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Příloha č. 1: Životní  

Datum a místo provedení rozhovoru: 19. 8. 2017, Třeboň 

 

((Předchází cca 20 minut rozhovoru o soukromých tématech a podrobné 

vysvětlení průběhu rozhovoru.)) 

TL: Už jsem vám asi řekla všechno. A to je ten životní příběh. A ještě se 

vás zeptám, jestli vám nebude vadit, když bych, potom to budu zpracovávat 

do té práce bakalářské a když tam budu uvádět vaše jméno, jestli vám to 

nebude vadit. Nebo jestli… 

ZF: No, můžeš. To můžeš, klidně. 

TL: Protože ono dost často v těch pracích se to dělá tak, že se to dělá 

anonymně a teď jsou tam jenom účastníci, třeba účastník číslo jedna, nebo 

se tam vymyslí jméno. Ale vám to nevadí? Vy jste stejně už ty vzpomínky 

vaše zapsala, že jo, tak ono by se to stejně dalo všechno snadno dohledat, 

tak ono by se to utajit moc nedalo stejně. 

ZF: No, jistě. To můžeš klidně. To je v pořádku. 

TL: A je to tedy rozhovor o Vašem životním příběhu. A budu tedy po vás 

chtít, abyste dala dohromady nějakou vlastní autobiografii, příběh celého 

vašeho života, jak mu vy osobně rozumíte. Budu se ptát na vaši minulost, 

současnost a očekávání do budoucnosti. Samozřejmě půjde jen o vybrané úseky 

z vašeho života, nemám možnost si vyslechnout váš životní příběh celý. 

Místo toho po vás budu chtít, abyste se zaměřila na několik klíčových 

momentů vašeho života, několik klíčových událostí, osob, nebo myšlenek, 

které jsou nebylo byly podle vás pro váš život zásadní. Budou mě zajímat 

informace, které něco důležitého o vaší osobě a o vašem životě vypovídají, 

které vypovídají něco o tom, jak jste se stala tím, kým jste dnes. A je to 

tedy jenom, budeme tedy vybírat jenom nějaké momenty z toho vašeho života… 

ZF: Jinak bysme tady byly do rána. 

TL: Jinak bysme tady byly hrozně dlouho. A já myslím, že to bude takové, 

jak jste na to zvyklá, tak jak vyprávíte ty vzpomínky. A nejdřív teda, jak 

jsem říkala, že to jsou ty kapitoly života, tak kdybyste zkusila přemýšlet 

o svém životě jako jeden životní příběh. Kdybyste měla napsat jednu knížku 

o celém vašem životě a měly by tam být, tak v každém příběhu vystupují 

nějaké postavy, jsou tam nějaké epizody a události, každý příběh má nějaký 

děj, obsah a podobně. A příběhy se dají rozdělit do kapitol, takže kdybyste 

si představila, že ten váš život by byl příběh nebo jedna kniha, kterou 

byste napsala, tak jak byste, a byly by, skládal by se ten příběh 

z několika kapitol, tak na jaké kapitoly byste ten svůj život. rozdělila. 

Kdybyste měla rozdělit třeba tak na tři až sedm kapitol, nějaký počet, pár 

kapitol, tak jak byste rozdělila úplně ty hlavní kapitoly, jak by se ty 
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kapitoly jmenovaly. A stručně, o čem by byla každá ta kapitola, jenom 

jednoduše. 

ZF: No, těch by bylo dost.  

TL: Bylo by jich hodně, to vím.  

ZF: Tak první kapitola je raný dětství, Blatná. Do svejch tří let. Já to 

dělám stručně, jo. 

TL: Jenom to, dál se vás potom budu ptát, teď jenom stručně, jenom každou 

tu kapitolu. 

ZF: Nejranější věk, do tří let, Blatná.  

Druhá kapitola bylo přestěhování do Rokycan, úmrtí mojí maminky, druhá 

maminka, narození sestry, šest let rozdíl (.), domov, studie, kamarádství, 

plány do budoucnosti.  

Další kapitola: německá okupace, odchod z domova, zatknutí tatínka v bytě, 

odjezd do Terezína, dalších čtyři, pět vyhlazovacích táborů; velká láska, 

naděje, která mě živila a držela až do konce, že se musim s mým snoubencem 

znova setkat. V tom byla moje síla přežití, ta naděje a ta vůle, to 

docílit, a to jsem docílila. Jenomže konec války dopadl jinak. Ztráta 

všeho: rodiny, maminka, tatínek, sestra, bratr, snoubenec. Já jsem zůstala 

úplně sama, v cizí zemi, ve Švédsku. A to, když jsem se dozvěděla, že jsem 

úplně sama, tak jsem nechtěla žít. Předtím jsem měla tu odvahu a sílu 

přežít cokoliv tou nadějí. A teď jsem se dozvěděla, že jsem úplně sama na 

světě. Co tady mám sama dělat? Žít, pro co a pro koho? A vzdávala jsem se 

života. Ale ten život mě držel pořád jako svojí silou, že musim dál.  

Pak nastala úplně nová etapa mýho života, domov zmizel, neměla jsem se kam 

vrátit. Neměla jsem jít kam, neměla jsem jít ke komu, vopravdu jak kůl 

v plotě. A rozhodla se, že zůstanu ve Švédsku, začnu novej život.  To 

skončilo.  

Další etapa: změna v republice, čtyřicet osm ((míněno 1948)), pracovala 

jsem na našem velvyslanectví. Odjela jsem do Austrálie. Pryč z Evropy, 

úplně sama. Do Austrálie, co nejdál od Evropy.  

Další kapitola: dvacet let v Austrálii. Vdala jsem se, měla dceru, hrála 

divadlo. Novej život, nová kariéra, nová naděje, dvacet let.  

Další kapitola: Můj muž byl přeloženej do Anglie, přijeli jsme do Anglie, 

začal jinej život, novej. Dcera vystudovala na anglické univerzitě, dostala 

nabídku do Ameriky, kde už zůstala, kde se vdala, kde žije. Takže rodina už 

nebyla úplně pohromadě. Já jsem začala úplně jinej, jinou kariéru. 

Další kapitola byla, že můj muž umřel. A byla jsem sama. (.) Na základě své 

návštěvy domova po padesáti letech jsem se rozhodla napsat o tom knihu. O 

svejch zkušenostech za války, za těch šest táborů, který jsem přežila. Kde 

ze šesti vybranejch zdravej děvčat, nás bylo sedmnáct, a já jsem byla jedna 

z nich. Napsala jsem o tom knihu, která šla po světě. Vyšla česky, 
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v Německu, v Americe, v Anglii, v Norsku, teď vychází v Austrálii. A teď se 

z knihy bude dělat film.  

Takže to je zase moje další etapa, co bude po tom filmu. A budu psát další 

knihu. Takže toho mám ještě před sebou hodně. 

Tak tohle je asi tak šest nebo sedm různejch životních úseků. Takže se mně 

někdy zdá, že když je mně teď devadesát pět, že už jsem žila nejmíň tři sta 

let. A ještě není všemu konec. A každej den je dar. To si uvědomuju každej 

den. Co nám ten život nabízí, co si z toho vezmeme a co z toho uděláme. Asi 

tak. 

TL: Teď teda ještě přijdeme k těm klíčovým událostem toho životního 

příběhu, ono to není jenom, že by to bylo tři sta let, ale ještě k tomu ani 

by to nebyl jenom jeden životní příběh, ale jako kdyby to byla spousta 

různých životních příběhů. 

ZF: Všecky tyhle ty kapitoly je jeden příběh. Tak už jich bylo nejmíň šest 

nebo sedm. Nesouvislých, který spolu vůbec nikde nesouvisí. Z každýho 

vznikla nějaká nová reakce na další způsob, kterej zas neměl nic společnýho 

s tim předtim, jako že jsem odjela ze Švédska do Austrálie. No, to byl 

skok. Nebo zpátky do Evropy. Nebo že jsem začala psát, aby se to zachytilo 

jako dokument. Protože jsem si říkala, že až ten poslední z nás svědků 

zavře oči, tak dějiny se budou přepisovat. Už se přepisujou dnes, a to tady 

ještě jsme. A je dost knih a dokumentů a filmů, že ten holokaust existoval. 

Ale už jsou teorie a lidi, který věří, že si to vymysleli Židi, že to 

neexistovalo, jo. Takže to byl dobrej nápad, to napsat.  

TL: To určitě. 

ZF: No tak, takhle to šlo dál. Vždycky z toho původního nastala změna, sama 

o sobě. Ne, že jsem si ji vymejšlela a chtěla jí docílit, vůbec ne. To samo 

o sobě vzniklo vždycky z tý daný situace do tý další, která byla úplně 

jiná, odlišná. A tu jsem považovala za definitivní. Taky ne. Ta skončila a 

nastala jiná, úplně jiná zase. Takže já jsem nikdy nedělala rozhodnutí, 

osobní rozhodnutí o tom, co bude dál, co chci, kde chci a jak chci. To mi 

padalo do klína. Co mi osud jako nadělil, tak do toho jsem šla a to jsem 

žila a dožila, až když byl toho konec. No a pak mi osud naservíroval zase 

nějakou další etapu, která s tím třeba vůbec už nesouvisela. No, tak takhle 

je dlouhej a zajímavej a barevnej život. Jsou zase lidi, který tyhle ty 

změny nemají, že to jede z jednoho kusu až do konce, nějak. Nějaká kariéra, 

která prostě pokračuje, a je to jedna rodina, na stejným městě, ve stejnej 

zemi, kde nejsou žádný velký změny, jenom ten čas to postrkuje. Tak to já 

jsem neměla. Tak já jsem žila v Česku, v Německu, ve Švédsku, v Austrálii, 

v Anglii, už jenom v pěti. A to byl vždycky nějakej začátek a myslela jsem 

si, že tam bude taky ten konec, že tam to dožiju. Vůbec ne. Tam se to 

ukončilo, utrhlo a nastala další etapa někde jinde. Takže mi to ten osud 
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takhle naservíroval. A já jsem se vždycky všemu přizpůsobila a z tý 

příležitosti něco udělala. To nejenom, že jsem to přijala, ale musí se taky 

na tom nějak pracovat, aby se tam člověk nějak udržel a něco z toho udělal, 

z toho kusu života, kterej ještě mu patří. To je v povaze. 

TL: A když teda zkusíme vybrat aspoň nějaké ty klíčové události z těch 

kapitol, které jste vyjmenovala. Tak já se vás zeptám na osm takových 

různých epizod, jsou rozdělené podle věku a nejdřív vám stručně popíšu, co 

myslím každou jednotlivou epizodou, a potom vás poprosím, abyste se na 

chvíli zamyslela nad odpovídajícími epizodami z vašeho života a jednu 

z nich mi aspoň vyprávěla co nejpodrobněji. A tady začneme u první takové 

klíčové situace a ta by se dala nazvat jako vrchol. Tak jestli byste mi 

prosím mohla vyprávět o nějakém vrcholném zážitku ve vašem životě. Vrcholný 

zážitek by měl být ten nejvyšší okamžik ve vašem životním příběhu, měl by 

to být nějaký moment, při kterém jste pociťovala nějak výjimečně pozitivní 

pocity, například radost, nadšení, obrovské štěstí, hluboký vnitřní mír, 

nebo nějaké jiné silně pozitivní emoce. A v současnosti by měla taková 

situace ve vašich vzpomínkách vynikat jako jeden z nejlepších nebo 

nejkrásnějších nebo nejvznešenějších okamžiků vašeho životního příběhu. Tak 

jestli mi můžete prosím o nějakém takovém vrcholném zážitku co 

nejpodrobněji vyprávět. Kdy se stal, kde se stal, osoby, kterých se týkal, 

nebo co jste si v té chvíli myslela, jak jste se cítila. Jaký význam pro 

vás měl ten vrcholný okamžik v té době a jaký třeba význam má pro vás dnes. 

