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První

soukromý týdeník
samizdatovou tradicí

Dle výroku
Ústavního soudu
o zrušení podmí
nky trvalého po
bytu trošku zmí
rnil fakt druho
tné konfiskace,
i dnes už demok
ratickým popře
vratovým reži
mem možnosti
emigrantů ve
tznovuzí skáni
komunisty ukra
deného majetku.
Tento postoj sa
metového řežimu
již tolik nekoře
sponduje ve vz
tahu tohoto řeži
mu k emigraci a
ke všem těm, kte
ří v ní snili o
tom, že konec vlá
dy.. totalitního
režimu bude i poj
čátkem spravedli
vého odčinění
křivd spáchaných
totalitním komu
nistickým režime
Wztah k emigraci
krystalizoval od
začátku velmi ne
gativně a dodnes
:se současní moci TGM vc vesnické škole
páni nejsou
schopni s tímto vyrovnat. Hrozbou pro ně od začátku byla
notoricky známá skutečnost, že všichni nejvýznamější stát
níci v novém československém státě působili v emigraci TGM, titan Rastislav Štefánik i Eduard Beneš. Voliči se tí-mto precedensem nemohli ani řídit, nebot jim to vláda preT.
. . ~ x -r
i o . mi e^a Pi thart a s—ores identem -svou
žárlivosti na schopnější neumoz1. Časoois "Věrni
nila.Tady je základ všech oroblézůstali" vydal
ffiu skut«čnych bojovníku proti koP i e’ t u
munismu v emigraci.
VH.
2. Miroslav Kárný: OSVĚTIL 194C - 19453. Miroslav Kárný: Stalo se Dřed padesáti lety.Věstník.
"ZSČ" 7.3.1945: Kolín nad Rýnem; v rukou Soojenců.
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Památce bratří a sester, popravených, umučených a zastřelených
za komunistického teroru

Budete-li mít zájem, aby časopis ’’Věrni zůstali"i nadále vycházel, no
síte jte své příspěvky na bankovní spojení:Investiční banka Praha - Karlín
číslo účtu: 101023258/5100. Zájemci o spolupráci přihlaste se v Karlině.

KOLÍN n. R. V RUKOU SPOJENCŮ
Za evobodné Ceekoalovetiiko

Stran 4.

(Vtj^najnenání
na lieh sp&luJw^nníkí
President republiky dr. Beneš vyznamenal československými váleč
nými kříži a medajlemi „Za cfirabtosť důstojníky, poddůstojníky
a vojíny Rudé armády, příslušníky í. ukrajinské fronty. Čs. válečným
křížem byli vyznamenáni 23 a medajli „Za cfirabrosť 7 rudoarmčjců-

Švýcarsko požádalo o obnovení
diplomatických styků s ČSR
Švýcarská spolková vláda oficielně oznámila, že dne 28. února pře
rušila diplomatické styky se slovenskou vládou v Bratislavě. Současně
•mámila čs. ministru zahraničí J. Masarykovi, že si přeje obnovit di
plomatické styky s vládou československé republiky a požádala o uznání
svého vyslance u čs.^vlády. Ministr Jan Masaryk odpověděl, že čs. vláda
vzala 8 uspokojením na vědomí rozhodnutí švýcarské vlády a považuje
diplomatické styky se Švýcarskem za obnovené.

Anglické noviny
o Řecku
Časopis »New Statesman and na
tion« v úvodníku, věnovaném situaci
v Řecku, píše:
»Ukázalo se velice brzy, že gen.
Plasliras nedovedl dosáhnouti dob
rých výsledků z uzavřeného příměří
8 EAMem. Obnovil pro Metaxasovu
diktaturu typickou správu všeobec
né bezpečnost!. To znamená, že
četnictvo a policie budou pracovat
jedině pod jeho vedením a nebudou
podléhat kontrole vlády. Náčelní
kem tohoto úřadu je royalista gen.
Vlachos. Prvním výsledkem tohoto
kroku bylo odstoupení liberálního
ministra vnitra Perikla Rallise,
stoupence smíření s EAMem. Po
plach a nedůvěra je vyslovována do
konce těmi, kteří nejsou EAMu na
kloněni. Yedoucí EAMu potvrzují,
že odevzdali zbraně a předložili gen.
Plastirasovi protest, proti násilí a
čánům policie, která nedovoluje roz
šiřování novin EAMu a přepadá od
zbrojené důstojníky.
V jiných otázkách vládních 6e
také neprojevil dost povolaným, ln-

ZE SVĚTA
— Z Ottavy se oznamuje, že ka
nadská vláda posky tu je Českosloven
sku půjčku ve výši 3.075 milionů
liber sterlingů ná zakoupení nutné
ho zboží v Kanadě a v zahraničí.
— Jugoslávská vláda zapsala
Michajloviče na listinu válečných
zločinců.
— V přístavním městě Burgaz,
v Bulharsku, bylo zahájeno přelí
čení proti 54 zrádcům. Ye městě
se konala velká manifestace lidu,
který žádal nejpřisnější potrestání
zrádců.
fláce rychle roste, rozdělování po
travin se provádí velice pomalu.
UNRRA může začít plnit svoje po
vinnosti pravděpodobně až od 1.
dubna. Každým dnem se stává jas
ným, i« jsme špatně volili, když
jsme zvolili Plastirasa. Je známý z
tří případů: nenáviděl krále Kon
stantina, zastřelil 6 Jeho ministrů,
velel řeckým vojskům v době in
tervence v Rusku. Y nynějších pod
mínkách nestačí Jen tvrdost. Také
vystoupení regenta arcibiskupa s
protibulharskou řečí v Soluni není
správné«.

7. březwl 1945,.

