
Maminko a děti!

Zdravím Vás všechny a jak se daří doma. Jste zdrávi? 

Já jsem zdráv. Děkuji za balíček, cos mi poslala z 

Poběžovic, a pak jsem dostal ještě jeden. A dále už 

jsem nedostal nic. 

Koncentrační tábor
Weimar – Buchenwald …………………………………………………………………………………
V současné době není ještě možné uvést den propuštění. 
Návštěvy v táboře jsou zakázány – Dotazy nemají význam.

Výňatek z táborového řádu:
Každý vězeň může obdržet a také odeslat 2 dopisy a 2 pohlednice měsíčně. Řádky 
dopisu musí být přehledné a dobře čitelné. Zásilky, které těmto požadavkům 
neodpovídají, nebudou doručeny, resp. přepravovány. Peněžní zásilky jsou 
přípustné, ale musí být provedeny poštovní poukázkou. Vkládat peníze do dopisů 
je zakázáno. Písemná sdělení na poštovních poukázkách jsou zakázána; pokud se 
tak stane, bude příjem odmítnut. V táboře je možné koupit vše. Národně-
socialistické noviny jsou přípustné; vězeň si je ale musí sám objednat 
prostřednictvím táborové poštovní služby. Nepřehledné a špatně čitelné dopisy 
nemohou projít cenzurou a budou zničeny. Posílání obrázků a fotografií je 
zakázáno.                                                                                    Velitel tábora 
Moje přesná adresa Piště jenom do řádek!
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Pošli mi svetr, teplé spodky do práce, teplé ponožky, 

vaselinu a kartáč na boty, tkaničky do bot, tužku a 

nějaké cigarety na kouření, také cigaretový papír, 

cigaretovou špičku, tabatěrku a malou peněženku. 

Jak jste nakrmili včely? A kdo to dělal? Jak Stanislav 

udělal zkoušku? A co Anuš, půjde zase do školy? 



Jak to vypadá na zahradě, bylo hodně ovoce? Kolik 

bylo medu? Z Terezína jsem poslal prádlo, boty a 

plstěné pantofle, napiš mi, zda jsi balíček odtamtud 

obdržela. Když budeš chtít, můžeš mi posílat balíčky. 

Pokud je to možné, pošli mi cukr, tuk, chleba a 

pečivo. Milá ženo, co je doma nového, co stále



…co dělají děti? Jsou zdravé a hodné? Nedostal jsem 

žádný balíček, peníze ani dopis. Balíčky je možné posílat 

jednoduše poštou (ne expres, spěšně, vlakem jako 

bezcenné zásilky). Pošli mi prosím brousek na holení.

Moc Vás zdraví a líbá

Karel Behenský