ZF: No, tak to bude v mejch osmnácti, kdy jsem se seznámila s mým přítelem, 

kterej se jmenovalo Arno. A to byla shoda náhod v jedné minutě. Když se 

lidi na sebe podívají a udělá to „zzzz“ a tam to zapadlo. A byla z toho 

veliká láska. Bylo to za okupace. A pak nastal ten velikej zážitek, že jsme 

konečně spolu prožili jednu milostnou noc ve mlejně, kdy to bylo zakázaný a 

za okupace. A kde jsme si slíbili, ať se děje, co se děje, pokud jsme 

spolu, tak se nám nemůže nic stát. Do Hitlera nám nic není, válka pro nás 

neexistuje. Jaká přijde situace, pokud jsme spolu, tak to všecko přežijeme. 

A to byl opravdu vrchol. Emocí, duševní, fyzickej, všecko dohromady. Pár 

měsíců nato, kdy už jsme byli v Terezíně oba dva, odkud chodily transporty 

takzvaně na východ, nikdo nevěděl kam, proč a jak a kdy, byl historickej 

moment, že v Praze zabili Heydricha. A to Němci nemohli spolknout. 

Z Terezína vyslali takzvanej trestní transport na východ. Můj kamarád, nebo 

milenec, nebo co už byl, nevim, Arno, se dostal do transportu, trestního 

transportu z Terezína. Dal mi prstýnek, kterej sám vyrobil z plíšku, nevím 

jak. Vyryl do toho datum a jméno, Arno, třináctýho května devatenácet  

čtyřicet dva, a řek: „To je náš snubní prsten, ten tě bude chránit a když 

to oba přežijeme, já už tě někde najdu.“ Políbil a prošel dveřma. Po tomhle 

tom ten prstýnek pro mě nebyl kousek plíšku, byla naděje, obrovská naděje a 
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láska. Že pokud ho mám, tak se nám nemůže nic stát. A já všecko musím 

vydržet a projít všim, co na mě čeká, to jsem ještě nevěděla, co to bude. 

Že se musíme zase sejít a žít spolu „forever after“, jak se říká. No taky 

to tak dopadlo. Po něm nebylo už ani stopy. To jsme nevěděli, kam odjeli, 

co s nima udělali. Dostala jsem se do Osvětimi. První den nás svlíkli a 

prošli jsme prohlídkou. Nesměli jsme vůbec nic si nechat: prstýnky, 

náušnice, hodinky, šaty, nic. Prošli prohlídkou a přede mnou byla jedna 

holka, která měla snubní prsten pod jazykem. Ten našli a už jsme jí 

neviděli. Byla scéna, mlátili ji, slzy a tak dále. V řadě přede mnou, a to 

už jsem byla asi třetí, čtvrtá od začátku na tu prohlídku, byla holka, 

která najednou viděla, že já mám prstýnek na ruce, ten plechovej. No mě to 

ani nenapadlo, že bych ho měla zahodit, že ho nesmim mít. To je všecko, co 

mám. To je moje síla, to je moje láska, to je moje naděje. A to je obrovská 

síla. A řekla: „Ty jsi se zbláznila, prosím tě zahoď to, to jde teď, tady 

jde o život. Když to najdou, tak tě zabijou. Tak prosim tě, to nemá vůbec 

žádnou cenu, hodnotu. Šlápni na to, zahoď to pryč.“ To jsem nemohla. To 

bych byla zahodila ne ten prstýnek, ale tu sílu, kterou mi to dávalo. A to 

je ta naděje a to je ta láska. A tak jsme se rozhodla, rychle. A řekla jsem 

si, zahodit ho nemůžu a já si ho nechám. Ať to stojí, co to stojí. Třeba to 

stojí můj život. A svůj život jsem pověsila na tu šňůru, protože ten 

prstýnek jsem nemohla zahodit. Přišla na mě řada, dala jsem si ho taky pod 

jazyk a v kritickým momentě, když jsem čekala, že mně řekne otevřít pusu, 

že se podívá, osud zakročil. Vlítla tam vyšší šarže esesáka, zařval na něj: 

„Schnell, schnell, loss, loss, děláš to moc pomalu.“ A on mě tam odtud 

vyhodil. Prstýnek jsem zachránila. To byl můj největší vývoj, moje největší 

vítězství v životě. Protože nezachránila jsem prstýnek, ale život a nás 

oba, jsem si myslela. Pověsila jsem si ho na krk na nějakou šňůrku a s tím 

jsem přežila celou válku. Kterej mám dodnes. Jenomže, prstýnek nás 

nezachránil. Zachránil mě. Tím, že jsem se o něj opírala, o tu sílu tý 

naděje. To je obrovská síla, přežije všecko. Protože můj milenec Arno, což 

jsem nevěděla, jakmile dojeli na ten východ, kam jeli, nevim, kde byl 

východ, kam jeli tenkrát po zabití Heydricha, to byl trestní transport, 

všecky mladý kluky, bylo jich tisíc do pětatřiceti, zdraví, silní kluci; 

seřadili, zmašinkvérovali a bylo po nich. Takže on neměl šanci. A to jsem 

se dozvěděla až po válce. Takže to dopadlo jinak, ale kdybych byla věděla, 

nebo kdybych byla ten prstýnek zahodila, tak jsem tu sílu neměla to přežít. 

Nebo kdybych byla věděla, co se s nima stalo, jakože jsem to nevěděla, tak 

bych určitě za svůj život takhle nebojovala. A to je ta největší síla 

v životě, je naděje. A když víte, že chcete přežít, tak víte taky jak. To 

byl nejsilnější moment mýho života. 
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TL: A kdybyste měla k tomu nejsilnějšímu, k tomu vrcholu, vyprávět ještě 

nějaký nejnižší moment zase naopak? Který by byl opakem právě tohohle 

vrcholného zážitku, o kterém jste mi vyprávěla. Že je to nejnižší bod 

vašeho příběhu, kdybyste se pokusila tedy ohlédnout zpět a vzpomenout si na 

nějaký takový moment, nějakou událost, ve které jste pociťovala silné 

negativní emoce, třeba zoufalství, zklamání, děs, hlubokou vinu nebo nějaký 

jiný velmi negativní pocit. A i když to bude asi životní vzpomínka pro vás 

nepříjemná, tak bych teda byla ráda, kdybyste se pokusila vyprávět co 

nejpřesněji, co se stalo, kdy se to stalo, zase znovu osoby, kterých se to 

týkalo, co jste si v tu dobu myslela, co jste cítila, nebo jaký dopad na 

vás měla ta zkušenost, zase podobně jako u toho vrcholu.  

ZF: Já si nepamatuju na žádnou negativní emoci. Zklamání nebo zoufalství, 

vůbec ne, to nemám v povaze. Spíš radost a nějaký vítězství. A to první 

bylo, když mně byly tři. V Blatné vytahovali zvon na věž. Bydleli jsme v tý 

ulici, kde byl ten kostel, a celá rodina šla do ulice se dívat. Celý město 

se šlo dívat, jak vytahujou ten zvon. Já jsem nesměla. Mně řekly, že jsem 

ještě malá a že tam bude moc lidí. A nechali mě doma s dědečkem. To 

zklamání bylo neskutečný, já, která jsem to nejvíc ze všech chtěla vidět, 

jak ten zvon tahají nahoru do věže. A já jsem tam nebyla. Ale nastal moment 

mý šance. Dědeček usnul a vypadla mu fajfka z pusy. A toho jsem okamžitě 

využila a utekla. Seběhla ze schodů, prolítla vrátkama a přímo do tý ulice, 

kde byli ty lidi. Sahala jsem jim tak ke kotníkům, ke kolenům, nevim, jak 

jsem našla maminku. Ale zatáhla ji za sukni, maminka se podívala, když mě 

viděla, lekla se, ale okamžitě upozornila tatínka. A tatínek svou povahou 

se usmál a řek si, jakou má zvědavou a odvážnou dceru. Zved mě, posadil mě 

na ramena. A to byl ten moment, kdy ten zvon právě dotahovaly do tý věže. 

Takže jsem o to nepřišla. Ale to byl pocit vítězství, životního, kterej už 

se nikdy v mým životě takhle neopakoval, jak jsem to docílila, na poslední 

minutu to vyšlo. A to mi byly tři. Pak byl jeden moment velkýho strachu a 

to taky bylo tou dobou, kdy mně byly tři a půl možná, ještě v tej Blatné. 

Chodila jsem, na ulici vedle nás byla nějaká paní Boušová, měla koloniální 

obchod. Kamenej schod do toho obchodu a vedle těch schodů na levý straně 

měla pytel se sušenejma švestkama a druhej pytel s burskejma oříškama. A já 

jsem okolo toho chodila jak mlsnej kocour. Ty švestky mě vůbec nezajímaly, 

ale ty oříšky. A říkala jsem si, já bych nějaký chtěla. Mohla bych se 

zeptat pani Boušový, jestli by mi nějaký dala, ale ona by mohla říct, že 

ne, tak na to musim jít jinak. Už jsem takhle přemejšlela jako tříletý 

dítě. Musim si vymyslet jinej způsob, protože ty oříšky chci. Zaběhla jsem 

zpátky domu, oblíkla si zástěrku jako hodná holčička a šla zpátky k tomu 

pytli s těma oříškama. Tam jsem si je nabrala do tý zástěrky a hned jsem 

s tim utekla do zahrádky. Zahrádka za domem byla zanedbaná, tam byly keře a 
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všecko možný. A na konci zahrádky byl altánek. A v tom altánku visela 

veliká, velikej model karty z (.), jak jsou ty karty, jak se to jmenuje, je 

král a královna a ještě něco, nějakej, eso. Eso, měl zelený oči, drápy a 

koukal na mě. A já jsem věděla, že o mně všecko ví. Že jsem ukradla ty 

oříšky a že je tady mám. A tak jsem se ho bála, že už jsem tam nikdy do 

toho altánku nevkročila. A ty oříšky jsem, myslim, zahodila, jsem se bála, 

že mě bude trestat za tohleto. To mně byly tři. Čili, ta povaha je daná a 

projevuje se v různejch věkách (.), jo, ale ten návod k tomu, nebo ta 

tendence k tomu, ta je daná. Takže jednou mi byly tři a pak mně bylo 

dvacet, nebo osmnáct, dvacet, toho velikýho štěstí. Tak tohle byly veliký 

momenty mýho života. 

TL: A dalo by se něco, já tady mám třeba dál i první vzpomínku, tak to už 

vy všechno vyprávíte, protože to dokážete vyprávět, ani nepotřebujete 

k tomu instrukce. A třeba ještě, jestli byste dokázala vybrat nějaký, něco, 

čemu by se dalo říct bod obratu. 

ZF: Co by bylo? 

TL: Bod obratu. Třeba, že se často stává, že člověk rozpozná nějakou 

určitou událost, nebo situaci, kterou lze označit jako důležitou životní 

změnu, takzvané body obratu. Může se to týkat různých sfér života, že třeba 

nějaký moment, který změnil to, jak třeba nahlížíte sama sebe, nebo jak 

nahlížíte na svět. Jestli je nějaká taková situace nebo událost, která by 

byla takovým vaším osobním bodem obratu, nebo jestli třeba máte dojem, že 

váš život takový bod nemá, nebo že se vám, nebo že takovou klíčovou událost 

byste nenašla, která by vyčnívala, že by se stalo něco, co by změnilo třeba 

to, jak nahlížíte sama sebe, co by všechno změnilo. 

ZF: No, to jsou ty dva momenty těch hlasů, jo. Příjezd do Osvětimi, kde 

jsem vůbec nevěděla, kde jsem, co se tam děje, neměli jsme o tom ponětí. 

