
Životopis – Kamila Sieglová 

Kamila Sieglová se narodila 22. července 1925 v Hradci Králové Rudolfovi a Anně 

Frischmannovým jako starší ze dvou sester.  

Rodina židovského původu se od svého okolí příliš nelišila. Nebyli ortodoxními Židy a 

synagogu navštěvovali pouze několikrát do roka, kdy se slavily významné židovské 

svátky, jako například Den smíření. Se svou rodinnou strávila šťastné dětské roky v 

rodinném domě na úpatí Krkonoš. Do roku 1940 navštěvovala společně se svými 

vrstevníky měšťanskou školu.  

Do nástupu Adolfa Hitlera k moci, nezaznamenala paní Sieglová nic, co by ji odlišovalo od 

vrstevníků. Paní Sieglová navštívila Sudety, aby se zúčastnila kurzu pro zlepšení němčiny 

(jako v minulosti již několikrát). Na kurzu byli Češi i Němci, do této doby nebyl mezi dětmi 

rozdíl. Po nástupu Hitlera začali být Němci uvědomělí a začali být hrdí na své kořeny. Již 

zde si paní Sieglová uvědomila, jak uniforma, kterou členové (též děti) hnutí Vlajka nosili, 

může měnit osobnost člověka.  

V říjnu 1938 zabral Adolf Hitler Sudety. Všichni Češi, včetně smíšených manželství, museli 

odejít. Od té doby nastaly pro Kamilu Sieglovou krušné časy. V lednu 1942 zemřel její otec 

Rudolf Frischmann. V té době paní Sieglová, podle jejích slov, dospěla a stala se oporou 

pro matku a mladší sestru. O jedenáct měsíců později dostávají Frischmannovi předvolání 

k transportu do Terezína. 

Pro Kamilu Sieglovou to byl krok do neznáma. Odjíždějí do ghetta, kde jsou jejich jména 

nahrazena čísly. Kamila, i přes její nešikovnost, zde šila a opravovala vojenské uniformy. 

Terezín byl pouze tranzitní stanicí pro rodinu Frischmannových. O rok později se z 

Terezína dostávají do Osvětimi. Cestou přejíždějí přes Olomouc, zastavují a Kamila 

Sieglová píše vzkaz svým příbuzným v Olomouci. Náhoda nebo zázrak? Vzkaz se dostává 

na místo určení a po měsíci stráveném v Osvětimi přichází rodině Frischmannovým balík 

s chlebem od příbuzných.  

V létě roku 1944 prošly Kamila, její sestra Ruth i maminka selekcí a byly transportovány 

do Hamburku, kde vykonávaly těžké práce spojené s odstraňováním následků 

bombardování. Při jednom z náletů je těžce zraněna Rúth.  

S blížící se frontou jsou vězni deportováni z Hamburku do koncentračního tábora 

Bergen–Belsen. Vlakem je transportována i zraněná Rúth, avšak v jiném vagóně než 

zbytek její rodiny. Svoji sestru Rúth už Kamila Sieglová nikdy nespatřila. 15. dubna 1945 

je Bergen–Belsen osvobozen britskou armádou. Radost ze svobody kazí Kamile a její 

mamince ztráta Rúth. 

Po osvobození Kamila Sieglová dostudovala, vystudovala pedagogickou školu a dále učila 

angličtinu na obchodní škole. Vdala se a založila rodinu. V současné době žije stále 



v Hradci Králové, i přes svůj věk se těší dobrému zdraví a je ochotna podat svědectví o 

době, na kterou by se nemělo zapomenout.  

Pozn. Jméno Rúth Frischmannová si můžeme přečíst na stěně Pinkasovy synagogy v Praze, 

kde jsou jména všech českých Židů, kteří zemřeli v době holocaustu v koncentračních 

táborech.  

 


