Terez’n o‹ima ì‡kó 8. a 9. tÞ’dy, Speci‡ln’ äkoly, Frùdek-M’stek

MimoÞ‡dnŽ vyd‡n’
sestavenŽ z prac’ ì‡kó a studentó,
kteÞ’ navät’vili Pam‡tn’k Terez’n

‰ESKƒ áKOLY V TEREZêN•
(Uk‡zky ze ì‡kovskùch prac’)
Michaela Vidl‡kov‡

J

iì nžkolikr‡t jsme se v naäem ‹asopise zmiËovali o tom, ìe
Terez’nsk‡ iniciativa dotuje vzdžl‡vac’ z‡jezdy ‹eskùch äkol
do Terez’na a ìe na to vžnujeme nemalŽ prostÞedky. A tak bychom chtžli uk‡zat, ìe nejde o zbyte‹nž vynaloìenŽ pen’ze a œsil’.
Vybrali jsme proto nžkolik uk‡zek z objemnŽho archivu
prac’ ì‡kó a studentó, jimì jsme dopomohli k tomu, aby navät’vili
Terez’n. Je vidžt, ìe jsou mezi nimi nesm’rnž vn’mav’, pÞemùäliv’ a citliv’ mlad’ lidŽ, schopn’ opravdovŽ empatie, zamyälen’,
tolerance. Velmi ‹asto se vyskytuje v jejich reakc’ch nejen soucit
s minulùm utrpen’m, ale pr‡vž to dóleìitŽ: nutnost zabr‡nit utrpen’ pÞ’ät’mu.
V pÞedloìenùch uk‡zk‡ch jsme se snaìili zachytit co nejäirä’
spektrum z jejich ‹innost’, od kr‡tkùch vždomostn’ch testó, n‡zoró na z‡jezd, pÞes obr‡zky, plastiky a veräe, aì po pÞemùälivŽ
eseje.
V posledn’ch letech probžhlo ve äkol‡ch v ‰eskŽ republice
nžkolik akc’ zamžÞenùch na holocaust, Terez’n, nžkdy i v äirä’m
pojet’ na pozn‡n’ z‡kladó ìidovskŽho n‡boìenstv’ a džjin. NapÞ.
Ministerstvem äkolstv’ byla vyps‡na liter‡rn’ soutžì s n‡zvem
Holocaust Ð svždom’ lidstva. Z v’ce neì tÞ’ stovek prac’ ì‡kó
8. a 9. tÞ’d Zá a studentó stÞedn’ch äkol bylo vybr‡no a Má vyd‡no ve sborn’ku 15 nejlepä’ch prac’. (Uk‡zka ãPÞemùäl’m-li o tomÒ.)
Pam‡tn’k Terez’n vypisuje kaìdoro‹nž vùtvarnou a liter‡rn’
soutžì o cenu Ericha Pol‡ka (staÞ’ Terez’Ë‡ci si na nžj jistž pamatuj’), kterou podobnž jako vzdžl‡vac’ z‡jezdy äkol rovnžì dotuje