Žádný zprávy, žádný informace, nic. A já jsem vyskočila z toho vlaku, jsem 

slyšela hlas, kterej mi prolít hlavou, kterej nebyl, to nebyl hlas, kterej 

je slyšet. Ale byly to jako slova, který mi řekly, úplně jasně: „Tady 

vládne smrt, jsi v nebezpečí. Jestliže tě nezabijou, tak máš v sobě dost 

síly, aby si to přežila, ale lehký to nebude.“ A já jsem to vyslechla jako 

v naprostým klidu a řekla jsem si, to je zajímavý, tady nade mnou je nějaká 

ochranná ruka. A už jsem o tom nepřemejšlela. Ale pamatuju si to. Prošla 

jsem čtyřma, pěti dalšími lágry. A už ke konci války jsem v Bergen-Belsenu. 

Tam vypukla epidemie tyfu. Na zemi všude okolo leželo dvacet tisíc mrtvol, 

to nikdo nepochovával, Němci utekli, nebo tam byli. To nebyly mrtvoly, to 

byly kostry potažený kůží. Všichni jsme měli tyfus, nebylo jídlo a nebyla 

hlavně voda. A když neni voda, tak mozek je blízko šílenství a nakonec se 

vzdá. A v tomhletom stádiu se objevil zase ten hlas, nějakej, kterej mi řek 

úplně jasně: „To je tvůj konec, dál nemůžeš.“ A já jsem tomu věřila, ale 
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něco ve mně řeklo: Ne, ještě ne. A to jsem nebyla já. Někde nějaká energie, 

nějaká vyšší moc, o kterej my nic nevíme. A já jsem se vzchopila, a to 

nebyla moje energie. Na kolena a tam z toho bloku jsem vylezla, přelezla ty 

mrtví, ty umírající, ven, kde byly jíloviště, žlutý kaluže, který jsem 

lapala jak pes, protože žízeň je nejhorší, nejhorší muka. Vydržíte zimu, 

vydržíte hlad, ale nedostatek vody ne, to je konec. Tak jsem pila tu vodu 

z tý louže a lezla jsem dál. Až jsem dolezla ke světýlku, a to byla stanice 

Červenýho kříže. Oni už tam byli Angličani. A tam mě jeden z jejich armády 

našel a zachránil. Odvez mě tam odtud z toho lágru, kde jsem byla opravdu 

na smrt. Den od tý smrti. A to bylo tim, že jsem slyšela ten hlas, kterej 

mně řek: To je tvůj konec, dál nemůžeš. A něco ve mně se vzchopilo a řeklo 

ne. Dodnes je to pro mě ta největší záhada, odkud do mě přešla ta energie. 

Já jsem jí neměla. Já jsem ležela bezvládně na zemi. Nemohla jsem se 

zvednout. Čili, změnilo to celej můj názor na život, na smrt, na existenci, 

že to musela bejt energie z vesmíru, do kterýho asi spadáme. A s tím jsem 

se ztotožnila a myslim si, že to asi tak je. Jenomže nemáme k tomu 

vysvětlení, jak to je možný, kdo to způsobuje, jak to funguje. Ale věřím na 

to a věřím na to, že smrt tay neexistuje. Že je to koloběh, že minulost, 

přítomnost, budoucnost, je všecko v jednom a že se to opakuje. Že nic 

nekončí, ale koluje to zase dál. A s tím žiju dodnes. Takže mám klid 

v duši, s ničím nepočítám, na nic nečekám, ničeho se nebojim. A mám svůj 

takovej jako zákon života, na kterej věřim: Každej den je dar. A jsem 

šťastnej člověk. (.) To vám bude muset stačit. 

TL: No, to je víc, než bych si mohla přát, stejně. (.) A potom, tady je dál 

ta první vzpomínka, úplně první vzpomínka, tak o té první vzpomínce, to 

jste mi vyprávěla, tak to asi žádnou jinou byste nechtěla, asi přejdeme na 

další období. Nebo jestli chcete ještě nějakou z prvních vašich vzpomínek, 

na které si pamatujete, nějakou, nebo přejdeme dál potom na dětství a potom 

je dospívání, dospělost. Vy jste tu první vzpomínku vyprávěla v těch třech 

letech. 

ZF: Ano, pak byla další. To mně bylo čtyři, když umřela maminka. To jsme 

bydleli v Rokycanech. S bratrem nás poslali k tetě, abychom doma 

nepřekáželi. Maminka byla nemocná. Tatínek za náma chodil a já jsem mu 

dávala psaníčko pro maminku, že jsem načmárala na kus papíru a řekla jsem: 

Až se maminka vystůně, to se stonalo tenkrát, půjdeme spolu na procházku a 

vezmu si červený paraplíčko. A tatínek u toho brečel a nevěděla jsem proč. 

Ale řek mi, že to mamince dá. Druhej den, asi za dva dny, pro nás přišel, 

že maminka nás chce vidět. Vzal nás do ložnice, kde maminka ležela 

v bílejch polštářích, krásný hnědý vlasy velký rozložený po polštáři. A 

když nás viděla, přišel tatínek, za pravou ruku držel mě, za levou Jiříčka, 

to byl můj bratr o tři roky starší, když nás viděla, obrátila se do těch 
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polštářů a srdcervoucně plakala. A já jsem nevěděla proč. A zase jsme 

z toho pokoje odešli a víc nevim. Ale vim potom z pozdějšího života, že 

druhej den umřela. A pak vím taky, to mi tatínek ale vyprávěl, že byl tak 

zoufalej nad její smrtí, protože to byla veliká láska, že si nedoved 

představit svůj život bez maminky. A rozhod se, že se zastřelí a nás děti 

vezme s sebou do nebe, abychom se spojili zase s maminkou, tam někde. 

Koupil si revolver a přišel k nám do dětskýho pokoje a já jsem byla na řadě 

první. Vzal do ruky revolver, namířil na mě a já jsem se probudila. A jak 

jsem ho viděla nad sebou, tak jsem se usmála na něj. A revolver mu vypad 

z ruky. A my jsme žili dál. Tak to byl osudovej okamžik, kde zase nevím, 

jak k tomu všemu došlo, že já jsem usmála, a to způsobilo tenhle vývoj. 

TL: Ani jste v tu dobu nevěděla, že to byl usudový okamžik. 

ZF: To bylo osudový. A žili jsme dál. (.) Ten další úsek byl dramatickej a 

opravdu smutnej a srdcervoucí. Seděli jsme u večeře, to už byla okupace. 

Tatínkovi známí v Rokycanech věděli, že Jan Masaryk vysílá z Londýna z BBC 

každej pátek do republiky hodinovej program, kde nabádal Čechy k odporu a 

srdnatosti a aby se nedali, to už byla okupace. A tatínek byl velkej 

vlastenec českej. Někdo mu nabídl, kde to poslouchaji. Bylo to zakázaný pod 

trestem smrti. Kdyby Němci se to dozvěděli, no tak jen konec, tak to bylo 

přísný. Tatínek šel, přišel domů nadšenej tou (.) zprávou, tim vyprávěním 

Jana Masaryka, tou domluvou do toho a tak. Tou vírou, že to všecko dobře 

dopadne. A šel dvakrát. Dva dni nato tři esesáci kopli do dveří, vlítli do 

domu. Byli jsme u večeře, tatínka vyslýchali, tatínek byl bledej. Někdo ho 

udal, jsou vždycky takoví lidi, za peníze nebo za nějakej odznak nebo za 

nějakou pochvalu nebo co, nevim, proč to dělaji. V každej době. A nařídili 

mu, že pude s nima. Tatínek se zastavil u dveří a dovolil se, jestli si 

může vzít kabát a klobouk. Jeden s nim šel do ložnice, tatínek se vrátil, 

stál u těch dveří a ty tři esesáci vedle něj. Takhle se na nás podíval a 

řek jenom tuhle větu: „Jen klid, pamatujte si, klid je síla.“ Vrazili do 

něj, vystrčili ho ze dveří a byl pryč. A už jsem ho nikdy neviděla. A ta 

kniha, která vyšla po padesáti letech, kdy jsem se poprvé vrátila do 

původního domova, jsem napsala knihu, která se jmenuje „Klid je síla“. To 

byl ten moment. (.) A kniha šla po světě. Vyšla v Česku, v Německu, 

v Americe, v Anglii, v Norsku, v Austrálii. Udělali z toho divadelní hru, 

která šla taky po světě. Angličanka, která hrála mojí roli, hrála to 

v Kambodii, Indii, v Číně, v Austrálii i v Terezíně, v Anglii, Londýně. 

Ještě to bude snad pokračovat a možná, že bude taky film na to téma. Tak to 

jsou tyhle velký momenty životní. Myslím, že už větší bejt nemůžou. A když 

vám něco dává takovou odvahu do života, tak neznáte depresi, ta neexistuje, 

protože furt je naděje. A je to na vás, jak se díváte na ten život. Chcete 

žít, nebo nechcete žít, tam je ten rozdíl. Když chcete, příroda vám pomáhá. 
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A život za to stojí. A proto to moje, ten můj zákon životní teď je: Každej 

den je dar. Čili je, protože je tolik lidí, kterým ten den uteče. Myslí na 

včerejšek, který už je pryč, myslí na zejtra, kde to dopadne úplně jinak, 

než si představujou. A dnešek jim prolítne skrz prsty jak voda. A neměli 

z toho nic. A v tom je, tam je ta síla. To se nedá naučit. To musí každej 

na to přijít sám.  

TL: A když jste mi teď vyprávěla o tom období, které bylo během dětství a 

potom dospívání, jestli byste si vzpomněla ještě na nějakou vzpomínku, 

která by byla potom z pozdějšího období, z dospělosti, když vám bylo třeba 

od dvaceti jedna let výš. Nějaká pozdější, to už muselo být teda po druhé 

světové válce až, něco z pozdějšího života, nějaká vzpomínka, která by pro 

vás byla důležitá, něco významného, co se potom stalo dál, co vás napadne, 

nějaká událost. Může to být pozitivní i negativní událost, nějaká, která 

vám hodně utkví v paměti, něco, co pro vás bylo důležité, něco… 

ZF: No, jo. 

TL: Je toho spousta, musíte vybrat jenom něco. 

ZF: Za normálního života před okupací v rodině byl zákon: v sedm hodin je 

večeře. Byly jsme tři děti a každej v sedm hodin musel bejt u stolu. Nebyla 

televize, nebyla elektronická dneska co máme, jak se to jmenuje, ty 

internety a všecky tyhle ty záležitosti. Nebylo nic. Takže u stolu se 

projednávaly rodinný záležitosti, škola, výsledky, prázdniny, budoucnost a 

tak dále. A tatínek, taky u večeře tak jako se mu sypaly ty moudrosti jako 

z rukávu. Tu a tam vždycky něco prohodil. A jednou mi řek: „Nikdy neříkej, 

že něco neumíš. Pamatuj si, když se slon naučí tancovat po flaškách 

v cirkuse, tak ty se můžeš naučit to nebo ono, když chceš.“ A takovejch 

moudrostí bylo spousta. Nevím, jak jsem si je mohla pamatovat. Mám hudební 

sluch, možná, že jsem zachytila tu melodii toho slova, nebo prostě jsem si 

je pamatovala. Ale nevím, že jsem si je pamatovala, až když najednou se 

objevily. A bylo po válce, byla jsem ve Švédsku, kde nás zachránily švédská 

vláda, mezinárodní červený kříž, nás přivezly do Švédska jako vězně 

z Belsenu, nemocný. Na šest měsíců se zotavit do normálního stavu. A 

jelikož tam jsem zjistila, že nemám, kam jít, všecko zmizelo, domov zmizel, 

rodina zmizela, jsem úplně sama, zůstanu ve Švédsku, tak mě a kamarádku 

poslaly do továrny na keksy. No, tam jsme pracovaly u běžícího pásu a já 

jsem jí brečela na rameni a říkala jsem: Tady to je jako Charlie Chaplin, 

prosim tě, kde, jak se jmenoval ten jeho film, kde pracoval v továrně, 

kroutil tam nějakejma kolečkama, (.) to není možný na celej život. A 

kamarádka řekla, jen tak z luftu: „Nedělej si starosti, obě dvě se ještě 

dostaneme tam, kam patříme.“ No, taky to nakonec tak dopadlo, jenže to jsem 

nevěděla. A přišla zpráva, mně, že ve Stockholmu vzniká nový velvyslanectví 

český a hledají českou sekretářku. A tahle dáma mě pozvala, abych přijela 



11 

 

do Stockholmu, že mě představí, že bych měla šanci to (.) místo dostat. No, 

já jsem o to místo velice stála a jela jsem. Nejdřív jsem ale řekla 

kamarádce, že nikam nepojedu, že ji tady nenechám. A kamarádka řekla: „Jsi 

úplně blbá! Samozřejmě, že pojedeš, to místo dostaneš a já přijedu za 

tebou. Tím se dostaneme tady z tý továrny ven.“ Jela jsem. Novej 

velvyslanec, doktor Táborský, bejvalej sekretář Beneše, mě vyslýchal a řek: 

