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HuatoP€čC , Věrá so§naro_
vá, jedna z nášich posl€d,
nl.h pámětnic sovét§ký(h
lágrtr, přijelá iednJdvacáté_
ho únorá do HustoPečí po_
dělit se o své zážitky z
těchto stále ieště taiem.
stvlm obestřenýCh pía(ov,
nlch táború

Jak sama ňká, "muslme
Vědét, co se tám dělo, .by se
to už neopakovalo,' v dobč
kom!nistickóho í€žimu ne_
sméla o svém přlbéhu s ni_
kým mluvit a byla donuc€_
ná podepsat slib mltcnli,
vosli, Dnes vám 2 vyprávěni
této drobné panl ztuhne
krev v žilách, "Moie nra
minka v 8ula8u z€šllala a
iednou v no{i vzóla s!,kcru a
řozběhla se s nl proti ba_
chaiům. Tiji zastřeliIi, Ráno
jsme ii našli v káluži krve a
nemohli j§me ii áni Pohřbll,
protož€ všude byl led a snlh,
Až na iaře. když snlh roztál
a obi€vil s€ Pyt€l5 jejím tě-
lcm, jsme ii mohli Pocho
vnt," vzpomlná sosnarová
na noc, kdy pňšlá o §vou
matku,

Hnlzné ážitky věry
sosnarové isou s€Psěné v
knizc KNavó iahody, klerou
spolu se svým vydavatelem
predstavila i v Hustop€člch,

"KDihu j§€m popívé četl
před několika lety, kdy ji
Vydala Mladá írontá,
uchvátila mne nato|ik, že

jsem s€ roáodl navštívit
věru sosnarovou a po zjiš-
těnl. že kniha už nenl nikde
k dostání, jsem s€ rozhodl
znovu ji vydal ve svém na-
kladate|stvl, věra sosnarová
souhlasi|a a společné jsme
začali lyiíždót i n.r před,
nášky, o které ie obíovský
,ájem,' popi5ujc rydavatel

'iří 
Braun€í Cestu ke spolu_

práCi s Věíou sosnaíovou.
Dlouhých devatenácl let,

kteíé věrá so§narová stlá.
vila v jednom Ze sibiřskýCh
8ulagú se svojl seslrou, byto
plné velmi silnych ážitktl,
kleré převypravuj€ poslu_
chačům Z Ce|é í€publiky.
obzvláště pak ná školách.
.Pro věrU sosnarovou ie to
velmi těžké. Prolože ty
vzpomlnky s€ jl vr.Ceil, ne
může spát, plářc při pi€d-
náškách, Al€ Ch(e to dělat a
ChCe lyplávět. prolože iiká,
žo Iidé a před€Vším mladi
lidé musj vědat, co se tu
dělo, áby by|i hrdi n. svoii
zcmi a n€ne(hali 5iji nikým
vzíl,' osvětluie zdr.)votni
5tav šestaosmde5átlleté
sosnarové Jiří Brauner

I přes děsivé zážitly si
věía sosnarová zachov.ln
osobitý smysl pío humoí a
lásku k rodné v1.5ti, _Ne
mysl€te si. že isem byta an-
děl, i já jsem uměla být mI-
chavá', odléhčuje situaci
sosnarová,

(zdlo] wgbové slránky
měst8 Hustopeče)