Terez’nsk‡ iniciativa. Jsou to ‹asto pr‡ce, kterŽ kromž umžleckŽ
œrovnž maj’ i obrovskù citovù n‡boj. (Uk‡zka ãDomovÒÐ str. 4).
ëidovskŽ muzeum uspoÞ‡dalo akci pojmenovanou Zmizel’
sousedŽ. TÞ’dy nebo z‡jmovŽ skupiny ì‡kó se v tomto projektu
zabùvaly sledov‡n’m historie a osudó ëidó v jejich regionu, snaìili se pÞitom i vyhled‡vat ty, kteÞ’ pÞeìili, a z’skat jejich vzpom’nky
i vzpom’nky jejich sou‹asn’kó, hledali v archivech, kronik‡ch, na
ìidovskùch hÞbitovech, snaìili se vystopovat posledn’ cestu zahynuvä’ch. Vznikly tak velice zaj’mavŽ sborn’ky, kterŽ mnohdy na
m’stn’ œrovni pÞisp’vaj’ k zaznamen‡n’ dosud nepodchycenùch
œdajó. (Uk‡zky ze sborn’kó z òst’ n. L. a Brna Ð str. 6 aì 8).
Rozs‡hlou aktivitu vyvinulo Okresn’ muzeum Mžln’k ve
spolupr‡ci s m’stn’ äkolou a dalä’mi tamn’mi pracovn’ky. Pod
n‡zvem Pr‡zdn‡ m’sta zde prob’hal projekt, kterù mžl nejen
upozornit na spoluob‹any, vyvraìdžnŽ za áoa, po nichì zbyla pr‡vž jen ta pr‡zdn‡ m’sta, ale jehoì c’lem bylo takŽ pÞibl’ìit džjiny,
n‡boìenstv’ a kulturu ëidó v próbžhu ‹asu a umoìnit tak lepä’
pochopen’ a toleranci i vó‹i odliänŽmu etniku. Na tento projekt
pak nav‡zal dalä’, nazvanù Oìiven‡ m’sta, v nžmì älo pÞedevä’m
o to zachytit takŽ vzpom’nky a dalä’ osudy bùvalùch ìidovskùch
obyvatel regionu. (Uk‡zka ãZa Karlem Pol‡‹kemÒ Ð str. 8).
Pr‡vž tyto äkoln’ skupiny mnohdy pracovaly na svùch projektech pÞ’mo v Terez’nž pÞi dvoudenn’ch pobytovùch z‡jezdech
a rovnžì œ‹astn’ci ostatn’ch akc’ a soutžì’ ‹asto jen d’ky naä’ podpoÞe z’skali moìnost navät’vit Terez’n.
Z nžkterùch äkol pak pÞich‡zej’ pžknŽ slohovŽ pr‡ce, b‡snž,
kresby nebo kol‡ìe, navazuj’c’ na exkurzi do Terez’na, z jinùch
jen kr‡tkŽ pozn‡mky nebo odpovždi na pÞ’mŽ dotazy o reakci na
z‡jezd. TŽmžÞ väichni ì‡ci i doprov‡zej’c’ u‹itelŽ hodnot’ vysoce
kvalitu vùkladu i program exkurze. Na mladŽ n‡vätžvn’ky vìdy
velice zapósobilo, setk‡n’ s nžkùm, kdo pÞeìil holocaust. Bohuìel, stihnout v jednom dni v Terez’nž celù program lze jen
v rychlosti, takìe nžkteÞ’ si stžìuj’ na kr‡tkost n‡vätžvy, ìe prù
sotva stihnou vstÞebat fakta a nemaj’ dost ‹asu proì’t väechny pocity a vjemy. Je oväem takŽ pravda, ìe obvykle hlubä’ dojem hrózy
zanech‡v‡ vžzen’ v MalŽ pevnosti neì dnes tak poklidnŽ mžste‹ko Terez’n s bžìnùmi obytnùmi domy, obchody, parky a nemnoha
obyvateli.
Je äkoda, ìe pr‡vž ty nejlepä’ pr‡ce nemóìeme pro nedostatek
prostoru pÞetisknout, jsou to mnohastr‡nkovŽ pov’dky, œvahy,
eseje, historickŽ studie, ale i obrazy, soäky, plastiky, kterŽ jsou
vùsledkem zm’nžnùch akc’.
Chtžla bych zdóraznit, ìe œ‹ast na projektech a takŽ väechny
pr‡ce, reakce i odpovždi jsou z‡sadnž dobrovolnŽ, nejsou zn‡mkov‡ny a d‡ se tedy pÞedpokl‡dat, ìe jsou ps‡ny upÞ’mnž. Mysl’m,
ìe tžch nžkolik uk‡zek, kterŽ jsme vybrali, mluv’ dostate‹nž
samo za sebe i za jejich pisatele a tvórce.