„No, já slyším, že vaše čeština je výborná, máte dobrý školy a to je fajn, 

to je dobrý, umíte švédsky natolik, abyste mohla pracovat v telefonní 

centrále?“ Čekal na odpověď. Švédsky jsem neuměla nic. Já jsem se nechtěla 

učit švédsky, protože jsem chtěla jet domů, zpátky do Česka. Tak jsem uměla 

říct akorát dobrý jitro a sbohem a děkuju. To mě nezajímalo. Technicky 

největší antitalent na cokoliv. Nějaký šrouby nebo telefony nebo vůbec 

cokoliv, to ne, na to nejsem. A telefonní centrála, to furt musíte ty 

šroubky a tohle a poslouchat. Ale to místo jsem chtěla. A to byly sekundy, 

utíkaly. A velvyslanec seděl proti mně a čekal na odpověď, jestli tohle 

umim. A najednou tatínek, jako kdyby mi seděl tady na rameni a říkal: 

„Nikdy neříkej, že něco neumíš. Pamatuj si, když slon se naučí tancovat po 

flaškách v cirkuse, tak ty se můžeš naučit to nebo ono, když chceš.“ A já 

jsem řekla: „Ano.“ A Táborský řek: „Dobře, můžete začít v pondělí.“ No, teď 

to byla katastrofa. Protože jsem neuměla nic. Jenomže na vyslanectví ještě 

byla jedna zaměstnankyně tejden, než odjela, a ta mě zaučila do těch, 

přehazovat ty, jak se to jmenuje, co se tam zastrkuje(.), ty telefonní 

kabely. Mám dobrej hudební sluch, byla jsem pianistka a já jsem tu 

švédštinu po nich opakovala jako papoušek. A vůbec jsem tomu nerozuměla, 

dělala jsem velký chyby. Ale šla jsem, koupila jsem si slovník. Zase 

umanutá jak, opravdu jak mezek. Musim se tu řeč naučit. Slovník, noviny, 

každej den navečer jsem nad tim seděla, překládala, četla, opakovala po 

těch lidech, co telefonovali. Za šest měsíců perfektní švédština, kterou 

mám dodnes. Kde jediná řeč, umím jich pět, ale jediná řeč, kde nemám českej 

přízvuk. Protože jsem to po nich opakovala opravdu jak papoušek. No, takhle 

jsem se dostala do takovýho místa. Až do roku čtyřicet osm ((míněno 1948)), 

kdy u nás byl převrat a já jsem odjela do Austrálie, pryč z Evropy. Tak 

takovýhle. Tatínek a jeho moudrosti.  

TL: Můžete, tady je dál životní výzva, jestli byste mi mohla říct nějakou 

životní výzvu. Ale to by se dalo počítat to, co jste vyprávěla, byla to 

taky nějaká životní výzva, kterou jste přijala… 

ZF: To už stačí. 

TL: To už úplně stačí, to je. A teď, zatím teda jsme si vyprávěly o 

minulosti a já bych vás chtěla poprosit, jestli byste se mohla podívat na 

budoucnost. I když jste říkala, že do budoucnosti se tolik nedíváte, nebo 

nesnažíte se všechno plánovat, že nemůžete vědět s jistotou, co vám 
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budoucnost přinese. Ale přece jenom, máte určitě alespoň nějakou představu 

o tom, co chcete, co byste chtěla, aby se v budoucnosti dělo a co naopak si 

vůbec nepřejete, tak jestli mi nejprve můžete říct něco, takovou představu 

vaší pozitivní budoucnosti, co byste chtěla, co byste chtěla, aby se stalo 

ve vašem životním příběhu, jak by se dál vyvíjel. Nějaké vaše cíle nebo 

sny, co byste ráda v budoucnu realizovala nebo čeho byste ráda dosáhla. 

ZF: Hmm... O tý budoucnosti jsem si nikdy nemyslela, že se dá nějak 

předvídat nebo aranžovat nebo dávat dohromady. Naučila jsem se, že v životě 

jsou stálý změny. A že když ta změna není k lepšímu, je k horšímu, osobní, 

a nemůžeme jí předělat, že jí musíme přijmout. Ať je to cokoliv. Musíme ji 

přijmout a jak se říká německy naštelovat se na to, jak je to česky, 

přizpůsobit se tomu. A máte klid v duši. Protože jestliže život je 

naprogramovanej, tak s tím nikdo nehne. A když se o to furt pokouší, tak je 

ve stresu, pořád. A to je nebezpečný, protože jak je stres, tak nastanou 

všecky choroby. To je to největší nebezpečí, je stres, duševní. Takže já 

jsem s tím nikdy nebojovala. Když jsem to nemohla změnit, jsem to přijala a 

podle toho jsem se zařídila. Takhle šel furt vždycky můj život. Tam jsi se 

na něco ptala? 

TL: Něco, co se teď ještě plánujete, co byste chtěla ještě udělat, co by se 

ještě mělo stát ve vašem životě. 

ZF: Jo. Takže vždycky v mým životě byla nějaká akce, která mě bavila, která 

mě zajímala. A začala jsem psát, teď píšu druhou knížku. Docílila jsem 

vlastně bod v životě, kdy si myslím, že už jsem vším prošla a kdy už chci 

jenom mír a klid, nechte mě bejt. Já si budu ten život užívat každej den, 

jak mně se to líbí. Budu chodit na procházky, budu psát knihu, setkávat se 

s kamarádama. A jelikož jsem muzikantka a hraju na klavír, tak tři hodiny u 

piána pro mě je dar, protože tam ten čas vám jde skrz prsty. A to mi stačí. 

Já chci klid a mír, žádný velký rozčilování, žádný už velký změny. A to je 

moje přání vlastně každej den. Nemám žádný náboženství, kdyby se mě někdo 

ptal, co vidím, když se řekne Pánbůh, tak určitě nevidím žádnýho starce 

nějak oblečenýho v nějakým bílým hávu na nějakým obláčku, to ne. Já opravdu 

věřím, že jsme část vesmíru, nerozumíme tomu, nejsme na to vybavený, nemáme 

žádný knoflíky, abysme si to mohli ověřit, ale věřim, že asi tak to je, že 

to není náboženství, je to věda. A já se na to spoléhám, smrti se nebojim, 

jak jsem řekla už předtím, protože je to koloběh. Žádnej konec, žádnej 

začátek. Čili, každej večer mám takovou svojí jako modlitbičku, že děkuju 

tam něčemu nade mnou, to nevím, co to je ta síla, ten zákon přírodní. Že 

děkuju za ten den, kdy se nic zlýho nestalo, a doufám, že dostanu ještě 

další. A dostala jsem už dalších, od tý doby, kdy jsem přežila těch šest 

lágrů, už nejmíň sedmdesát pět let. No, tak co ještě víc chci. Tak na nic 

jinýho nečekám, než každej den prožít v klidu, míru a ve zdraví. A jenom 
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doufám, že moje dcera, to je moje jediná rodina, s dvouma vnučkama, že 

jejich život bude taky šťastnej a bez velkejch obratů. Takže smrti já se 

žádný nebojím, protože si myslím, že stejně neexistuje. A každej den je 

dar. Tak takhle. 

TL: Teď už jsme skoro na konci.  

ZF: To už je konec. Víc už tam nemůžu říct. 

TL: Už je to úplně konec. Jenom, to už nebudeme, nebudeme vyprávět nějaké 

další vzpomínky, jenom třeba, tady, jaké byly vlivy na váš životní příběh. 

Ale to jste mi všechno vyprávěla, tak to nemá cenu se vás ptát… 

ZF: Tatínek. 

TL: Váš tatínek. 

ZF: Tatínek. Dokonce musím mít zvláštní paměť, že po těch letech si 

pamatuju nejmíň takovejch patnáct, dvacet těch moudrostí, který takhle 

sypal z rukávu. A nedávno jsem to překládala mojí dceři, která žije 

v Americe, a ta řekla: „Mami, tohle jsou obrovský moudrosti, prosím tě, to 

napiš.“ No, tak já jsem to napsala česky a přeložila jsem to do angličtiny 

a ona z toho udělala doma knížku svázanou takovou, kde na každý stránce je 

ta moudrost a na druhý stránce je fotografie nějaká rodinná. No, tak je 

z toho celá taková knížtička a mám známýho tady, kdo je nakladatel, a ten 

mně řek: „To bysme měli vydat, jako malou takovou, malou knížtičku s těma 

moudrostma, protože každá ta jeho moudrost je obrovská, opravdu obrovská.“ 

A začínaly tím, co mně napsal do památníku. Protože tenkrát, nevím, jestli 

dneska děti mají památník, ale po pátej obecnej každý dítě dostalo 

památník, po obecný škole. No, a tam napsal pan třídní učitel, nebo 

učitelka, maminka a tatínek a známí. A tatínek tam napsal pár slov, do 

života: „Nezáviď, nepomlouvej, nezoufej, přej, pracuj a doufej.“ No, a to 

jsem teda zažila. To doufání za tý války, za toho Arna, abysme se, abych 

všecko přežila, se vyplnilo. No, pak jsou tam další samozřejmě, spousta 

jich výbornejch. No, tak snad to vydáme.  

TL: To já bych byla určitě taky ráda, kdyby se to povedlo vydat. 

ZF: No, to jo. To je jedna moudrost vedle druhý. Ale jaký. Opravdu teda, 

hluboký, který on nečetl, to ze zkušenosti a měl to v sobě. Možná, že měl 

v sobě nějakýho starýho rabína ((smích)), kterej se do něj vžil, nebo co, 

nevím. Přitom nevypadal vůbec jako nějak rasově, naopak modrý oči, blond. 

Taky z jižních Čech tady. Tak tatínek byl můj nejvyšší vliv na můj život. A 

moc jsme se neviděli! Cestoval hodně, jenom u toho stolu, u tý večeře. To 

byla rodinná jako záležitost. Tam se všecko projednávalo, to byl ten sněm, 

rodinnej. (.) Ani si nevzpomínám na jinou tu moudrost, to bych se musela 

nad tím zamyslet.  

TL: No, a k tomu, k tomu se teď hodí taky, to, co je tady dál, vlastně 

takové téma, životní téma, kdybyste měla vybrat nějaké ústřední téma, to se 
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těžko vybírá. Nějaká centrální myšlenka, která by se linula celým vaším 

životem. Nějaké poselství, které celý váš život provází. Tak to by se dalo 

říct to, co jste přesně teď jmenovala.  

ZF: No, no. 

TL: To, co vám tatínek napsal do toho památníku, to se line celým vaším 

životem, tím se řídíte, tak to je úplně krásně ono. 

ZF: No, to je ono. Tam to vězí. To stačí. 

TL: A potom, tohle je úplně poslední sedmá část, která se jmenuje kulturní 

očekávání. Takže vy jste zatím vyprávěla o svých vzpomínkách a každý 

životní příběh se odehrává vždycky v nějaké kultuře nebo sociálním 

prostředí. A takových vy jste zažila hodně, kultur a sociálních prostředí. 