Kontrola nad
Švýcarskými
bankami
Švýcarská vláda vydala zákon,
Jímž bylo zrušeno bankovní tajem
ství. Byla tím umožněna kontrola
bankovních kont vedoucích nacistů.
Byl také vydán zákaz dovozu a
obchodu 8 cizími valutami, poně
vadž v poslední době bylo dováženo
do Švýcarska mnoho říšských ma
rek. Yedoucí nacisté z Německa
mají ve Švýcarsku krycí konta na
2 miliardy švýcarských franků a
v akciích přes 3 mlHardy franků.

Rumunský lid žádá
demokratickou
vládu „
Yčera byly ve velkých závodech
v Bukurešti pořádány tábory lidu,
vyvolané politickou krisi v Rumun
sku a nutností utvořit vládu soustře
děných demokratických sil. Ústřední
výbor »fronty oráčů« sezval velkou
schůzi sedláků, jíž se zúčastnili
delegáti 5 okresů.
Shromáždění inteligence města
Bukurešti, svolané svazem rumun
ských vlastenců, odbývalo se v bio
grafu Tommis. Sál biografu byl
přeplněn a mnoho účastníků bylo
nuceno stát po celou dobu na ulici.
Tábory lidu byly pořádány pod
hesly:
»Utvoříme vládu demokratických
sil státu!« >At žije přátelství národů
SSSR a Rumunska!« »Pryč s fa
šismem!«
Na táborech bylo rozhodnuto po
slat ke králi delegaci s požadav
kem, aby potvrdil-vládu soustředění
demokratických sil státu, četné dele
gace se ihned odebraly z táborů
ku králi.

Ba uoóoinyn TozouoBaiw. Boenuaa raaeia 1-ro 'iexoojOBaqioro šopny« i GGGP.
Vyáává »ddilaaí uvity a propagandy.

ÚSTŘEDNÍ DENÍK 1. ČESKOSLOVENSKÉHO SBORU V SSSR
ROČNÍK 2.

JVlaiavyk.
k RO^áluuti
»Dnešní program válčících ßtran*
je heslo: Mír pro budoucoost! Ale
ß národem německým není možný
mír, s ním nutno bojovat nůž na
nůž. Ano nůž na nůž až do konce,
což není pelidské. Bratří! Před Vámi
stojí nepřítel, který není sentimen- ■
tální. Naše povinnost káže nám
proto, bojovat až do smrti.« Tak
mluvily k československým vojákům
v první světové válce T. G. Masa
ryk, Jehož 95. narozenin dnes vzpo
mínáme. Jak živa jsou tato slova
dnes, v této druhé světové válce,
kterou vyprovokovali uěmecko-fašističtí bandité!
»Pruský militarism, to je organisovaná útočnost, pruský militarism
— to je hlavní a vedoucí funkce
loupežného státu« — tak charakterisoval Masaryk Německo v době,
kdy vládl císař Vilém II. A Němci
pod vedením Hitlera se stali ještě
tisíckrát horšími, než v době první
světové války. Kolik zločinů spá
chali Němci v léto válce, kolik ne
vinné krve prolili, kolik žen, starců
a děti zahynulo od katanských ru
kou německých banditů v táborech
smrti, Jaké moře slzí zavinili hit
lerovští zločinci nejen u nás, ale
všude, kam vkročila noha germán
ského dobyvatele! Nenávidíme Jo i
za zavraždění českých studentů i za
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Vojska maršála Žukova

u Štětínského zálivu
ORUDZIONDZ PADL
Maršál Stalin vydal včera rozkaz, adresovaný veliteli 2. bělorus
ké fronty, maršálu Rokossovskému a náčelníku jeho štábu, gen.
plk. Bogoljubovovi. V něm se oznamuje, že vojska 2. běloruské
fronty po dvoutýdenním obléháni a úporných bojích v Grudziondzu
dobyla města a tvrze, jež byly mocným opěrným bodem německé obra
ny v dolním toku Yisly.
Za dobu bojů bylo vzato do zajetí 5.000 Němců v čele s velitelem
tvrze gen. mjr. Frickem a jeho štábem. Bylo ukořistěno mnoho zbraní a
válečného materiálu.
Jednotky, jež se vyznamenaly v těchto bojích, byly pojmenovány
»grudzlondzské«.
V Moskvě bylo na počest vítězů vypáleno 20 salv z 224 děl.

Velké vítězství v západních Pomořanech
* Další rozkaz byl určen veliteli 1. běloruské fronty, maršálu Žukovovi a náčelníku štábu fronty, gen. plk. Malinlnovi. Praví se
v něm :
Vojska I. běloruské fronty pokračovala v ofensivě á dnes dobyla
měst Belgard, Treptow, Greifenberg, Kammin, Gülzow a Plate,
důležitých dopravních středisk a mocných opěrných bodů německé obra
ny v Západních Pomořanech.
Hlavni město Moskva vzdala bold vítězným vojskům 20 salvami
z 224 děl.
Lidice a Ležáky i za vyvezení slo
vek tisíc českých a slovenských
dělníků na otrocké práce do Němec
ka, i za dušeni a otravování naší
kultury, za Terezín i Usviencim,

za vyloupení našich zásob, za bezuzduý teror, za brutální potlačení
povstání slovenského národa, nená
vidíme Je za ztrátu svých nejlep
ších kamarádů, kteří padli v boji

za oivobození vlasti.
tato svátá nenávist
vrahům dnes, v den
náme T. G. Masaryka
la do srdce každého
ka a důstojníka.

Je třeba, aby
k německým
kdy vzpomí
hluboko vnik
našeho vojá

.7. březn* 1945

VELKÉ ÚSPĚCHY
1. a 2. BĚLORUSKÉ FRONTY
•

Zničena obklíčená skupina u Kozlína
Těžké boje ü blatenského jezera

Spojenci obsadili Kolín n. R.

dovskými transporty, se z uprchlického tábora
v Caux obrátili na československou vládu, aby
zabránila jejich chystanému odvozu do inter
načního tábora v severní Africe.