Z divadeln’ho pÞedstaven’ Brundib‡r v Terez’nž
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PÛEMøáLêM-LI
O TOM

Regina Geschmayov‡, 14 let,
ArcibiskupskŽ gymn‡zium Praha

ã Obžtem holocaustuÒ, Lucie Schuchov‡ Ð 14 let,
Zá Znojmo Ð V’deËsk‡

A

si pÞed pžti lety jsem se ptala tat’nka, pro‹ se nenavätžvujeme s jeho pÞ’buznùmi. Odpovždžl vyhùbavž, a tak jsem se sm’Þila
s t’m, ìe ì‡dnŽ pÞ’buznŽ nem‡me. Pozdžji jsem naäla na dnž skÞ’nž krabici starùch, zaìloutlùch fotografi’ a znovu jsem se zeptala, kam se podžli väichni ti usm’vaj’c’ se lidŽ. Dozvždžla jsem se, ìe byli pÞed necelùmi äedes‡ti lety povraìdžni v koncentra‹n’ch t‡borech, stejnž jako miliony dalä’ch ëidó z celŽ Evropy.
Kr‡tce na to jsme se byli pod’vat v Terez’nž. Ve mžstž, kterŽ bylo v letech 1941 aì 1945 tranzitn’ stanic’ pÞev‡ìnž ‹eskùch ëidó.
Odtud odch‡zeli pÞ’buzn’ z rodin Geschmayó, Witzó, Hitaschó a Langschuró do Osvžtimi a ostatn’ch vyhlazovac’ch t‡boró. Zde byl
v MalŽ pevnosti zabit mój pradžde‹ek Rudolf. V Terez’nž jsem poprvŽ uslyäela slovo holocaust. To zlovžstnž znžj’c’ slovo, kterŽ bylo
vysvžtlen’m, pro‹ jsem nikdy nemohla poznat svoji prababi‹ku ani pradžde‹ka, svŽ tety, strùce, neteÞe a synovce, ve mnž vyvolalo Þadu ot‡zek. Za‹ala jsem pÞemùälet, jak mohla miliarda sluänùch lid’ dopustit, aby miliony sousedó, zn‡mùch a pÞ‡tel byly zavraìdžny.
Pro‹ nekÞi‹eli, nepomohli, pro to nžco neudžlali. A džlali by nžco dnes, džlala bych nžco j‡?
Ned‡vno vys’lal televize Nova poÞad o tùr‡n’ mladŽho psa. Ozvaly se stovky div‡kó, protestovaly, nab’zely pomoc. PÞed domem majitele se seäli ochr‡nci zv’Þat. Byla to ohromn‡ demonstrace lidskosti. O p‡r dnó pozdžji tat‡ì televize informovala v televizn’ch novin‡ch o pÞepaden’ mladŽho Roma skupinou skinó. Nikoho to moc nezaj’malo. Mžl smólu, nemžl provokovat, nemžl bùt jinù. PÞi sledov‡n’ obr‡zkó z Kosova a ‰e‹enska klidnž ve‹eÞ’me a nejeden div‡k d‡lkovùm ovlada‹em vypne zvuk svŽho televizoru. Asi stejnž tak
pÞed äedes‡ti lety lidŽ ‹etli u tal’Þe kouÞ’c’ polŽvky noviny a poslouchali r‡dio. Naprost‡ vžtäina z nich nesouhlasila nebo nevžÞila nebo
nechtžla vžÞit. Ml‹eli, kdyì jejich spoluì‡ci museli odej’t ze äkoly, kdyì jejich kolegovŽ byli vyhozeni z pr‡ce. Za z‡clonou pozorovali
doned‡vna v‡ìenŽ sousedy, jak s ìlutou hvžzdou na prsou vytrh‡vaj’ holùma rukama tr‡vu mezi dlaìebn’mi kostkami na n‡mžst’, jak
s kufrem v ruce nebo s batohem na z‡dech, s povolenùmi pades‡ti kilogramy majetku odch‡zej’ na n‡draì’. Ml‹eli lidŽ, ml‹ely mocnosti. Koncentra‹n’ t‡bor Osvžtim nebyl nikdy spojenci bombardov‡n. PÞednost dostaly prómyslovŽ podniky. Nejvžtä’ tov‡rna na smrt plnila pl‡n ãkone‹nŽho Þeäen’ ìidovskŽ ot‡zkyÒ aì do 27. ledna 1945, kdy RusovŽ osvobodili uì jen necelùch osm tis’c vžzËó. Byly i stovky bezejmennùch, kteÞ’ neml‹eli, psali a pom‡hali, ‹asto s nasazen’m vlastn’ho ìivota. Stovka state‹nùch na milion lhostejnùch.
PÞemùäl’m-li o tom, jak bychom se zachovali nyn’, nejsem si zcela jista. Pou‹ili jsme se dostate‹nž z minulosti, z tŽ hroznŽ skute‹nosti, kter‡ v džjin‡ch lidstva nem‡ obdoby? Dnes uì pÞece väichni v’me, jak nebezpe‹nù je antisemitismus a rasismus. Ale je jiì nebezpe‹’ holocaustu navìdy zaìehn‡no?
Na dnž duäe kaìdŽho ‹lovžka leì’ z‡vist, nen‡vist, zbabžlost a lhostejnost. M‡lokdo by pÞiznal, ìe by mu nevadilo, kdyby chytÞejä’ a hez‹’ spoluìa‹ka, kterou nem‡ moc r‡d, odeäla ze äkoly, kdyby mu œspžänžjä’ lŽkaÞ, novin‡Þ nebo pr‡vn’k uvolnil m’sto, kdyby n‡hle zmizel obchodn’k z rohu ulice, kterù mu pÞetahuje z‡kazn’ky. ëe byli väichni zavraìdžni? To jsme pÞece nechtžli! Ale co se dalo džlat? A v dupaj’c’m davu stejnž smùälej’c’ch ãsluänùch lid’Ò se naäe malost snadno pÞemžn’ na vzneäenŽ ide‡ly a c’le.
Holocaust nepÞeäel z jinŽ planety. Vznikl na tŽto Zemi a nevznikl ze dne na den. Vyrostl z drobnùch sem’nek tžch zlùch vlastnost’,
kterŽ dÞ’maj’ v kaìdŽm z n‡s. Mus’me proti nim bojovat nebo aspoË o nich vždžt a uvždomovat si, jakŽ straänŽ zlo z nich móìe vyróst!
Ze sborn’ku HOLOCAUST Ð SV•DOMê LIDSTVA, Ministerstvo äkolstv’, ml‡deìe a tžlovùchovy ‰R
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DOMOV Ð bohatstv’ ‹lovžka
Anna Frantalov‡,
Gymn‡zium J. Ressela, Chrudim