A v každé společnosti existují určitá očekávání toho, jak by se člověk měl 

chovat, od dětí se něco očekává, zase naopak od rodičů. A jaká si myslíte, 

že sociální očekávání se týkají chování lidí vašeho věku, jak by se lidé 

vašeho věku měli chovat, nebo čeho by měli ve svém životě dosáhnout. Jestli 

cítíte něco, co je od vás společností očekáváno. Nebo vy máte svojí 

filosofii a moc se asi neohlížíte na to, co se od vás očekává, to pro vás 

asi nehrálo nikdo velkou roli… 

ZF: Ne, co je důležitý, co vy očekáváte od sebe, o to jde. Jsou různý lidi 

pod různým vlivem, to by byla velká debata.  

TL: Že vliv je silnější než moc, jak říkáte. 

ZF: Ale to, co si se ptala předtím něco, k tomu bych mohla něco dodat. (.) 

Ty různý úseky mýho života, který byly vždycky v jiný zemi, s jinou řečí. 

Začlo to tady za první republiky, čeština, pak byly německé lágry, tam byla 

němčina, to umim taky, pak bylo Švédsko, kde nás zachránili, třetí řeč 

švédština, kterou umím dodnes, pak byla Austrálie, angličtina, další, to už 

jsou čtyři, zpátky do Anglie, tak ta už mi zůstala. Mezitím ale v Austrálii 

jsem hrála divadlo dvacet let a poslední role byla slavná hra, kterou 

napsal Tennessee Williams, americkej dramatik, Tetovaná růže, „Una rosa 

tatuata“, která jedná o Siciliánce v Americe. A já jsem se naučila italsky, 

aby to znělo jako, právě jak to má znít. No, a dopadlo to tak, že mi dali 

Oskara. Takže pět řečí, to mi stačí, zatím. No, a francouzsky mezitím taky, 

to jsme měli ve škole, ale s tím jsem nikdy neoperovala. Tak takhle to šlo 

jedno za druhým. Stačí na jeden lidskej život, myslim.  

TL: Tak já vám děkuju moc teda, že jste mi vyprávěla takhle o tom svém 

životním příběhu. Jenom, bylo to oproti tomu, když se to porovná s tím, co 

vy jste všechno prožila, tak je to hrozně málo, ale když si tohle, o tomhle 

přečte někdo, kdo je třeba v mém věku a ještě toho moc neprožil, tak pro 

něj je to hrozně moc zase. A hrozně moc se z toho dokáže naučit. 

ZF: No, to je hrozně moc, to vyjde na život tři sta let takhle. No, já 

doufám, že vám to pomůže. 
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TL: Určitě, to já budu se snažit z toho maximum využít, abych mohla to zase 

poslat dál, všechny ty vaše moudrosti. 

ZF: No, tohle, proto, víte, tak já jsem tady v té Auroře a každej den mě 

někdo zastaví, kdo četl tu knížku. A jedna věta, která jde skrz ně: Jedním 

dechem. Četli jsme nebo četla nebo četli, přečetli vaší knížku jedním 

dechem. A všichni jsme nakonec ronili ty slzy. Já ne! Protože jednou mně 

řek jeden výbornej režisér, ale ne, že jsem se to podle toho naučila, to je 

v mý povaze, řek: „Hele, když hraješ tragédii, tak ty na jevišti to hraješ 

rovně. Ti, co jsou v hledišti, ty musí brečet, ne ty na jevišti.“ Většina 

lidí, já jsem to taky četla, kde jsem mohla, ti, co to přežili, tak měli 

úplně jiný zkušenosti. Všichni se litovali, jaký to bylo hrozný, jak trpěli 

a jakej měli hlad a o co přišli a ty krutosti. Já o tom vůbec nepíšu. To 

bylo nějak mimo mě, já píšu ty okolnosti, s kterýma jste se musela potýkat, 

a ty spoje s těma druhejma děvčatama a ta nálada, ta naděje, o tom píšu. 

No, proto ta knížka měla takovej úspěch. A tady, zvlášť teda v Česku, 

protože už byly asi tři vydání. Dvacet let ta knížka furt přežívá. Ministr 

kultury mně napsal, doktor Herman, nedávno: Vaše knížka se mi dostala do 

ruky, tak jsem v tom začal listovat, ale začetl jsem se a nemohl jsem 

přestat, až jsem ji dočetl do konce. No, to každej. Protože, jak jste to 

četla, jo, tam nejsou žádný vložky do toho, to jde jedno za druhým. A 

všecko je jiný, chcete vědět, co je za rohem. Jako kdybych vás vzala za 

ruku a pojďte taky se mnou a taky nebudeš vědět, co bude dál. A to je ten 

čtenář. A to je instinkt. Každej den jsem napsala dvě stránky ráno, když 

jsem jí psala. A druhej jsem k tomu přišla jako zvenku a četla jsem si to 

jako čtenář, ne jako, co jsem napsala, jakej to na mě bude mít dojem, co 

si, jo, jakej dojem to na mě udělá. Jestli se to táhne, nebo jestli tam 

něco schází, nebo je tam toho moc. No, trochu jsem to někdy opravila, tu a 

tam, ale dohromady moc ne. Tak jsem psala dál. No, a tak bude ta další 

taky. Protože už mám šest kapitol. A to jsem odjela z toho Švédska a proč, 

to bylo taky velký drama, to ti nebudu teď vyprávět. A v té knížce jsem teď 

na takový, no vyložená kocábka, která vyjela z Janova a která vezla do 

Austrálie. Na Indickým oceánu. A furt jen voda. Ve dne, v noci, vzadu, 

vepředu, po stranách, jako kdyby nebylo nic jinýho na světě, než voda, 

voda, voda, voda. No, a jedu do Austrálie, o které nic nevím, vůbec. 

Tenkrát nebyly žádné možnosti se něco o Austrálii dozvědět, rok čtyřicet 

osm ((míněno 1948)). No, jsem nevěděla, jestli ty klokani tam skáčou na 

ulici, nebo jaký lidi tam žijou, nic, nic. (.) Až jsme dojeli tam pak. (.) 

 

 

 

 



16 

 

Příloha č. 2: Nesmrtelný 

Datum a místo provedení rozhovoru: 13. 9. 2016, Třeboň 

 

(1. část) 

((Pozn.: ZF popisuje pochod smrti.)) 

ZF: A teď jsme se zastavili před tou řekou a nevěděli jsme, co bude dál. A 

najednou se tam objevil vedoucí toho lágru, z kterýho jsme přišli, a řek 

jako Sibyla v Delfách: „Kdo může, pude dál, kdo nemůže, tady zůstane.“ No, 

teď jsme se všechny radily, co tím chce jako básník říci. Kdo může, pude 

dál, kdo nemůže, tady zůstane. Tak co to znamená. No tak jsme se dovtípily, 

že kdo nemůže, tady zůstane a za náma už táhli Rusové, to už jsme slyšely. 

To byl jeden den, byli za náma, nebo dva, táhli z toho východu do Německa. 

No tak, každej se rozhod podle svýho. Já jsem nikdy nedělala žádný 

rozhodnutí, osobní. Co mi nařídili, jsem udělala. (.) A tak jsem si řekla, 

já můžu dál, tak já pudu. Já tady nezůstanu, protože Němci nás tady 

nenechají jen tak jako těm Rusům jako tady nějakej (..) důkaz. Tak ty nás 

tady postřílejí, tak já jdu dál, já jdu přes tu řeku, nějak se tam dostanu. 

Teď ty druhý holky se rozhodovaly taky jinak. A jedna třeba řekla: Já bych, 

já ještě můžu dál, ale já radši tady zůstanu a uvidím, co bude dál. A pak 

byly ty, který opravdu nemohly dál, a ty řekly: Mně už je to všecko jedno, 

já tady zůstanu, děj se vůle boží. My jsme šly a o těch jsme nevěděly nic, 

ty, co tam zůstaly. Až na konci války jsme se to dověděly, že ta ruská 

fronta, která se jako přiblížila, je tam našli. Němci je tam nechali, 

nepostříleli je. Našli je tam, sbalili je na nějaký nákladní vozy a odvezli 

je do Košic. Čili, oni se dostali domů ještě před koncem války. Ty, co se 

rozhodli zůstat. Mezi nimi byla taky moje jedna nejlepší kamarádka, od 

který to vím. No a my, co jsme jako šly dál, tak přivezli takovej jako vor 

dřevěnej, ale nemělo to žádný držadla, nic. A na to nás postavili, tak jsme 

se držely dohromady, abysme nespadly do tý vody. A něco nás táhlo na ten 

druhej břeh. Nikdo nespad do řeky a dostaly jsme se na druhou stranu, tam 

byl další koncentrák, Gross-Rosen. A to byl mužskej tábor. No, my jsme byly 

šťastný, že jsme konečně někam došly a budeme mít střechu nad hlavou. 

Takhle je to, jo. Šťastný, děkovaly jsme pánu Bohu, že jsme tam došly. 

Ležely jsme na zemi, bylo nám výborně. Venku bylo dvacet pod nulou. 

Todleto, takhle jsou ty hodnoty. A ty chlapi, co tam žili, pracovali 

v nějakejch dolech, nevím, jak se to jmenuje ta ruda… A ty vypadali, živí 

mrtvoly. Živí mrtví a mrtví živí. Koukali na nás takovejma očima jako 

z těch důlků jenom. No, my jsme byly šťastný, že jsme tam dojely. Děkovaly 

jsme pánu Bohu, že máme střechu nad hlavou. Konečně nemusíme nikam chodit. 

Víte, jak všecko má svý různý hodnoty podle toho.  
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TL: A myslíte, že když to někdo vzdal a zastavil se, třeba nešel dál, nebo 

i v těch koncentračních táborech, že to bylo tím, že ztratil zájem o 

budoucnost, že už neviděl žádnou budoucnost? Že vy jste pořád měla nějakou 

naději…    

ZF: No, ne budoucnost, ztratil zájem o život. Už nemoh dál, už ho to 

nezajímalo. Nemohla dál no, prostě. (.) Já už dál nemůžu, mně už je to 

jedno. To nebylo rozhodnutí mezi A nebo B. To ne, nemůžu dál, tak tady 

zůstanu, nemám jiný přání, už nic. No, tohle to řekla moje sestra. Taky se 

mě na to ptala v tom Mánesu, jestli jsem měla jednou nejhorší moment. A to 

byl ten nejhorší moment. Na tom pochodu a tej bylo šestnáct let. A byla 

úplně vysílená. A řekla: „Hele, já, nech mě tady, já už dál nemůžu, já 

nemám sílu, já už dál nechci. Nech mě tady a ty di dál, já tady zůstanu.“ 

No, teď vám jde, tohle vám jde hlavou, jo. A řeknete si, tak já ji tady 

nechám a uslyším tu kulku z tý pušky do tý hlavy a já půjdu dál, jako by se 

nechumelilo. Anebo, já tady s ní zůstanu, já ještě můžu ale, ještě kus dál. 

Ale tady s ní zůstanu taky a obětuju na to ten život. (.) Tak co? A tak 

jsem začala bejt zlá a křičela jsem na ni: „Musíš a musíš a musíš, ty se 

musíš ještě a potáhnu tě, potáhnu tě, za chvíli tam budeme, ještě pár 

kilometrů a bude tam nějaká sláma někde a lehneš si. Musíš, tady 

nezůstaneš.“ Jo, táhla jsem ji za sebou. No, šla tam. Ale to bylo 

rozhodnutí. Víte, jak vám to jde hlavou. Co by se stalo, kdybych ji tam 

nechala. Nic, uslyšíte bum a vy jdete dál jako nic, jako by se nechumelilo. 

To taky nejde. Jak to spolknout. Anebo se obětovat. To taky ne. Tak co. To 

sou velký rozhodnutí, a přitom furt jdete takhle. Jako do těch Domažlic, 

jenomže za jiných okolností. ((smích)) Tam nám nikdo nenabízel, pojďte 

k nám domů a dáme vám najíst a napít.  

RL: Dvě piva vychlazený. 