ženýra Kohna ztýral, šíření poplašných zpráv
hodlal trestat zastřelením, ale žádná z těchto
dvou staveb už nebyla dokončena.

Téhož dne 215 Čechoslováků, kteří byli ,
v srpnu a prosinci 1944 z Bergen-Belsenu pro
puštěni do Švýcarska spolu s maďarskými ži

7. března 1945
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Bojujme jako hrdinové-rudoarmějci!
KoHTpaTaKa

BÍAÓMTa
Ha OAHifi Aí-iflimi 5oh 'lacrniia
narnoí iiíxotii óy.ia sarpnyana sahbok) Bopoaroro Ky-ieMeriioro ormo.
IIpoTHBUiiK Biiöpan Biir'iAiie craiioRnme aah KyjieueTa, i b niiipoKowy
eeKTopi npocrpljWBaB «icnenicTb.
Hama nixoia 3ai«r.ia, a.ie ne iiaAOBro. ApiH.iepitlcbKa óarapen nnop.
Kpeflri, mo nÍTApnMyBa,ia nixory
na niti AÍ-lflBtli, mice 6pa.ia npmii.i
ua xyaeMeTue riiisAO. IlaBOA'iHE
’lepßax xoAOAHOKpoBao HaBÍB rapM3Ty Ha uiAb i nicjifl MOTuptox noÍTpi.lÍB BOpOHÍIjH KyjieMBT 33M0BK.
IlilOTa IliAÍflMaCTbCH Í UeBnHBtlO
lie BuepeA,' cípíAmouu na xoaj.
Bae Óyjro híjikom 6.iusbKo ao boPOSBX OKOnÍB, KOJH hímuí Ta uaAHpu BÍAKpnjH ma.ieHuß oroiib i
nyCTBAHCH AO KOUTpaTaKH.-

sloužit jako plynová komora. Ing. Erich Kohn
naléhal na B.MurmcIsteina, aby na tvto obavv
upozornil Rahma. Ten účel stavby popřel, in 

Jsme demokratickou armádou,
Z operační zprávy Sov. inf. kanceláře za 6. březen:
armádou, která po boku hrdinské
Vojska 2. běloruské fronty po dvoutýdenních úporných bojích za
Rudé armády-Osvoboditelky bojuje zničení obklíčené nepřátelské skupiny v Grudziondzu dobyla města
a přináší svobodu vlasti. Platí nám a tvrze, která byla rnocoým opěrným bodem německé obrany na dolním
významná slova Presidenta-Osvobo- toku řeky ViBly. Bylo zde zajato 5.000 Němců s velitelem posádky a
ditele: »Demokratickéarmádě nestačí Jeho štábem.
:pasivní poslušnost a kázeň; kázeň
Současně vojska fronty dobyla jihozápadně od Gdanska měst
armády demokratické musí vyplý Greppen a Melchow a mimo to 60 Jiných obcí.
vali z přesvědčení a uvědomění
Na jihozápad od Kozlína (Köslin) vojska 2. běloruské fronty
všech.v A pak dále: »...na dústoj- likvidovala obklíčenou skupinu Němců a vzala více než 1.000 zajatců.
nictvu spočívá velká zodpovědnost za
Ve směru na Štětínský záliv, vojska I. běloruské fronty dpbyla
ducha armády a Její mravní vlast mist Belgard, Treptow, Greifenberg, Katnmin, Gülzow, Plate a
nosti.«
■......... 500 obcí, mezi nimi Gross Echtin, Garrin, Teffin, Pribbochnov, Kantred,
Stojíme ve frontě svobodymilov Hosnschenau, Lemp Moripfeld.
Na Jih od místa Schiffelbein vojska fronty obklíčila četnou nepřá
ných národů, které i SSSB.lnjlií a
USA v čele si vzaly zacil »zničení ně telskou skupinu a vede úspěšné boje za její zuičení. Během 4. a 5. břazna
bylo zde vzato do zajeti 2.500 Němců.
meckého militarism* a narismí * • V Maďarsku, na severovýchod od Blatenského jezera, naše vojska
utvoření''záruk Tóhó, že Německo odrážela silné útoky nepřátelské pěchoty a tanků.
Již nikdy nebude s to porušiti mír
Na Jiných úsecích fronty — boje místního významu a činnost hlídek.
celého světa«, Jak říkají usnesení
Během 5. března byly zničeny 33 tanky a 57 letadel ve vzdušných
Krymské konference, Uvědomíme-li bojích. Mimo to byla 43 letadla zničena na letišti u Stargardu.
si celý rozsah tohoto úkolu, celou
naši odpovědnost před vlastí, před
našimi národy a před příštími po
koleními, pak žádná těžkost,- žádná
Mezi dobytými městy Jsou Bom
Spojenci dobyli Kolína a drží
oběť nebude nám příliš velkou a ne levý břeh Rýna od města Gomberg berg, Eiskirchen, Forbach,
bude ani zklamání ani neúspěchů. až k Neuss. 5. března bylo obsa a Stieringen-Wendel. V obsaze
)
»Nuž ukažte, dědicové slávy reků zeno 28 měst a vesnic a v dalších ném Stieringen-Wendelu bylo
osvobozeno 1250 spojeneckých za
Žižkových, že nezklamou se ti, 7 obcích trvají boje.
4. března vzali spojenci 7.454 jatců, většinou nemocných.
kdož ve vlasti plné žalářů a čer
Na východ od Bittburku
stvých rovů v,e vás skládají svoji zajatce.
Spojenecká vojska vedou úspěšné překročily spojenecké oddíly řeka
naději a čekají od vás spásu a
svobodni Zaplašte leskem svých operace za zkrácení nepřátelského Kyll a obsadily obce Piklissein na
zbraní vracející se stíny dob po předmostí na západ od Rýnu. protějším břehu řeky.
bělohorských, vyryjte ostřím svých
Bojujeme proti nepříteli neúpros osobní vlastností byla chrabrost a
mečů v paměti nepřátel vzpomínku
na doby Božích bojovníků!« — tak nému, proto musíme bojovat se vší odvaha. Chrabrost a odvaha po
volal k našim vojákům T. G. Ma rozhodností a všemi silami proti ■Masarykově příkladu, nezlomná vůle
saryk před třiceti lety. Tak volá němu. Tak jednáme v duchu Ma bojovat a zvítězit nad okupanty a
k nám i dnes. Očistit od německo- sarykově, Jenž celý svůj život bo jejich pomocníky. Pak splníme
fasistických vetřelců a Jejich zrád- joval za svobodu člověka a národa, velký odkaz Presidenta-Osvoboditele,
covských sluhů i Slovensko i Čechy, za důstojnost lidského individua. odkaz, Jenž zní: Svoboda vlasti.
očistit naši vlast od těch, kdož z Bojujeme nejen proti hitlerovskému Pak splníme přání našeho lidu a
ni udělali a pomáhali udělat Jediný Německu, nýbrž i proti všem tem pomůžeme mu, vybudovat si svůj
obrovský žalář, od těeh, kdož nás ným silám reakce a násilí, které uový domov, svou štastnou, spra
přivedli na novou Bílou Horu, tot představuje náš domácí fašismus. vedlivou, lidově-demokralickou re
K tomu je třeba, aby naší hlavní publiku.
úkol, který stojí před námi.

