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PRŮVODNÍ SLOVO 

Paní Ingeborg Suchanová se narodila v roce 1935 v Chomutově – v době, kdy se 

v Evropě schylovalo k válce. Její tatínek Antonín Jakob byl Němec a pracoval pro 

pražskou pojišťovnu Securitas. Jako mnoho jiných Němců z pohraničí nesouhlasil 

s Hitlerem. Proto ještě před okupací ukrýval ve svém bytě v Chomutově, kde rodina 

žila, uprchlíky z Německa, kteří utíkali před pronásledováním. 

 

ÚTĚK TATÍNKA A ZATČENÍ  

 „…ti lidé prakticky přenocovali, a šli dál (jako) do Čech. A to víte, že to někdo na 

mýho tátu shodil, že jo. Mýho tátu zavřeli. A táta pak utekl do Prahy, když tam byl 

stejně zaměstanej, u tý pojišťovny. A máma mě vzala s sebou. A bylo to v hotelu 

Hybernie, Praha - střed. Tam jsme se setkaly s tátou. A najednou přišel číšník a řek 

mýmu tátovi …(to si pamatuju) … za dveřma někdo čeká. Takový skleněný. A to byl 

koženej kabát… Tak rovnou tátu sbalili. A my jsme ho teprve potom po nějaký době 

viděly v nemocnici v Drážďanech. To máma dostala povolení. Protože ho tak 

zmlátili, že se nemohl postavit na nohy.“ 
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PRŮVODNÍ SLOVO 

Tatínek byl zatčen gestapem v roce 1939. Z Drážďan byl poslán do koncentračního 

tábora Sachsenhausen. Maminka celou válku žila s dětmi ve skromných 

podmínkách u své matky v Žatci, kde se dočkali osvobození. Pro rodinu ale nastaly 

nelehké časy. Nevěděli, co je s tatínkem, a čekal je odsun.   

 

ROZKAZ K ODSUNU 

 „…prostě přišel Befehl, to je povel, z českých úřadů, že všichni Němci museli do 

lágru. A to už byli jen ženský, starý lidi, tam nebyl žádný chlap.“ 

 

PRŮVODNÍ SLOVO 

Aby nešla maminka s dětmi do odsunu, musela sehnat dokumenty, které 

dokazovaly, že nemá německé předky a že manžel je antifašista. Což se jí podařilo, 

ale do odsunu museli rodiče tatínka a další příbuzní.  
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PO VÁLCE 

„A po válce, to začal ten odsun. Dva roky jsem nechodila do školy. Což se mi líbilo, 

že jo. Mně říkala máma, protože táta ještě nebyl doma, my nevěděli, co s ním je…  

Tak ona řekla: Jděte mezi děti, ať se naučíte česky.“ 

 

PRŮVODNÍ SLOVO 

Tatínek přežil pochod smrti a vrátil se ke své rodině. Paní Suchanová nakonec 

vystudovala Obchodní akademii v Karlových Varech a pracovala jako účetní. Vdala 

se a měla dvě děti. 

 

ZÁVĚR 

 „...a otec říkal, kdyby nebyla přišla válka, ten Hitler, tak jsme byli bohatí lidi.“ 

 

Paní Suchanová v roce 1959 
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