ZF: Jéje. Jak jsme šly, to bylo východní Polsko, tak ty vesnice se 

evakuovali. A měli žebřiňáky a koně, naložený nábytkem a jídlem a peřinami 

a vším. A tam seděli na tom. A my tady ťupaly vedle nich, polomrtvý, ale 

neměly jsme s nimi žádný hovory, nebo nás nikterak neoslovovali nebo 

nenabízeli nám nic. Prostě jeli taky jo, vyklízeli ty vesnice před Rusama.  

ZF: Neskutečný doby. Když si na to pamatuju, tak si myslím, že jsem tim ani 

neprošla, že jsem někde četla o tom. Jako kdyby se to stalo v nějakým mým 

minulým životě, kterej jsem přežila a teď žiju jako jinej, něco úplně 

jinýho, tady sedím, piju vodu a sedím tady elegantně a tak. Všecko se vejde 

do toho života. 

RL: Vzpomenete si pořád ještě v dnešní době, i když je to po dlouhý době, 

třeba, když je vám zima, tak si jako vzpomenete třeba na ten pochod smrti 

nebo na to období? A řeknete si, co já tady blbnu, že je mi zima, vždyť 

jsem oblečená… A pořád si to jako vybavujete tohle? 
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ZF: Ano, to se mi stalo. To víte, stalo se mi to v Londýně. Stála jsem na 

nástupišti na podzemní dráhu. A byl vítr, fičelo to tam a vlak nejel a já 

jsem se celá třásla, už jsem byla celá netrpělivá. A říkala jsem si, 

hergot, sakra, kdyby už ten vlak přijel, mně je zima, už bych chtěla bejt 

doma(.), mám hlad a žízeň. A najednou jsem si řekla: Zdeňko, co to tady 

vykládáš prosím tě? Jen si vzpomeň támhle, když jsi šla (.), támhle jsi 

měla slámu v botách, neměla jsi co jíst a co pít a přežilas to. A tady jsi 

oblečená, vždyť máš svetr a rukavice a boty. A za chvíli přijede vlak, 

pojedeš domu. Hmmm, se nadechnete a už máte klid. No jo, jenomže víte, 

abyste k tomuhle tomu došel, musíte mít tyhle ty zkušenosti, jinak ne. 

Jinak si lidi furt stěžujou a nemají to s čim porovnat. Proto můj život 

dneska je "a piece of cake", protože o nic nejde, jo. Vedle toho, čím jsem 

prošla a co je možný, já nemám žádný starosti a žádný "difficulties", co je 

to "difficulties", potíže, nic. Mám co jíst, mám co pít, mám kde spát, no 

tak co ještě chci. 

RL: Hodně mi přijde, že lidi jako, Češi jako spekulujou, nebo přijde jim 

jako, furt tam hledají, jak je to možný, že spousta lidí, který takhle 

dostali zabrat, myslím tím druhá světová válka, koncentrační tábory, tak že 

aspoň teda tak jako to spoustě lidem připadá, že hodně těch lidí se dožívá 

hodně vysokýho věku.  

ZF: No, to jo. 

RL: A teď lidi si to různě jako vysvětlujou. Ale nevím, jestli se to vůbec 

dá vysvětlit. Pořád si jako říkají, jestli je to teda proto, že takhle 

zažili něco hroznýho nebo… 

ZF: No, to určitě. To víte, že jo, to vás posílí. Máte to s čím srovnávat. 

Protože tim, že jste tim prošel, tak vlastně jste v sobě objevil nový síly 

a jiný síly, který byste jinak neobjevil. Protože by se tam prostě k tomu 

nehodily, neměly by tam co dělat. A tohle to když víte, že v sobě máte, no 

tak to už je určitá jistota. To je jako mít pojistku tadyhle na 

život((smích)). A když potom k něčemu dojde, no tak ve srovnání s tim, co 

jste prožil, no to je pakatel. To není nic. No, tak na to je vždycky nějaká 

odpověď nebo nějaký medikament nebo nějaký řešení. No, tam řešení žádný 

nebylo. To jste bral z těch sil, který my v sobě máme. Ale nepotřebujeme 

je, nevíme o nich.  

RL: Možná to je honba vlastně za tím dožít se takhle vysokýho věku, určitě 

stálá, co je lidská civilizace, tak chtějí se všichni dožít takhle 

vysokánskýho věku. Takže možná lidi by to chtěli vyřešit tak, že by něco 

takovýho hroznýho chtěli zažít, aby tu sílu v sobě objevili, aby se teda 

dožili toho vysokýho věku.   

ZF: To není na objednávku. 
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RL: Ale bylo by to za tu hroznou cenu, že by museli teda pět let někde 

třeba strádat, na nějakým ostrově. ((smích)) Ale to už je nafilmovaný 

takový, to už je nahraný. 

ZF: No, jenomže, víte, není to na objednávku, musí to nastat všecko 

spontánně. Ale aby si to jako naordinovali kvůli tomu, to nejde.  

RL: By si řekli, teď vám dáme pět let zabrat, odvezeme vás tamhle na ten 

ostrov, tam budete mít hlas, budete nemocný. No, a když těch pět let 

přežijete, tak pak tu sílu v sobě objevíte a dožijete se sta let. Kdyby to 

byl takovej jako návod na dlouhověkost.  

ZF: Ale ten původ toho nápadu by byl nepřijatelnej.  

RL: A určitě i lidi by měli strach nebo obavu, že by to bylo za tuhle tu 

cenu, že jo.  

ZF: Ne, řekli by si, že je to pitomost, co tady dělám, já se vrátím. 

Nějakej Madagaskar, vrátím se do Čech a tam budu.  

RL: A zkusim se dožít stovky i bez toho. 

ZF: Hele, buď to nastane, nebo ne, to se nedá naordinovat takzvaně. Ale ne 

všichni, já myslím, že taky ne všichni lidi, který tim prošli, že jim to 

dalo nějakou sílu. (..) Je to povaha. Možná, že taky spousta lidí rádo 

umřelo. Řekli si, ať už to mám všecko za sebou, už mě to nebaví. Každej 

jak. Já myslím, že je jich málo, který si to považovali za výhodnou 

zkušenost potom ve svým dalším věku. Málo. 

TL: A Viktor Frankl …  

ZF: Kdo? 

TL: Viktor Frankl, ten na tom postavil celou svojí teorii a práci.  

ZF: Ano, napsal o tom celou knížku. 

RL: Byli jsme, je to asi čtrnáct dní, jsme byli v Praze na Vyšehradě, tak 

jsme se tam šli podívat na ten hřbitov. Ono to je zajímavý číst si ta jména 

a člověk se tím jako vrací do dějepisu a do literatury a vzpomíná si, co se 

učil. A tak jsme tam objevili taky hrob a já jsem si pořád říkal, tohle 

jméno jsem někde slyšel. Jak se jmenoval ten pán? Ten šéfdirigent, co byl 

v Terezíně, o něm píšete taky.  

ZF: Karel Ančerl?  

RL: Jo, tak jsme tam došli k jeho hrobu.  

ZF: Jo, ten je tam pochovanej. 

RL: Ano. A tak mě právě překvapilo, že tam měl úmrtí někdy kolem osmdesát 

((míněno 1980)) 

ZF: No, protože on to přežil. A dostal se do Kanady. A tam dirigoval. 

RL: A já jsem se potom šel na internetu dívat, protože mi to prostě seplo, 

říkal jsem, tohle jméno, to jsem slyšel, ještě jsem to rodině říkal, tohle 

bylo určitě, co paní Fantlová psala v tý knížce. Tak jsem si to potom šel 
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kontrolovat a tam jsem si právě našel, že z celý rodiny přežil jenom on. A 

je pochovanej teda v Praze na Vyšehradě. 

ZF: Jo, jo. Stál před náma v tom pětistupu, když jsme přijeli do tý 

Osvětimi. A on držel to malý dítě, to se jim narodilo v Terezíně, malej 

kluk. A skočil mezi ně esesák, vyrval to dítě, dal to jeho ženě, ještě do 

ní kopnul. Links! Doleva! A do něj strčil, do Karla, spad do bláta a ten 

šel doprava. A to byl konec tý rodiny, jo. Ta šla do plynu s tím dítětem 

ještě ten den. No, ale to přežil. A to víte, jak jsme se sešli v Austrálii? 

O tom jsem udělala tady film taky nějakej pro Českou televizi, za mnou 

přišli. Kdo to dělal tenkrát? A filmovali jsme to v Praze na nějakým, 

jestli to byl Smíchov, podobná architektura jako byla za Marie Terezie. A 

dělali jsme to na půdě, protože tam jsme v Terezíně měli ty divadla. Na 

půdě a já ten film mám doma. Nevím, kdo to dělal.  

RL: Jak se jmenoval? 

ZF: Nevim, nemůžu vám říct. A tam jsem jim vyprávěla taky, jak jsem se 

sešla s tím Karlem Ančerlem po dvaceti letech snad. To byl můj poslední 

obrázek o něm, to rozdělení, žena s dítětem doleva, on doprava. A to bylo 

rok čtyřicet čtyři ((míněno 1944)), určitě. No, a pak jsem o něm nic 

nevěděla. No, uplynulo, kdy byly olympijský hry v Austrálii, padesát šest, 

jo, padesát šest, padesát sedm ((míněno 1956 a 1957)), už žiju v Austrálii 

a najednou se tady objevil nějakej článek, že Česká filharmonie přijede do 

Austrálie. Karel Ančerl byl dirigent a jeli do Japonska. A z Japonska když 

se vraceli, tak jeli přes Austrálii a měli koncert v Melbourne. No, tak 

samozřejmě musím na to jít, jo. Seděla jsem ve třetí řadě dole a tenkrát to 

ještě byla železná opona a ty muzikanti na nás koukali, to byli samí 

Australani tam. A byli dost tak jako oblečený chudě, měli zaprášený boty a 

žádný lakýrky a takový. Koukali z toho pódia na ty lidi a lidi zase na ně. 

No, a najednou zezadu vylez nějakej starej pán šedivej, to byl Karel. 

Postavil se na ten můstek, uklonil se a vždycky před začátkem koncertu byla 

nejdřív anglická hymna, "the Queen". A pak byla česká. A obrátil se 

k orchestru a první takty z Dvořákovy Devátý. No, a teď jak já jsem na něj 

koukala, jak tam stál na tom můstku dirigentským, si říkám, tady je pět 

tisíc lidí a nikdo nevidí to, co vidím já. Ten poslední obrázek, jak ho 

rozdělili od tý ženy, od toho dítěte, ona doleva, on doprava a já za nima. 

A to byl ten můj poslední obrázek a najednou tadyhle stojí dirigent Český 

filharmonie v Austrálii, šedivej starej pán. No, bylo to neskutečný a já 

jsem byla hysterická. Já jsem tak hlasitě brečela, že jsem musela odejít. 

„Shhh, quiet, get out!“ Jo, já jsem to prostě, vyvalily se vlny znova.  

RL: Jste to znova prožila. 

ZF: No, jsem byla úplně nepříčetná. Tak jsem odešla. Ale druhej den jsem ho 

zavolala a pak přišel k nám. No, to už jsme zase byli kamarádi. My jsme 
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spolu v Terezíně stáli vedle sebe v kuchyni. Ta byla asi, já nevím, pro 

kolik tisíc lidí, kde byly, to byly sklepy v těch, vy jste byli v Terezíně 

se podívat? 

TL: Já jsem tam byla.  

ZF: Terezín bylo vojenský město, vojenský baráky vysoký a obrovský sklepy 

v tom, a z toho udělali ty kuchyně. Tam bylo šedesát tisíc lidí. A já jsem 

byla přidělená do kuchyně, on taky a bylo tam asi šest těch kuchyní v těch 

kasárnách. A to byly obrovský kotle podél těch čtyř stěn a u každýho kotle 

jsme měly malý takový dřevěný stupínky a nějakou velkou lopatu nebo co. A 

tím jsme míchali, já nevím, kolik litrů to bylo, sto litrů nebo kolik. 