V polovině února znepokojovala terezínské
vězně také stavba v ravelínu XVIII., která byla
vydávána za stavbu proviantního skladu, ale
která měla všechny předpoklady, aby mohla

Z* «yofeodni CeikoiIoTflBiko

Stran* 2.
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Bifl cnoCTepira.iu rapuami nnop.
Kpefhi. B KpiiTUHHHfl MONenr 6oh
př. JlmypeK l crapiuuna ’lepeoiiol
Apuií PopóaTOB cxoiiHJH pymi xyxéMeTH i BHÓirjm nepeA KOHrparaKymi rinepißui. IIía sahbow KyjOMeTHoro ormo, riwepißiii naiiisHO Kaiiy.iHCíi BTÍK3TH. Hama nixora
uycmacH sa humh i ne 4a.ia Im

Za slobodu Slovenska
V bojoch južne od Banskej Štiavnice, v ktorých bolo včera oslobodených nových sedem obcí, sa vyznamenalo gul'oinelné družstvo seržanta
Volkova v čele so svojím velitel’om.
Keď po prekvapujúcoin útoku bolí Němci vybití z důležitého návršia
a seržant Volkov so svojimi dvoma gufometmi zaujal na svahu palebné
poslavenie, podnikli hillerovci s přesilou protiútok. Sovietski gufometčíci ueustúpili. Ležiac na holom teréne v hustej pal'be německých mínometov odrážali výpad za výpadoM. Po niekolkohodinovom ódvážnom od
poru bol jedeu gul’omol vyřaděný a vačšina obsluhy pobitá. U zbývajúceho gulouietu zostal velitel’ seržant Volkov s dvoma ťažko raněnými '
kamarálmi. Nakoniec bol i Volkov raněný, ale strielaC nepřestával.
Udržal návršie do doby, keď přišla posila a Nemcov rozprášila.
Tak sa bijú vojáci Červenej armády za vyhnaníe Nemcov
z našéj zeme a za našu slobodu!

---------- a..—
Jak nám káže mužná čest ...

Prapor škpt. Nováka dostal rozkaz
zajistit levé křídlo útočící rudoarmějské jednotky, která dobývala
města L. S. M. »Úkol musí být
splněn!« — připomíná Ještě ^svě
tový důstojník. A již první vyráží
do útoku rota por. Černého a za
ní se zdvíhá rota opor. Sameta.
sasenuTHCH na cboíx iionepesiiiix
iioshhííix. Jlinypex i PopčaTOB sa
cbok) BiABary i bmíhuh óy.ni npejiCT3B.16HÍ AO uaropoAH.
ueT. Momkoiu

Tradícia verkokaliberníkov
,

Kto zo starých by si nepainiital
na slávou účast velkokalibrových
julometčíkov vtedy ešte ppor. Rů
žičky v boji o Kijev, Rudu, Ostrožany.Išli na svojich aulách spolu s
tankami a razili si cestu domov. Běda
lietadlu, ktoré přišlo oa dostřel des.
Holovčákovi a druhým.
■ Aaj dnes gul'ometCici, vedení ostrie1’aným sokolovákom rt. Nadlerom sa
nedajú zahanbit.

V posledných bojocli u města M,
Němci obsadili takticky dóležitú kótu.
No naši chlapci zamierill na öu svoje
velkokalibrové gul'omety a kótu nakryli palbou tak, že útořiaca sovielska
jednotka ju vzala zpiit bez strát.
Chlapci dostali pochvalu od velitel’a
tej jednotky, že im pomohli k víťazstvu a neskór kótu napriek vsetkým pokusom uepriatela udržali.
ppor. Bejkovský

Nepřítel chtě! naše pěšáky zastavit,
hustou rainometňou palbou. Nepo
dařilo se mu to . však. Krátkými
přískoky, a plížením se přiblížili
na 50 m k vesnici I., když tu
Němci vyrazili v síle asi 200 mužů
do protiútoku. Za podpory minometčíků ppor. Lemiše, kulometčiků
rlm. Ščerbana a PT roty ppor.
Pohoryljaka svádějí nerovný boj
s nepřítelem. Svob. Baňas Juraj byl
raněn, avšak neopustil svého místa
a zničil ještě nepřátelský kulomet.
Stejně odvážně ničili německé od
pory svob. Beňko, voj. Kalanin a
voj. Lakatoš z PT roty. Po vyřa
zení 3 německých kulometů a za
bití 80 Němců byli však nuceni
se stáhnout zpět do své obrany.
Por. Černý zpozoroval, že asi 150
m před naší obranou zůstali 4 ra
nění. Ihned se hlásili dobrovolně
průzkumáci voj. Hrebeůuk a Gutiz,
kteří za 20 minut dopravili raněné
kamarády do bezpečí.
Velitel praporu Je za to navrhl
k vyznamenání.
čet. asp. Lebovič.

