedl, jen když mčl
svoji muziku. Za tu by dal všechno. Každý, kdo ho znal, musel ho mít rád.
Nedovedl nikoho zarmoutit a jeho přirozená veselá povaha dovedla tak
dobře zahánět chmury a nejistoty dnů všech jeho kamarádů.
Budiž mu ta cizí země lehká!

Zpracoval v roce 1963 KarelJanáček Sobíiíov

FRANTIŠEK ODVÁRKA, Počátky
Narodil se 28. února 1913 v Bílovci. Od dětství bydlel v Blatné u Hlin
ska. Vychodil obecnou a měšťanskou školu v Hlinsku. Po vychození školy se
vyučil pilníkářem v Hlinsku, kde pracoval do vypuknutí války. V roce 1940
byl nasazen do Německa. 17. srpna 1940 se oženil. V Nčmecku pracoval do
r. 1942. Dostal se domů s nemocným žaludkem a doktor Bazal mu vycházel
vstříc a uznával nemocným do té doby, než ho německá firma propustila.
Od r.oku1942 pracoval jako soustružník kovů v továrně v Chotěboři až do
vypuknutí revoluce. 5. května 1945 měl právě naštípnutý kotník a byl práce
neschopný. Nohu mčl ve škrobovém obvaze a špatně se mu chodilo. Jak
mile uslyšel, že je konec války, nebyl k udržení. Přes domluvy své ženy sedl
na kolo, své ženě dal Sbohem a Jednou nohou šlapal a odejel k Chotěboři.
Dostal se s bolavou nohou ke Zdírci, kde byl v boji zajat a popraven u
strážného domku č. 17. Po Františku Odvárkovi zůstala vdova a dvě malé
dčti, třetí, které se narodilo po jeho smrti, bylo ze žalu rodičky mrtvé.
František Odvárka spí věčným spánkem na hřbitově v Chotěboři.

JIŘÍ KÁRNÍK, Počátky
Narodil se 2. dubna 1921 v Počátkách. Chodil do školy v Počátkách, do
měšťanské v Chotěboři. Po skončení školní docházky se vyučil pekařem u
Šulce v Malči. Když se vyučil, bylo to již ve válce, tak byl nasazen do Vídnč,
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a to počátkem r. 1942. Pracoval tam při řemesle ve vojenských pekárnách,
pekli vesměs suchary. I domů někdy jezdíval. Hlad neměl. Bydlel v české
rodině.
Až na ty nešťastné nálety, to bylo ucházející. Zvláště ke konci války
nebylo jedné noci, aby nemuseli lidé do krytů. Celé ulice byly demolovány.
Začátkem roku 1945 z Vídně utekl a již se tam nevrátil. Tehdy již Němci
uprchlíky nevraceli. Přihlásil se proto na práci na úřadě a dělal pak na dráze
na úseku H, Brod - Hlinsko. Jejich práce byla taková - za noci partyzáni
vyhodili někde most a tito pracovníci, mezi nimiž byl Kárník, šli následky
výbuchu odstraňovat, aby mohly jezdit vlaky.
Jiří Kárník 5. května 1945 odešel bojovat. Byl jediný, který přežil popravu
zajatých u Sedmnáctky, ale k jeho zraněním se přidal zápal plic a on zemřel
11. června 1945.

VÍTĚZSLAV JELÍNEK, Sobíňov č.
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Narodil se v den, kdy se náš národ vymaňoval z moci Habsburků, v den,
kdy celý náš národ jásal, slavného 28. řijna 1918. Že se narodil v tento den,
dostal jméno Vítězslav. Chodil do školy v Sopotech. Bydlel v čp. 28 v
Sobíňově. Byl továrním dělníkem. Za války pracoval v továrně Eckhardt v
Chotěboři. Před nasazením do říše v muničních skladech v Bílku.
Přišel 15. březen 1939, kdy se nacisté zmocnili Československa. Netrvalo
dlouho a česká mládež musela odejít na rozkaz vládců "Velkoněmecká říše"
na nucené práce a pracovat pro "vítězství na všech frontách". Vítězslav byl
v roce 1941 taky nasazen do Německa. O žních 1942 na žádost pomoci rodi
čům s polními pracemi dostal dovolenou, z které se již do reichu nevrátil.
Skrýval se doma a hlavně u sousedů v čísle 27, kam chodil spát, na půdu.
Přišla revoluce, kdy on po dlouhém skrývání byl mezi prvními, kteří se
přihlásili bojovat. Při boji u Ždírce padl na prahu nově se rodící svobody.
Byl to veselý chlapec, drobný postavou, samý smích, vtip, zpěv. Když se
ho někdo zeptal. "Slávku, jak jsi stár?" Odpovídal: ,jako republika". Jaká
shoda okolností, spatřil světlo světa při zrození svobody a padl, když se
znovu národ vymaňoval z poroby nacistické!