Samej "ersatz", jo, ersatz, prášek polívky, nebo ersatz kafe, nebo něco. A 

vedle mě napravo stál Karel. A tak jsme míchali, a přitom jsme se bavili o 

Dvořákovi a Brahmsovi, jak byli kamarádi a jak skládali podobný ty národní 

písně a tohle. No, takhle, neudělají z vás někoho jinýho, jo, ste to, co 

ste. A takhle jsme tam jako si komunikovali a on potom dirigoval, tam měl 

orchestr a já jsem byla v tom divadle. Takže jsme o sobě moc nevěděli, až 

v tom dobytčím vagóně, tam jsme byli ve stejným tom na cestě do toho 

Auschwitzu. No, a teď je ten orchestr v tom Melbourne a k nám Karel přišel 

a seděli jsme spolu doma. A tak už jsme se bavili a smáli a vzpomínali a 

to. A on brzy na to potom odjel do Kanady a tam se proslavil jako dirigent 

kanadskýho orchestru, taky tam umřel. Oženil se, měl dva kluky a ty žijou 

v Praze, myslím. No, tak to byly takovýhle veselý děcka, který se viděly po 

tom, nebo sešly po tom, nebo jak. 

RL: Viděly vlastně se v hodně osudovejch chvílích vlastního života, že jo. 

ZF: No, jo... 

ZF: No, a pak tam byla jedna koncertní pianistka Alice Sommerová z Prahy, 

která byla jedna z prvních, který dávali koncert. Protože když tam Němci 

nastěhovali ty první transporty, tak tam bylo ještě původní obyvatelstvo, 

to bylo pět tisíc lidí v Terezíně. No, ulice takhle jako nalinýrovaný 

takový jako ty, jednoduchý. Pět tisíc lidí normálních obyvatel, který potom 

vystěhovali. A místo těch pěti tisíc tam nastěhovali šedesát tisíc lidí. 

Z Česka, z Rakouska, z Německa, z Dánska, z Holandska. No, tam nebylo místo 

na nic, ale fungovalo to, ohromně. Protože Němce jsme neviděli, ty měli na 

náměstí na radnici, měli jako ty „headquarters“, jo, ty dostávali 

z Berlína, dostávali ty (.) „orders“, jak se to jmenuje, rozkazy a dávali 

to tomu židovskýmu vedení. A to byl jako malej Izrael, to fungovalo 

fantasticky. Vedení byli tři univerzitní profesoři, jeden z Prahy, z Vídně 

a z Berlína. A ty dostávali ty rozkazy od těch Němců z tý radnice, ty jsme 

neviděli, tam byli český četníci, takže v Terezíně jsme si připadali jako 

doma. Říkali jsme si, jsme furt na našem území a tady to nějak doklepeme a 

pak pojedeme všichni domu a začnem tam, kde jsme přestali. No jo, to tak 
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nedopadlo. A to vedení mělo za úkol: za prvé kdokoliv přišel, aby byl 

zařazen, protože Němci jsou akurátníci, jo. Jméno, číslo, den narození. Ty, 

co pracovali v tý kanceláři, nebyly „computery“, nebyly internety, nebylo 

nic, to bylo „round the clock“, čtyřiadvacet hodin denně takhle. Takže 

každej byl zařazenej, každej byl registrovanej, kdo přišel, kdo umřel, kdo 

odešel, kdo šel do Frankfurtu. To jo, to klapalo. No a vůbec, to bylo tak 

zařízený, tam byla i nemocnice a bývalí doktoři, to byli věhlasní lékaři 

z Prahy a tak. No a těch lidí, kumštýřů, jo, to byli věhlasní dirigenti tam 

a sólisti, herci, spisovatelé, režiséři. Tam byl Franta Zelenka 

z Osvobozenýho divadla, kterej ved všecky ty jejich představení jako 

návrhář. Fantastický lidi. Takže pro mě Terezín, kdyby se mě někdo ptal, 

jestli jsem tam byla nešťastná. Ne. Já bych řekla, a to bych před žádnýma 

Židama nesměla říct, by mě oběsili na první větvi ((smích)), že to byla 

skoro nejšťastnější doba mýho života. Proč? Ty lidi. Takový lidi, co tam 

byli! Chytrý, vzdělaný, šikovný, to byli experti ve svejch oborech, s těma 

bych se v životě nesešla a ještě jsem s nima pracovala. Tak já bych do 

Terezína nikdy se nemohla vrátit, protože tam nejsou. A najednou by tam 

byly auta zaparkovaný a nějaká cukrárna a cizí, to si nemůžu dovolit. To by 

mně smazalo ten obrázek toho Terezína, jak jsem ho měla, když jsem tam 

byla. Jo, jako mokrej hadr na tabuli. Tak to ne. Takže víte, přijde na to, 

jak kdo kdy. Není na to návod, že když jste v Terezíně, že musíte bejt 

nešťastnej a že jste oběť. Vůbec ne. My jsme měli zábavu obrovskou, to 

divadlo, ty kabarety se tam hrály a psaly. To ale nebyla zábava, byla to 

morální opora.  

(Se ZF asi 10 minut mluvíme o soukromém tématu.) 

 

 (2. část) 

ZF: Dvakrát jsem měla program s nima ((pozn.: britská televizní stanice 

BBC)). Že by mě vzali po všech těch lágrech a udělali o tom opravdu dobrej 

program. A já jsem řekla: Bohužel, já se nemůžu vrátit nikam. Ale musim vám 

vysvětlit proč. Ne, co si myslíte, že to nechci vidět, že si na to nechci 

vzpomínat, naopak. Já si to musím pamatovat, jaký to bylo, a kdybych tam 

přijela dneska, tak to tam není. A to by mi smazalo celý ten obrázek a já 

z toho žiju, mně to dává sílu. Ve srovnání s tim můj život je „piece of 

cake“, jo, není nic. Takže zpátky ne, to si tam vemte někoho jinýho. No, a 

měla jsem teďka, nevím, jestli jsem vám to vykládala nebo ne, bylo 

sedmdesát nebo sedmdesát pět let výročí, patnáctýho dubna, kdy Angličani 

osvobodili Bergen-Belsen.  

RL: A to jste nám vyprávěla, myslim, že to bylo s nějakym tim vojákem. 

ZF: Jo, jo, 

RL: Tak to jste nám vyprávěla. Že se to povedlo, že to bylo pěkný… 
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ZF: Historická událost. Protože najednou dva očitý svědkové. On ten 

Angličan, je mu devadesát šest nebo kolik, původní anglickej voják v tej 

armádě, která přišla. A já, tenkrát mezi těma vězněma. A teď jsme byli 

opravdu očitý svědkové, který tady ještě po sedmdesáti letech jsou, osobně. 

A dali nás dohromady. A on z toho byl úplně vyřízenej, brečel a já ne, já 

jsme o tom mluvila jako, jo, kdybych byla, já nevím, na skautským táboře 

nebo co. Ještě jsem ho chlácholila. Brečel a já jsem řekla, já si to můžu 

představit, protože vy jste přišli z normálního života, vy jste tady vešli 

a tam bylo třicet pět, dvacet pět miliónů ((míněno tisíc)) mrtvol, 

poházených, na kopci, na hromadě, tam leželi. Ty byli z toho úplně 

vyřízený, ty z toho měli takovej šok, že se z toho nikdy nedostali. Pro nás 

to bylo, no, co má bejt, si na to zvyknete, na všecko si zvyknete. Jeden 

víc, jeden míň, to byly kosti nějaký potažený nějakou kůží. To vůbec vás to 

nezajímá. No, ale zvykne si člověk absolutně na všecko. Takže ten program 

šel po světě a mně někdo volal z Austrálie: „My jsme tě viděli na televizi, 

prosim tě, o čem to bylo, co to bylo.“ Můj život, no. ((smích)) 

Někdy mi to připadá, že jsem žila pět set let. Opravdu. Pět různejch životů 

v různejch zemích, s jinýma lidma, za jinejch okolností. A to ne, že jsem 

si to vybírala, nebo připravila nebo vymyslela. Jak to přišlo, tak jsem to 

vzala a tak to jede, celej život. Samo se to tvořilo a já jsem se k tomu 

vždycky jenom nějak kladně postavila. Přijala a šla. Tak jsem měla bohatej 

život, opravdu. (.) Jsem si to užila, ze všech stran. A ještě užívám. A 

došla jsem k názoru, že smrt neexistuje, neexistuje. Nastane ten okamžik, 

kdy to hmotný tělo prostě tady zůstane, to je všecko. Ta naše duše, jako 

kdyby měla, já to vidím, jako kdyby měla takovej malej „taperecorder“, kde 

má natočíno všecko za celej život, co jsme dělali, co jsme udělali, co jsme 

říkali, co jsme zažili, to tam všecko je. A to ta duše má na krku takhle a 

jede s tím někam, někam támhle. Pomalu, nepospíchá moc. Víte, jak se za 

starejch dob říkalo, když doma někdo umíral, otevři okno, aby dušička mohla 

odlítnout?  

RL: Hm, hm. 

ZF: Jo, no tak to je ono. Pomalu odlítne a no, nevim, kde je, ta, někde. 

Ale nic není statickýho v životě nebo ve vesmíru nebo v tom, všecko je 

v pohybu. No, ta jede dál někam, jestli je tam rok nebo tisíc let nebo sto, 

já nevim. Ale vrací se zpátky do novýho života, něčí. Máte třeba rodinu, 

obyčejnou rodinu, tatínek je zedník a maminka je maminka, mají čtyri děti. 

A tři jsou takový docela normální a to čtvrtý je génius. Hudební skladatel, 

nebo spisovatel, básník, já nevím, co všecko. Ze stejnejch rodičů. Jsou 

takový.No, něco se tam do něj, prostě. Čili my našim životem obohacujeme 

další generace, naší zkušeností. 
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RL: Mě ještě napadlo, možná ta duše někde nahoře je, ale ona se vrací a 

dost často třeba potom, to jste pěkně řekla na tý besedě, že se potom vrací 

a že vlastně třeba těm dětem nebo nějakejm známejm občas napovídá. Když si 

člověk jakoby neví rady, tak najednou ta duše přiletí. A jak jste 

vzpomínala, jak vám tatínek poradil o tom slonovi, tak já si myslím, že se 

takhle někdo jakoby vrátí a něco vám poradí nebo našeptá, jak se máte 

chovat, co máte dělat. 

ZF: Určitě, a to máme všichni tyhle zkušenosti. A že víte, že to nebyl váš 

nápad nebo vaše myšlenka. Odněkud to přišlo a odkud? No, to nevíme, je to 

záhada. My nevíme nic a stejně si myslim, že my jsme část vesmíru. Nic o 

tom nevíme, nejsme na to vybavený, nemáme žádný drátky a knoflíky, abysme 

mohli udělat tuk, tuk, tuk, tuk a dostali tu odpověď, jo. Máme sice 

svobodnou vůli, to jo, ale ta někdy funguje a někdy ne. A když nefunguje, 

tak to zameteme a řekneme něco jinýho. Ale tu a tam najednou je nějaká 

situace odněkud, která nás postrčí někam, jo. A to není ani z nás, ani z tý 

svobodný vůle, ani z ničeho, odkud to je? Já si myslím, že máme to 

nalinýrovaný od A do Z. A tomu, jako osudu neujdeš, jak se říkalo. A to si 

myslim, že máme, protože tu a tam se objeví nějaká situace, kterou jste si 

nevymyslel a nebyl na ni ani připravenej, ale jedete s tim, jo. A tam do 

toho spadáte, to funguje. Takže, si člověk vlastně nemusí dělat žádný velký 

starosti. Dělá podle svýho, prosím, ta svobodná vůle a to, ale tyhle 

ostatní situace, který nastanou v životě, to je odněkud jinde.  

RL: Neovlivníme to. 

ZF: No jo, a podívejte, všecky náboženství vlastně, hele, támhle letí 

letadlo, vznikalo z tý touhy vědět, kdo jsme, co jsme, proč tu jsme, jo. 