"Res publica" č. 10/95

Osvětim - kmenový’ tábor a Birkenau - byl v systému nacistických táborů něčím zcela výjimečným. Byl zároveň
klasickým koncentračním táborem jako Buchenwald a vyhlazovacím táborem jako Treblinka. Už proto nikdo nikdy
přesně nespočítá, kolik lidí tam bylo vězněno a kolik z nich bylo umučeno a zavražděno. Jen menší počet vězňů byl
zapsán do táborové evidence a tetován vězeňským číslem, mnohonásobně větší počet osvětimských vězňů nikoliv.
Historikové se dnes na základě svých výzkumů shoduji, že osvětimských vězňů bylo přibližně 1.300.000 a že z nich
zahynulo nejméně 1.100.000. Někteří odhadují počet o něco vyšší - o 100 až 200.000.
Kolik bylo československých vězňů v Osvětimi? Z Terezína bylo do Osvětimi deportováno přibližně 46.000 osob,
z toho bylo 44.800 židovských vězňů, mezi nimi ovšem bylo 16.000 německých, rakouských a holandských Židů.
Z terezínské Malé pevnosti bylo do Osvětimi transportováno nejméně 1.400 vězňů. Pokud jde o osoby žijící v
předmnichovském Československu, tedy včetně Madarskem okupované Podkarpatské Rusi a slovenských území, podle
dosud neuzavřeného výzkumu bylo v Osvětimi vězněno přibližně 183.000 z nich.

1
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V květnu 1940 byl Rudolf Höss jmenován
velitelem koncentračního tábora Osvětim. Ze
Sachsenhausenu bylo převezeno třicet krimi
nálních vězňů německé národnosti. Stali se prv
ními táborovými vězeňskými funkcionáři.
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Do 28. února bylo v osvětimském táboře
vězněno 10.900 vězňů, hlavně Poláků.
1. března navštívil Osvětim poprvé říšský
vůdce SS Heinrich Himmler a nařídil Hössovi,
aby tábor v Osvětimi vybudoval pro 30.000
vězňů a aby na území vesnice Brzezinka v sou
sedství Osvětimi zřídil tábor pro 100.000 váleč
ných zajatců. Dále měl koncentrační tábor dát
k dispozici 10.000 vězňů pro stavbu továrny
I.G.Farben v Dvorech u Osvětimi.
V březnu - v souvislosti s přípravou vá
lečného'' přepadení Sovětského svazu - rozhodl
Hitler využit tohoto tažení k tomu, aby "koneč
né řešení židovské otázky" mohlo pokročit do
závěrečné fáze - fyzické likvidace Židů, nejprve
na sovětském území, které bude okupováno.
Tak se mělo začít naplňovat Hitlerovo "pro
roctví" z jeho řeči v říšském sněmu 30.1. 1939,
že evropské židovstvo válku nepřežije.
17. března slíbil Hitler generálnímu guver
nérovi Hansu Frankovi, že Generální gouvernement bude v dohledné době zbaven Židů. Po
sovětských měli na řadu přijít Židé polští.
V létě - pravděpodobně někdy mezi 13. a
15. červencem - povolal Himmler k sobě do
Berlína Flösse a sdělil mu. že Hitler rozhodl
řešit židovskou otázku jednou provždy a že
uložil tento úkol SS. Protože na východě nelze
zamýšlené velké akce uskutečnit, byl vybrán
Osvětim - měl výhodnou dopravně technickou
situaci a strategickou polohu (území bylo mož
no uzavřít a utajit). Höss měl ve spolupráci
s Eichmannem na tento budoucí úkol tábor
připravit. První na řadu měli přijít Židé z vý
chodu Horního Slezska a z přilehlého území
Generálního gouvemementu.
3. září bylo 600 sovětských válečných za
jatců a 250 nemocných vězňů zavražděno ply
nem ve sklepě bloku 11. Bylo to první použití
plynu k vraždění vězňů v Osvětimi.

V říjnu začala výstavba tábora v Brzezince-Birkenau. vzdáleném přibližně 3 km od
kmenového tábora v Osvětimi.
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20. března byl uveden do provozu tzv. Bun
kr I, selský dvůr v Birkenau upravený k zabí
jení v plynových komorách. Mrtvoly zavraž
děných byly pohřbívány v masových hrobech
na blízké louce.
26. března přijel do Osvětimi první transport
slovenských Židů - 999 žen, údajně na pracovní
nasazeni. Další transporty tohoto druhu následo
valy 28. března, 2. a 3. dubna.
3. dubna přijel první transport ze Slovenska,
do něhož byly zařazeny celé židovské rodiny.
Takové transporty následovaly 17., 19., 23., 24.
a 29. dubna.
4. května se v Birkenau uskutečnila první
"selekce". Vězni nemocní, vyčerpaní a ne
schopní práce byli pak zavražděni v plynové
komoře Bunkru 1.
Koncem června byl uveden do provozu
Bunkr II. který’ byl, obdobně jako Bunkr I,
zřízen z opuštěného selského dvora a vybaven
plynovými komorami.
4. července proběhla poprvé selekce vězňů
při příjezdu transportů dirigovaných Hlavním
úřadem říšské bezpečnosti (Reichssicherheit
shauptamt - RSHA).
17. a 18. července navštívil Himmler Os
větim podruhé. V Birkenau se zúčastnil lik
vidace právě dopraveného židovského trans
portu v Bunkru II. Hössovi přikázal rozšířit
kapacitu tábora v Birkenau na 200.000 vězňů a
odstranit tamější masové hroby.
19. srpna padlo rozhodnuti, že vedle pláno
vaného krematoria v Birkenau mají být vysta
věna ještě tři další. V žádosti o stavební povo
lení a o válečně obhospodařované materiálv
byla jejich potřeba zdůvodněna zvláštní akci
(Sonderaktion). Přitom Bunkr 1 a Bunkr II byly
označeny za lázně pro zvláštní akce (Badean
stalt für Sonderaktionen).
V době od 21. září do konce listopadu
spalovalo - pod dozorem 20 až 30 SS - pracov
ní komando 300 židovských vězňů nejméně
50.000 mrtvol z masových hrobů v Birkenau.