D

omov. Co pro mž vlastnž znamen‡ domov? Naäe vesnice,
n‡ä dóm. Je to hlavnž m’sto,
kde mž m‡ nžkdo r‡d, kam jdu, kdyì
potÞebuji pomoci nebo pohladit. Tady
je nžkdo, kdo mi utÞe slzy, kdyì pl‡‹u,
kdo mž potžä’, aì budu smutn‡. Je tu
moje maminka a nejen ona. M‡m tu
svŽ kamar‡dy, svou nejlepä’ pÞ’telkyni,
jsou tu lidŽ, kteÞ’ mž maj’ r‡di a na nžì
se mohu spolehnout. A takŽ tu m‡m svŽ
vzpom’nky. DobrŽ i zlŽ, ale väechny
dohromady vytv‡Þej’ nezapomenutelnù pÞ’bžh toho, co jsem proìila.
Nedok‡ìu si pÞedstavit, ìe by mž
nžkdo odsud odvezl nžkam pry‹, daleko anebo i jen nžkolik des’tek
kilometró. Ale jen mne, bez rodiny, bez
pÞ‡tel. Samotnou. Nžkam, kde je to pro
mne ciz’, kde nikoho nezn‡m. Nev’m,
jak bych se s t’m dovedla vypoÞ‡dat.
Co bych džlala, ale jistž by mi bylo velmi smutno. Pr‡zdno.
Jak se asi c’tily džti, kterŽ byly
n‡sil’m odtrìeny od rodi‹ó a posl‡ny
do Terez’na? Nebo i do jinŽho podobnŽho ãzaÞ’zen’Ò. Mohly zde naj’t
alespoË zd‡nlivù domov? Ve st’snžnosti a obav‡ch co bude z’tra? Mezi
tolika lidmi naplnžnùmi zoufalstv’m
a beznadžj’.
Navät’vila jsem s tÞ’dou Terez’n
a dojem byl opravdu straänù, m’sila se
ve mnž hróza, zdžäen’ i rozhoÞ‹en’. Jak
jen mohli s lidmi takto zach‡zet?
Byli natla‹eni v malùch m’stnostech po stovk‡ch, v hroznùch podm’nk‡ch hygienickùch i mor‡ln’ch, poniìov‡ni, biti a tr‡peni. Nedok‡ìu se poÞ‡dnž vì’t do jejich situace a pocitó, ale
zaì’t bych to nechtžla.
Vžzni si sice naäli pÞ‡tele, ale mohli nahradit rodinu? Domov? To zajistŽ
ne! Aväak do jistŽ m’ry to byla velk‡
psychick‡ podpora, kdyì tu m‡m nžkoho, s kùm si popov’d‡m a taky i tro-