No, a tak jestli to byl Buddha nebo jestli to byl Mohamed nebo já nevím 

kdo, lidi chtějí nějakou odpověď. A já myslím, že to je, když se zeptáte 

někoho: Co vidíte, když řeknete Bůh? No tak co vidí? Vidí nějakýho starce 

zahalenýho, vousatýho, sedí na obláčku, nebo co, ten by musel mít 

„computer“ jak blázen, aby všecko věděl o každým, to nejde. My jsme část 

vesmíru, je to vlastně věda. Jsme část vesmíru. Ta situace a ta energie, 

kterou máme, odněkud jde. No, že můžeme se hejbat a mluvit a tak. No, o tom 

nikdo nepřemejšlí, odkaď to jde. (.) A jelikož já jsem s tím měla dvě 

zkušenosti, že jsem měla hlas. Kterej ke mně promluvil a nevím, odkud byl. 

A jsem dost normální. A bylo to oboje v okamžiku, kdy můj život byl 

v nebezpečí. To já jsem ale nevěděla. A to byl nástup do Auschwitzu a 

poslední den v Bergen-Belsen, když jsem byla na umření. Že ten hlas ke mně 

promluvil. A já jsem… Ten první byl v tom Auschwitzu, když jsme tam 

přijeli. Já jsem vyskočila z toho vagónu, já jsem vůbec nevěděla, kde jsem. 

A nebyl to jako hlas, kterej slyšíš, bylo to jako laser takhle, jo, 

prolítne vám jako hlavou, mozkem nebo co. Ale vy to slyšíte jako „a 
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message“, nebo tak nějak. A řeklo to úplně jasně: „Tady vládne smrt. Jsi 

v nebezpečí. Ale jestliže tě nezabijou, tak máš v sobě dost síly, že to 

přežiješ. Ale lehký to nebude.“ Konec. A já jsem to vyslechla v klidu, 

vůbec jsem se nedivila, odkud to je a co to znamená. A dalo mi to takovej 

pocit jistoty. Že nade mnou je nějaká ochranná ruka, nebo kdo to je, nebo 

co to je. A už jsem neměla čas o tom přemejšlet, protože najednou „loss, 

loss, schnell, schnell, rush“ a pochod. A to si pamatuju ale. A pak podruhý 

to bylo v Bergen-Belsen, když jsem byla teda opravdu poslední den naživu. 

To jsem měla, co jsme to měli, tyfus, nebyla voda, a to jste v deliriu. 

Protože máte furt jenom tři nepřátele celou dobu: hlad, zimu a žízeň. A 

s těma furt bojujete. A ten hlad se dá nějak přehlasovat, není furt a dá se 

s tim nějak vyřídit. Zima taky, protože taky není furt, tak si dáte ruce 

takhle, nebo se dáte dohromady, nebo zas není taková zima. Ale žízeň, voda, 

tu nemůžete nahradit, to je život, ta se nedá nahradit. A to byl Belsen. A 

Němci zavřeli vodu a lidi umírali jak mouchy. A já jsem tam ležela na zemi, 

bylo nás tam asi padesát. A už nic nevnímáte. Jenom dejcháte a srdce vám 

tluče a je vám všecko jedno. A najednou přišel ten hlas, přede mnou byla 

stěna toho bloku dřevěná a ty škvíry mezi tim prosakovaly ty reflektory 

zvenku z těch, jo. A já jsem na to zírala a najednou ten hlas se najednou 

objevil a řek úplně jasně: „To je tvůj konec. Dál nemůžeš.“ Což asi byla 

pravda. A já jsem to vyslechla a já jsem na to odpověděla. Ale ne já, něco 

ve mně, tadyhle někde ve břiše nebo co. A ta odpověď byla: „Ne, ještě ne.“ 

No, a pak nastal ten zvláštní okamžik, kterej nemůžu vysvětlit a nikdo mně 

to nemůže vysvětlit. Proto si myslim, že jsme část vesmíru. Najednou po 

tomhle tom, té konverzaci jsem cítila, že něco mě nutí, že musim tam odtaď 

ven. Já jsem ale nemohla se postavit ani na nohy. A že musim pryč. Pryč 

tady odtaď, pryč, pryč, pryč. A já jsem se vzchopila na kolena a přelezla 

jsem na kolenou ty mrtvoly a ty, co tam ležely, až k těm dvířkám a ze dvou 

schůdků, to byly takový dřevěný schůdky, až dolu na tu zem. To bylo 

jíloviště žlutý, byly tam žlutý (.) kaluže. A to jsem lapala jak pes. A 

furt jsem se drásala a nevim, odkud ta síla přišla. To nebyla moje energie. 

To nebyla, protože jsem ji neměla. A od tý doby jsem furt o tom 

přemejšlela, co to je. Já nemůžu bejt jedinej tvor, kterej tohle to buď 

zažil, nebo se ho to týká. Já jsem si vymyslela, že to musí bejt síla 

lidskýho ducha, kterej vás napojuje na tu vnější energii. Něco vás musí na 

to napojovat, nevím, co by to mělo jiného bejt. A nebylo to moje 

náboženství, nebo nějaká víra, nebo, nic, nic, jenom tohle. No, a pak to 

dopadlo zas úplně jinak, protože jsem se dostala do stanice Červenýho 

kříže, přišel tam ten Angličan a já jsem uměla tu řeč. A já jsem se s ním 

domluvila a ten mě druhej den zachránil život. Vyvez mě tam odtaď, zabalil 

mě do nějakýho lajntuchu, přivez tam nemocniční ambulanci, otevřel dvířka, 
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tam byly čtyři nosítka, dvě dole dvě nahoře, plný. A já jsem si myslela, 

no, kam mě dá, jo. Ale přines, ilegálně, pátý nosítko, to bylo proti všem 

těm vojenskejm nařízením, nějakej lajntuch, nějakej řemínek, strhnul ze mě 

ty zavšivený šaty, ve kterejch jsem žila šest měsíců, den a noc, zelený 

bálový, s perličkama. Zabalil mě do toho lajntuchu, přivázal k tomu 

nosítku, zastrčil mě mezi ty čtyři takhle na štorc, zavřel dveře a šlápl na 

plyn, abysme jeli. A já si pamatuju, že jsem měla hlavu u těch dvířek vzadu 

a byla tam štěrbina. A jak jsme tak jeli, tak jsem viděla, jak ten Belsen 

se vzdaluje do dálky, do minulosti. Připadala jsem si nejzdravější člověk 

na světě a byla jsem minutu od smrti. To mě vůbec nenapadlo. A na sobě jsem 

měla nic, nahý tělo a tkaničku a na tom byl ten prstýnek. A tak jsem začala 

můj život, jo. No, to bylo, to je osud, to jsem si nevymyslela. 

RL: To byl začátek, jak říkáte, že máte pocit, že jste prožila několik 

životů, tak tohle byl začátek dalšího života. 

ZF: Absolutně, nebo dalších dvou nebo tří. No, a tahle zkušenost mě 

donutila k tomu, že jako smrt neexistuje, toho se vůbec nebojim, o tom 

vůbec neuvažuju. Že my jsme tady z nějakýho důvodu, něčemu podléháme, 

protože tomu vůbec nerozumíme, a že si toho máme vážit a opravdu ten život 

užívat, jo. Každej den, jak to má bejt. A bejt za to vděčnej. Že každej den 

je dar a nějaká smrt nebo co, to mě vůbec nezajímá. Takže tahle zkušenost, 

víte to taky, každej tím neprošel, tam byli lidi stejný jako já, ale ty tím 

neprošli nebo prošli něčím jiným, já nevim. To je jak kdo. (.) Tohle 

kdybych vyprávěla nějakýmu knězi, no tak ten v tom zas bude vidět něco 

úplně jinýho.  

EL: Ten bude vidět víru. 

ZF: Prosim? 

EL: Že bude vidět víru.  

ZF: No, jo no. 

EL: Jak se vás i ptali v tej Auroře ten pán. Ten se ptal vlastně na tu 

víru. 

ZF: No, a taky si nemyslim, že to byl nějakej zázrak, nebyl to zázrak. Tak 

to asi je. No my musíme k něčemu, do něčeho spadat tady, jak bysme jinak 

tady mohli bejt vůbec? Se všim všudy. Takže jsme dost zázrak, vlastně, 

lidi, co jsme. (..) A jsme na to příliš, příliš primitivní a blbí, že tomu 

vůbec nerozumíme. Jak říkám, nejsme na to vybavený. Možná až jednou, jestli 

to tak dopadne, že ty „computery“ a to všecko nám ten mozek vysvětlí. (..) 

My žijeme v takovým přízemí nějakým, přízemí těch vědomostí. No, to se 

budeš učit v tom kurzu o psychologii a třeba na to přijde taky řeč. 

TL:  No, já právě jsem se vás chtěla i zeptat, já jsem vás nechtěla 

přerušovat při tom vyprávění, ale začala jsem si potom tady to naše 
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povídání nahrávat, tak jestli vám to nevadí, když si to schovám, to nahrané 

povídání. 

ZF: Né, s radostí, to víš, že jo. Moc ráda. A víte, že už bude deset? 

RL: No, uteklo to hrozně. 

ZF: No, a začli jsme v sedm. 

TL: A můžu se vás ještě na něco zeptat? Já bych nad tím přemýšlela, protože 

mě to napadlo už několikrát. Když jsem četla ty přednášky Viktora Frankla 

(.), jak jsem o něm říkala, tak on právě šel do koncentračních táborů 

s manželkou, ale rozdělili je. A on tam vždycky v těch přednáškách vypráví 

o tom, že on nevěděl, co s tou jeho manželkou se děje, neměl o ní žádné 

zprávy. Ona potom nakonec zemřela právě na epidemii tyfu před koncem války. 

Ale že si vždycky jí představoval, jak s ní mluví, třeba v nějakých těžkých 

chvílích si představoval, jak s ním rozmlouvá. A říká, že nikdy neměl tak 

velkou představivost jako v té době, kdy si ji vybavoval. Já si to těžko 

představuju, ale tvrdil i, že nezáleželo vlastně na tom, jaký byl ten její 

tělesný stav, jestli ještě žila, nebo jestli už nežila, že vlastně na tom 

nezáleželo, protože by si ji stejně tak silně pořád představoval a 

rozmlouval s ní jako s blízkým člověkem. A že by na tom nic nezměnila ani 

žádná zpráva. 

ZF: No jo, že smrt vlastně neexistuje.  

TL: No, to, co jste říkala. 

ZF: No, ano. A takovejch lidí je. Já mám kamaráda v Londýně, to je Němec, 

kterej tvrdí, že měl pocit, že jeho maminka šla vedle něj. Po ulici. Anebo 

že se probudil a cítil, že stojí u jeho postele. Takže, jo. Tak to je, já 

jsem přesvědčená. Mně se to nikdy nestalo tohle, já mám jen tyhle dvě 

zkušenosti. Jsme nesmrtelný, ta duše, jo, jede furt dál. Nic o tom moc 

nevíme, jsme ještě v tom přízemí, jsme tam s těma opicema někde. ((smích))  

ZF: Ten řek hezkou větu ve své knížce jako poslední věc ten, jak se 

jmenuje, ten Frankl. A ta poslední věta je: Dnes víme, počkej, já si musím 

vzpomenout. (.) Podle Osvětimi víme, čeho člověk je schopen, a podle 

Nagasaki víme, o co jde dneska, nebo Hirošima. Víme, co je v sázce. No, a 

to je teda, to bohužel. Tamhle nějakej blbec v severní Koreji, prosím vás, 

to jsou nebezpečný lidi. Tomu to bude jedno, když zmáčkne ten knoflík. A 

proto si myslim, že ty „computery“ jdou tak rychle, rychle se vyvíjej, 

k nějakýmu účelu. A vůbec tomu nerozumíme. (.) No, tak vy mě zase vezmete 

domů. 

 

 

 