28. února bilancoval B. Murmelstein, že do ~
Terezína v tomto měsíci došlo 5,675 balíčků, z.
toho 1.309 ze Švédská, 1.113 z Dánska, 1.068
z Protektorátu, 849 z Německa. 309 z Rakouska
a 140 ze Sudet.

Po skončení této úděsné práce bylo komando
zaplynováno.
1. října přijel poslední z celkového počtu 19
slovenských transportu do Osvětimi. Bylo v
něm 848 vězňů, do tábora však z nich bylo
přijato pouze 199
28. října přijel do Osvětimi první terez skv
transport s 1.866 židovskými muži, ženami a
dětmi. Selekci na příjezdové rampě podlehlo
1.619. Zemřeli v plynové komoře
16. prosince sdělil generální guvernér Hans
Frank v Krakově svému štábu výsledek berlín
ských jednání o "evakuaci" polských Židů na
okupovaná sovětská územi.
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20., 23. a 26. ledna odjely z Terezína tři
transporty celkem s 5.000 vězni, z nichž se
měly vybrat pracovní síly zejména pro stavební
práce v Osvětimi a pro výstavbu závodu I.G.
Farben na výrobu buny. Podle oficiální zprávy
osvětimské komandatury bylo z nich 4.092 (82
procent) "sonderbehandelt", tj. ihned z příjez
dové rampy posláno do plynových komor. Z tě
chto tří transportů se osvobození dožilo pouze
44 lidi.
29. ledna odjel z Osvětimi další transport
s 1.000 terezínskými vězni. Do tábora bylo
převzato 217 mužů a žen, osvobození se dožilo
23.
1. února odjel z Terezina transport s 1.001
vězni. Z osvětimské rampy jich bylo okamžitě
783 posláno do plynové komory. Téhož dne šéf
Hlavního úřadu říšské bezpečnosti Kaltenbrunner požádal Himmlera o souhlas, aby mohlo být
z Terezina deportováno do Osvětimi nebo do
Generálního gouvemementuještě 5.000 terezín
ských vězňů starších 60 let. kteří jsou hlavni
nositelé epidemii a vážou pracovní sily, účelněji
v yužitelné
2. března se poprvé v dokumentaci o stavbě
krematorii v Birkenau porušila dohodnutá krycí
terminologie a v denním hlášeni o vykonané
práci jedna ze stavebních firem napsala: Beto
novala se podlaha plynové komory. Dosud se
vždy - a také později - předstíralo, že se stavějí
Leichenkammer, márnice.
5. února následoval tento záznam: "Pro
transport přišly nádherné vozy. Ze by to šlo
skutečně do Švýcarska'’ Nebudu svého odmítnuti
24. února si Eva Roubíčková zapsala do
deníku: "Denně transporty z Německa. Všichni
ještě litovat?" Téhož dne skutečně odjela "ce
bez hvězd. Privilegovaná manželství." V prů
stovní skupina", jak še oficiálně nazýval trans
běhu února přijelo do Terezína 1.666 němec
port Evv. z Terezina. Bylo v něm 97 česko
kých Židů.
slovenských občanů.

10. února se vrátilo terezínské komando
nasazené na stavbě baráků ve Wulkově, ofici
álně vedené jako komando Zossen. V dobytčích
vozech bylo na cestě devět dnů.

14. února byl v Terezíně zapálením milíře
zahájen první pokus s výrobou dřevěného uhlí.

1945

Téhož dne vydalo protektorátni ministerstvo
vnitra vyhlášku, že majitelé živnosti a jejich ná 
městkové, kteří mají za manželského partnera
Žida, nesměji nadále vzdělávat a vychovávat
učně.

éhož dne v 11.45 hodin transport Ew do
Švýcarska. Mezi 1.200 jeho účastníků bylo 5X
dětí ve věku do 12 let

7Ína

OSVĚTIM 1940

•». února si Lva Houbičková zapsala do
deníku: "Dostala jsem zařazeni do švýcarského
transportu, ale odmítla jsem... Pani Fantlová
jede - šílenství!"

7. února podával B. Murmelstcin radě
starších zprávu o Eiclnnannově prohlídce Tere-
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1. února dostal Mezinárodní výbor Čer
V únoru 1945 se na Malé pevnosti v Tere
veného kříže odpověd německé vlády na svou
zíně konala za účasti pražského gestapa, dů
ntu z října 1944: Z důvodů státní bezpečnosti
stojníka SS z Litoměřic, velitelů terezínské
— komandatury Rahma a Malé pevnosti Jöckla _ nelze návštěvu jeho delegátů v koncentračních ____
táborech a u pracovních komand uskutečnit.
porada. Jejím výsledkem bylo rozhodnutí
3. února bylo v Terezíně ohlášeno, že odjede
7
o likvidaci vězňů Malé pevnosti a ghetta
transport s 1.200 osobami do Švýcarska.
v případě, že by válka dospěla až sem.