chu postžìuju na situaci, komu se svžÞ’m se svùm strachem a nezdolnou
touhou vr‡tit se domó. PÞ’tel byl jako
ostróvek, kterù vid’ trose‹n’k uprostÞed moÞe.
Terez’nskŽ džti a vlastnž väichni
vžzni mžli œplnž jinŽ starosti od tžch
naäich. M‡m hezkŽ tri‹ko? Nen’ ta
suknž moc starom—dn’? Ony asi mžly
jednu nejhlavnžjä’ starost a touhu:
ãPÞeìiji?Ò
Opravdu nev’m, jak bych se c’tila na
jejich m’stž. Obdob’ 2. svžtovŽ v‡lky
a holocaustu je opravdu odstraäuj’c’, je
väak dobÞe, ìe se alespoË nžkterŽ koncentra‹n’ t‡bory zachovaly, aby i dneän’ lidŽ mohli poznat, jak‡ zvžrstva zde
byla p‡ch‡na a jakŽ krutosti u‹inžny.
Kolik lid’ zemÞelo a jak zemÞelo!
Mžli bychom to vždžt, aby se v džjin‡ch jiì nic takovŽho neopakovalo.
Aväak i n‡m móìe hrozit ztr‡ta domova. Bu“ ze strany pÞ’rody formou
zemžtÞesen’, vùbuchu sopky, z‡plav ‹i
ploänùch poì‡ró. PÞi takovùchto po-

hrom‡ch jsou lidŽ tŽmžÞ bezmocn’.
PÞ’roda zni‹’ jejich majetek a nžkdy
i samotnŽ ìivoty.
Ale je tu jeätž jedno nebezpe‹’ ztr‡ty domova, a snad i daleko vžtä’. V‡lky, n‡sil’, terorismus. Odn’maj’ lidem
domov a jejich nejmilejä’. Hroz’ n‡m
väem. Vìdy se totiì najde ‹lovžk, kterŽmu se nel’b’ nž‹’ v’ra, zpósob ìivota
‹i moc. Anebo takŽ je proti spravedlnosti, touì’ po vl‡dž, bohatstv’.
Toto nebezpe‹’ ale móìe lidstvo
ovlivnit. Chceme ì’t v m’ru, klidu a pokoji, ‹i st‡le bojovat, nen‡vidžt se
a vz‡jemnž se ni‹it? Z‡leì’ jen a jen na
n‡s, jak se rozhodneme. Je zbyte‹nŽ,
aby tis’ce lid’ ztr‡cely svój domov, to
kr‡snŽ m’sto, kterŽ n‡m do duäe dod‡v‡ pocit klidu a jistoty, spokojenosti,
vlŽv‡ do srdc’ kr‡su ätžst’ a l‡sky.