FRANTIŠEK NOVOTNÝ, Počátky

Narodil se

4. 12. 1922

v Počátkách. Chodil do školy v Počátkách a měš27

ťanské v Chotěboři a do zemědělské v Hlinsku. Pracoval v továrně v Chotě
boří, za války v muničních skladech v Bílku. Byl nasazen do Německa,
odkud ke konci války zběhl.
Jeho otec vyprávěl: "Když viděl, že válka spěje ke konci války, tak ujížděl
z Německa. Na hranicích vlak zastavil a byla prohlídka. Zavazadla nechal
napospas a schoval se na záchod a čekal, jak to dopadne. Projel. To prý mu
spadl kámen ze srdce, když se vlak dal znovu do pohybu. Byl doma sotva
týden a říkal otci, že se dá k partyzánům. On mu to vymlouval, že to není
legrace, vzít pušku a jít, že je to cítit hřbitovem a vyprávěl mu různé příhody,
které zažil jako voják v první světové válce v Rusku. František tehdy svého
otce poslechl. Ale přišel 5. květen 1945, nikdo ho neudržel, sedl na
kolo, bez oběda odjel do Chotčboře. Dostal se ke Ždírci a byl v boji zabit.
Měl 4 rány v těle a uražen levý spánek.

POZNÁMKY:

LADISLAV DENK ze Sobíňova vyprávěl: "Když jsem byl nasazen v
Nčmecku, byl jsem při jednom náletu zavalen a ležel pod vyvracenými
dveřmi. Víš, já jsem komunista, ale tenkrát, když jsem byl zasypán - modlil
jsem se!"
JIŘÍJELÍNEK ze Sobíňova vyprávěl: "Když měla přijít z Krucemburku
kontrola na utečence, přijela na kole do Sobíňova spojka a předem ji ohlásila
Josefu Starému-Ječmínkovi. Starý ihned poslal svou dceru Sylvu se zprávou
k uprchlíkům a ti včas zmizeli v lesích. Kontrola složená z protektorátních
a německých četníků nikdy žádného zběha z Německa v Sobíňově nenašla."
KAREL JANÁČEK ze Sobíňova vyprávěl: ,Ye válce byla všude po
pulární kopaná. Sobíňovská jedenáctka ke konci války byla složená většinou
z uprchlíků z říše, kterým se říkalo "Černoušci". Bylo to takhle na podzim
roku 1944, kdy tato jedenáctka měla zápas s německými vojáky z Bílku.
Hodně lidí to vědělo, ale nikdo chlapce neprozradil. Byli jsme na ně hrdi!"
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ZÁVĚREM

Končí toto vyprávění, které se mnohým bude zdát smutné. Bylo sepsáno
proto, aby lidé, kteří přijdou po nás, věděli, v jaké době jsme žili a aby
nezapomněli, jak bylo s jejich dědečky a babičkami zacházeno. Byli bráni
jako podřadná kasta lidí, jejichž vyhlazení nebylo bráno, jako nějaké
provinění.
Jaká je situace na začátku roku 1998. V těchto dnech byl v televizi
rozhovor se spisovatelem Arnoštem Lustikem. Je to starší pán, prošel
německými koncentračními tábory. Byl dotázán, zda věří Němd'1m.
Odpověděl tak, jak to cítíme my všichni, že Němci, jako kulturní národ
selhali a nechali se strhnout k velikášství, ale že nejsou všichni stejní.
Řekl také, jak se máme dívat na to, že bývalí esesáci, kteří se podíleli na
mučení a vraždách vězňů a civilního obyvatelstva, nyní berou veliké
důchody, bydlí v přepychových vilách, jezdí v luxusních autech, žijí z ma
jetku ukradeného v Evropě, tedy i u nás v Protektorátě.
I u nás je taková podobná situace. Estébáci, kteří se zúčastnili výslechů
a mučení našich lidí, berou víc jak dvojnásobek důchodů, než jejich oběti,
které trpěly hladem a zimou v Jáchymově a jinde.
Tak, jako pomalu vymírají esesáci i jejich oběti, vymírají pomalu u nás
i estébáci i ti, kteří byli svěřeni jejich péči. Bude to však pro dějiny
německého i českého národa ostuda, že tito zločinci nebyli potrestáni, ale
naopak jsou odměněni za svoji činnost.
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