2. února dostal vedoucí představitel toho 
to výboru C.J. Burckhard Himmlerovo pozvá
ni k cestě do Německa.

PŘED PADESÁTI LÉTY

OSVÉTIM-BIRKENAU (FOTO ARCHIV)

ných státech”.

rozhodli zůstat s nimi. Pokračovala evakuace
dalších pobočných táborů. Tak tomu bylo i v
příštích dnech.
27. ledna vojska 60. armády Prvního uk
rajinského frontu osvobodila kmenový tábor
Osvětim, Birkenau a Monovice. V přímých
bojích o tyto tábory s ustupujícími německými

3. listopadu přišel do Osvětimi poslední ze
série deportačních transportů ze slovenské
Seredi. Do tábora byl přijat bez selekce.
30. prosince bylo ve dvou pobočných tá-3
borech Osvětimi na českém území vězněno 301 A
žen v Bruntále (nasazeny u firmy Emmerich
Machold) a 300 žen ve Světlé (u firmy G.A. §■'
Buhl).
2;
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17. ledna se konal poslední večerní apel
v Osvětimi. V kmenovém táboře a v Birkenau
bylo sečteno 15.317 vězňů a 16.577 vězeňkyň.
Mezi nimi bylo 24 Čechů, 541 slovenských a
536 českých Židů. V koncentračním táboře
Monovice a ostatních osvětimských pobočných
táborech bylo vězněno 33.023 mužů a 2.095
žen.
Téhož dne evakuoval pobočný tábor v Sosnovci a tábor "Neu-Dachs".
18. ledna nastoupilo evakuační pochod více
než 5.300 vězeňkyň z ženského tábora v Birke
nau, do odpoledne odešly i kolony mužů, po
slední v počtu 1.500 vězňů, evakuoval se tábor
v Monovicich, "Janinagrube". Gleiwitz, Bisvojsky padlo 231 sovětských vojáků. V Osvětimi bylo osvobozeno 1.200 nemocných
vězňů, v Birkenau 5.800 a v Monovicich 600.
Mezitím na evakuačních trasách hynuly tisíce
vězňů hladem, mrazem, nemocemi, naprostým
vyčerpáním, kulkou mužů SS. Tam se dokončovala apokalyptická tragédie, apokalyptický zlo-

Himmlerem bývalý člen švýcarské spolkové rady
Musy, známý svým fašistickým smýšlením, na
žádost asociace ortodoxních rabínu ve Spoje 

15., 16. a 18. května odjelo třemi transporty
7.500 terezínských vězňů do Osvětimi a byli
zde umístěni v rodinném táboře.
V první polovině června sepsali v Liptov
ském Mikuláši dva uprchlí osvětimští vězňové
Arnold Rosin a Czeslaw Mordowicz svou
zprávu, která doplnila svědectví A.Wetzlera
a W.Rosenberga zejména informacemi o krva
vém masakrování madarských Židů.
23. června se odehrál vrcholný akt "zkráš
lování" Terezína. Terezín navštívili dva dánští
delegáti a delegát Mezinárodního výboru Červe
ného kříže dr. Maurice Rossel.
Téhož dne v Ženevě J.Kopecký, G.M. Riegnera F.Ullmann předali Mezinárodnímu výboru
Červeného kříže úplný text zprávy A.Wetzlera
a R. Vrby o Osvětimi a Birkenau.
Koncem června se v terezínském rodinném
táboře v Birkenau uskutečnily selekce a podle
jejich výsledku bylo 3.500 vězňů vysláno na
pracovní komanda. Osvobozeni se dožila méně
než třetina.
V noci z 10. na 11. července byli vyvraž
děni zbývající vězňové terezínského rodinného
tábora v plynových komorách.

Miroslav Kárný

pouze 7 mužů, část transportu byla ponechána
v tzv. průchozím táboře a ostatní - mezi nimi
84 mužů - byli zaplynováni.
30. října prošel na osvětimské rampě selekcí
poslední transport. Její obětí bylo 1.689 mužů,
žen a dětí z posledního terezínského transportu.

čin jménem Osvětim.

do společných táborů, odkud se starci, nemocní
a matky budou smět vrátit do Norska. Himmler
přislíbil neevakuovat koncentrační tábory, kde
jsou internovaní Židé.
18. února se sešel místopředseda Švédského
Červeného kříže F. Bernadotte s říšským vůd 
cem SS Himmlerem a učinili dohodu, že všich 
ni uvěznění Norové a Dánové budou dopraveni

něné. Stavba měla umožnit soustředění masy
vězňů na místě, kde by je bylo možno likvi
dovat kulomety, plamenomety nebo záplavou
vody z Ohře.

- byli transportováni do Osvětimi.
28. září byl z Terezína do Osvětimi vypra
ven první z jedenácti transportů, jimiž odjelo
18.402 mužů, žen a dětí, z nichž tisíce byly
hned z příjezdové rampy poslány do plynových
komor. Osvobození se dožilo pouhých 1.574.
7. října došlo k ozbrojenému povstání vězňů
sonderkomanda, kteří byli nasazeni v krematori
ích tábora Birkenau. I když bylo potlačeno,
podařilo se vyřadit z provozu krematorium IV,
zabít tri poddůstojníky SS a dvanáct dalších SS
zranit. Při povstání padlo 250 vězňů a 200
dalších příslušníků sonderkomanda bylo popra
veno.
19. října bylo v plynových komorách Osvě
timi zavražděno na 2.000 slovenských Židů,
dopravených tam z tábora v Seredi.
20. října byly v osvětimském krematoriu
spáleny vězeňské dokumenty, kartotéky, úmrtní
listy, obžalovací spisy apod.
29. října z posledního transportu sloven
ských Židů do Osvětimi v táboře registrováno

_

marckhůtte, Čechovice, Golleschau a i jiné
tábory osvětimského táborového komplexu.
19. ledna v noci o 1 hodině opustil osvětimský kmenový tábor poslední velký transport,
čítal 2.500 vězňů. Ráno v Osvětimi, Birkenau
a Monovicich zůstali jen vězňové neschopní
pochodu a několik desítek dalších, kteří se

ních a severovýchodních oblastech Madarska
bylo internováno v koncentračních táborech.
Šlo o židovské obyvatelstvo Podkarpatské Rusi
a Sedmihradska z území anektovaného Madarskem.
15. května odjíždí do Osvětimi první deportační transport madarských Židů, který' celý
konči ve zdejších plynových komorách.

