
Jolana Špiváková se narodila v březnu 1941 na Slovensku. Po-

chází z malé vesničky Dukovce v okresu Svidník, kde vyrůs-

tala se svými rodiči, prarodiči a deseti sourozenci ve dvou míst-

nostech malého domku se slaměnou střechou.

Za druhé světové války žili ve velmi strastiplných podmín-

kách. Matka s otcem pracovali u různých sedláků, místo mzdy 

dostávali pouze jídlo. Většina místních lidí se k rodině sice cho-

vala slušně, ale našli se i tací, kteří jim dávali najevo pohrdání, 

provázené někdy slovními útoky.

V  říjnu 1944 byli brutálně napadeni německými vojáky. 

Němci je nejprve v jejich domě ostřelovali, poté je vyvlekli ven, 

otce napadli a zbili, ostatní členy rodiny donutili vysvléknout se 

donaha. Všechny je potom násilím ostříhali dohola. Až mnohem 

později se Jolana od svých sester dozvěděla všechny bolestné 

podrobnosti onoho dne – vojáci znásilnili její maminku. „Slyšela 

jsem strašný křik, nevěděla jsem, co se stalo.“

Pod dojmem těchto událostí se otec rychle rozhodl opustit 

dům a s celou rodinou se ukryl ve sklepě, který byl v kopci ne-

daleko vesnice a patřil místnímu sedlákovi. Zde všichni přeží-

vali dlouhé zimní měsíce v neustálém strachu z prozrazení až 

do dubna 1945. Trpěli chladem a  nedostatkem jídla, spali na 

zemi bez přikrývek. Otec po nocích opouštěl úkryt, aby u sed-

láků ve vesnici vyprosil alespoň základní potraviny, potřebné 

k přežití.

Až osvobození umožnilo rodině návrat domů. Jolana vzpomíná na 

bídné životní podmínky, ve kterých jako malá vyrůstala i po válce, 

kdy neměli dostatek jídla ani oblečení. Musela pomáhat rodičům 

s prací na poli, za kterou jim byly jedinou odměnou brambory.

Na základě pracovního náboru se Jolana v osmnácti letech 

dostala spolu se svými dvěma sestrami na sezónní zemědělské 

práce do obce Černilov nedaleko Hradce Králové. Posléze se celá 

rodina s vidinou lepších pracovních příležitostí a snazšího života 

přestěhovala do vesnice Suchomasty ve středních Čechách. V no-

vém působišti koupili domek a cítili se být dobře přijati okolím.

Jolana porodila čtyři děti, se kterými se kvůli zaměstnání pře-

stěhovala do Šluknova, kde pracovala jako dělnice v textilním zá-

vodě. Veškerou energii a  prostředky vkládala do svých dcer, na 

jejichž výchovu a zabezpečení zůstala sama. S dcerami a  jejich 

rodinami má velmi dobré vztahy, pravidelně se navštěvují, radost 

jí dělá čtrnáct vnoučat. Jolana dnes žije v menším panelákovém 

bytě na okraji Šluknova. Ve stejném domě bydlí i  její nejmladší 

dcera, se kterou se vídá nejčastěji. Další dcera se přestěhovala 

do jižních Čech, ostatní dvě odešly do Anglie, kde našly lepší pod-

mínky k životu i práci. „Nejhorší je, když není práce,“ hodnotí své 

životní zkušenosti Jolana.

Jolana Špiváková was born in March 1941 in Slovakia. She 

comes from the small village of Dukovce in Svidník County, 

where she grew up with her parents, grandparents and 10 sib-

lings in a small, two-room, thatch-roof house. 

During the Second World War, they lived in very unsettling 

conditions. Her mother and father worked for various farmers 

in exchange for food. Most of the local people were kind to the 

family, but there were some who made it clear they looked down 

on them and sometimes assaulted them verbally. 

In October 1944, they were brutally attacked by German 

soldiers. The Germans first forced the family from its home 

with gunfire and then, after getting them out, they attacked 

the fath er and beat him. The other members of the family were 

made to strip naked. Afterwards, they forcibly cut off all their 

hair. It was only much later that Jolana learned from her sisters 

all the painful details of what happened that day: the soldiers 

raped her mother. “I heard an awful scream; I didn’t know what 

was happening.” 

Influenced by those events, their father quickly decided to 

leave the house and took the entire family to hide in a root cel-

lar dug into a  hill in a  nearby village. The cellar belonged to 

a local farmer. There, they all survived the long winter months 

in constant fear that they would be found out. This lasted un-

til April 1945. They suffered from hunger and a  lack of food; 

they slept on the ground with no covers. During the night, their 

fath er would leave the shelter to beg local farmers for at least 

basic nourishment they needed to survive. 

It was only after the liberation that the family was able to return 

home. Jolana recalls the miserable living conditions in which 

she grew up as a child: even after the war, when they didn’t have 

enough food or clothing. She had to help her parents work the 

fields; their only compensation was potatoes.

Thanks to a  call for laborers, Jolana, at the age of 18, be-

came a seasonal worker in the village of Černilov not far from 

Hradec Králové. She went there with her two sisters. Eventual-

ly, the entire family, with prospects of better work opportunities 

and an easier life, moved to the village of Suchomasty in Central 

Bohemia. There, they bought a  small house and felt they were 

well accepted by the local people. 

Jolana gave birth to 4 children and moved with them to 

Šluknov, where she worked in a textile factory. She invested all 

her energy and resources into her daughters; she alone had to 

look after their education and take care of them. She has very 

good relations with her daughters and their families. She vis-

its them regularly, and she really enjoys her 14 grandchildren. 

Today, Jolana lives in a small apartment in a tenement building 

at the edge of Šluknov. Her youngest daughter lives in the same 

building, so she sees her most often. Another of her daughters 

moved to South Bohemia and the other two moved to England 

where they found better living and working conditions. “It’s al-

ways worst when there’s no work,” says Jolana about her life ex-

perience.

Jolana Špiváková
*11. 3. 1941, Dukovce, Slovensko
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Pozvánka
Obecně prospěšná společnost Živá paměť 
ve spolupráci s fotografkou Janou Stachovou 
a Krajskou knihovnou v Pardubicích představují 

PUTOVNÍ VÝSTAVU PORTRÉTNÍCH FOTOGRAFIÍ

Osudy Romů 
za druhé světové války
Krajská knihovna v Pardubicích
Pernštýnské náměstí 77 Pardubice I
Slavnostní vernisáž v úterý 7. 9. 2021 
od 18.00 vestibul knihovny, přízemí
Přednáška v úterý 7. 9. 2021 od 17.00 
Univerzální sál knihovny, 2 patro
Téma: Dějiny Romů a jejich pronásledování 
během 2. světové války
8. 9. – 5. 10. 2021 I otevřeno po 8.00 – 19.00 
út 8.00 – 12.00 I st 8.00 – 19.00 I čt 8.00 – 19.00 
pá 8.00 – 19.00 I so 9.00 – 12.00 I zavřeno ne

Vznik výstavy podpořilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR.
Putování výstavy podpořilo Ministerstvo kultury ČR  
a Nadační fond obětem holocaustu.

Vstup zdarma.