V srpnu bylo likvidováno lodžské ghetto a
mnozí jeho vězňové - mezi nimi i pražští Židé

8. února referoval ze Ženevy československý
diplomatický zástupce dr.J.Kopecký o došlém
transportu: "Další mají přijet... Věc projednal s

(pokračování ze str. 7)
2. března předáno do provozu krematorium
IV v Birkenau.
31. března předáno do provozu krematorium
II v Birkenau.
1. dubna předáno do provozu krematori
um V v Birkenau.
10. června nařídil Hlavní úřad hospodářství
a správy SS aby se všechny pobočky kon
centračních táborů zřízené u zbrojních továren
nazývaly "pracovní tábory".
25. června předáno do provozu krematorium
III v Birkenau.
28. června hlásil Osvětim dokončeni všech
čtyř nových krematorií, takže jejich kapacita
umožňovala denně zpopelnit 4.756 mrtvol. No
vá krematoria byla v podzemí vybavena plyno
vými komorami.
4. srpna hlásilo odbojové hnutí z osvětimského tábora do Krakova: "Jedna z Židovek
před vchodem do plynu zastřelila blockfiihrera
SS. druhého zranila..."
28. srpna odpověděla osvětimská komandatura na dotaz ústředny koncentračních táborů
v Oranienburgu, že v Osvětimi je pouze 3.581
Židů plně schopných pracovního nasazení, kteří
by mohli být převedeni do jiných koncentrač
ních táborů. Mezi nimi bylo 198 slovenských a
162 českých Židů.
6. září odjely z Terezina dva transporty
s 5.007 vězni, z nichž téměř všichni byli do
Terezína dopraveni protektorátními transporty.
Téhož dne převzal Rudolf Höss opět funk
ci komandanta Osvětimi.
8. září vznikl v Birkenau (v úseku Bllb) ro
dinný tábor z vězňů dvou terezínských trans
portů, kteří při příjezdu do Osvětimi neprošli
selekcí, jak bylo tehdy u židovských transportů
obvyklé.
4. října pronesl Heinrich Himmler v Poznani
projev k více než 300 shromážděným pří
slušníkům elity SS. Tehdy jedinkrát - pokud
doloženo - výslovně dešifroval pojem židovské
"evakuace". Řekl: "Mám ted na mysli evakuaci
Židů, vyhlazeni židovského národa. " Proč musí
být vyhlazeny také židovské ženy a děti, zdů
vodnil takto: Nemůžeme dopustit, aby vyrostli
mstitelé vyhlazených mužů.
5. října odjel z Terezína transport 1.196 dětí,
které tam byly 24. srpna přivezeny z Bialystoku
a vězněny v izolované části Terezína. Spolu se
svými 53 průvodci skončily tyto děti hned po
svém příjezdu do Osvětimi v plynové komoře.
21. listopadu poslalo osvětimské hnutí od
boje do Londýna vysvětleni, co znamená zkrat
ka S.B.: "Sondcrbehandlung" v jazyce tábora plyn.
15. prosince byl z Terezína vypraven deportační transport s 2.504 vězni do Birkenau. Umístěni byli v rodinném táboře terezínských
vězňů. Osvobození se dožilo 279.
18. prosince odjel do rodinného tábora v
Birkenau druhý terezínský transport. Z jeho
2.503 vězňů se osvobozeni dožilo 449.
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8. března bylo v plynových komorách za
vražděno 3.792 vězňů terezínského rodinného
tábora.
19. března obsadila německá vojska Madarsko a s nimi do Budapešti přijelo zvláštní
komando SS v čele s Eichmannem, aby zabez
pečilo "konečné řešení židovské otázky" také
v Madarsku.
6. a 7. dubna rozhodl Hitler na poradě o
výstavbě leteckých továren, že pro ně má být
nasazeno 100.000 pracovních sil z řad židov
ských madarských kontingentů. Tím se rušil
Himmlerův rozkaz, že židovští vězňové nesmějí
být na práci nasazeni na německém území.
7. dubna uprchli z Birkenau dva slovenští
židovští vězňové Alfréd Wetzler a Walter Ro
senberg (Rudolf Vrba), kteří pak v Žilině
sepsali obsáhlou zprávu o osvětimské "továrně
na smrt".
27. dubna hlásil německý rozhlas zprávu, že
300.000 madarských Židů žijících ve východ

pracovníků ze statku Lípa u Havlíčkova Brodu.
Koncem měsíce bylo v hradbách Terezina věz
něno 15.487 lidi.

15. února zaznamenala ve svém deníku A.
Ehrmannová-Sheková obavy terezínských vězňů
ze záhadné stavby v ravelinu XV., údajného
"bazénu pro kachny". Tyto obavy byly opráv 

OSVĚTIM
1940 - 1945

_

VĚSTNÍK 2/5'

VĚSTNÍK 2/57

V únoru přišlo do lerczina k 'uzavřenému
pracovnímu nasazeni" 2.231 protektorátnich
Židů, mezi nimi posledních 55 židovských
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