Cena dr. Ericha Pol‡ka
v I. kategorii
Z liter‡rn’ soutžìe
o Cenu Ericha Pol‡ka na tŽma:
DOMOV,
CO VêC ‰LOV•K POTÛEBUJE,
Pam‡tn’k Terez’n 2002

ãëidovsk‡ matkaÒ, Jana Zif‹‡kov‡ Ð 15 let, Zá Znojmo Ð V’deËsk‡
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ãKŽì bychom do podobnŽho transportu nikdy nemuseli!Ò
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Uk‡zka z projektu Zmizel’ sousedŽ
(òvod a z‡vžr z mnohastr‡nkovŽho textu doprov‡zenŽho fotografiemi)

ë‡ci 8. a 9. tÞ’d Zá a ZUá v Husovž ul. 19, òst’ nad Labem

M’sto œvodu

N

aäe skupina se rozhodla, ìe se v r‡mci projektu vyhl‡äenŽho Ministerstvem äkolstv’, ml‡deìe a tžlovùchovy ‰R pod n‡zvem ãZmizel’ sousedŽÒ pokus’ o pohled zp‡tky. O takovŽ docela malŽ ohlŽdnut’ do doby, kter‡ patÞ’ k nejsmutnžjä’m v lidskùch džjin‡ch a z‡roveË z pohledu dneän’ho mladŽho ‹lovžka k nejabsurdnžjä’m a nejzródnžjä’m.
Mysleli jsme si, ìe n‡m tato pr‡ce pomóìe naj’t odpovždi na naäe ot‡zky. Jenìe opak je pravdou. ‰’m v’ce jsme se dozv’dali, t’m vžtä’ mnoìstv’ dalä’ch ot‡zek se objevovalo. Tuä’me, ìe na hlavn’ ot‡zku Ð jak je
to vóbec moìnŽ? Ð odpovž“ nenajdeme. PÞesto se budeme pt‡t d‡l.
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Z‡vžr

D

o tŽto chv’le jsme se nezm’nili o tom, co n‡s vedlo k tomu, ìe jsme se do projektu
ãZmizel’ sousedŽÒ zapojili. Kaìdù z n‡s se pr‡ci na projektu vžnoval ze svŽ
vlastn’ vóle a väechny n‡s spojovala ur‹it‡ zvždavost dozvždžt se nejen nžco
v’ce z minulosti naäeho mžsta, ale i nžco o tom, jak ìili naäi spoluob‹anŽ v dobž protektor‡tu.
Z‡roveË si mysl’me, ìe je velmi dóleìitŽ, aby se naäe i budouc’ generace dozvždžly
v’ce o tom, kam aì móìe ‹lovžka zavŽst fanatismus a nen‡vist ke svŽmu bliìn’mu, o tom,
jakou zk‡zu dok‡ìe ‹lovžk pÞipravit ‹lovžku.

ë‡ci 8. a 9. tÞ’d Zá a ZUá v Husovž ul. 19, òst’ nad Labem
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Cesta do Prahy a Terez’na

kladn’ k‡men pevnosti z doby Josefa II., pÞesunuli do Muzea ghetta,
um’stžnŽho v nžkdejä’m chlapeckŽm domovž. Zde jsme se prohlŽdli vùstavu, vžnovanou tvorbž terez’nskùch džt’, na n’ì byl zastoupen
i Frantiäek Bass svoj’ fotografi’ a b‡sn’. D‡le jsme proäli expozici,
obecnž vžnovanou problematice holocaustu.
Po obždž ve StÞedisku setk‡v‡n’ jsme se vydali na z‡vžre‹nou
prohl’dku MalŽ pevnosti. Proslul‡ bùval‡ vžznice, spadaj’c’ pod spr‡vu praìskŽho gestapa, snad nikdy nepÞestane pÞekvapovat krutost’ nacistickùch vžzniteló. VùsmžänŽ heslo ãArbeit macht freiÒ nad vstupem do blokó, cely smrti, popraviätž u hradebn’ zdi i cynismus bazŽnu velitele Jšckela, kolem kterŽho vodili vžznž na popravu,
betonovŽ prostranstv’ IV. dvora, v jehoì jednotlivùch cel‡ch se t’snilo aì sedm set vžzËó Ð to väe bylo neoby‹ejnž silnùm z‡ìitkem.
Proch‡zkou po pietn’m hÞbitovž terez’nskùch obžt’ pÞed hradbami MalŽ pevnosti se uzavÞela naäe z‡vžre‹n‡ cesta a s n’ p‡tr‡n’
po smutnŽm a varuj’c’m osudu Frantiäka Basse a celŽho ìidovskŽho
n‡roda.

(Uk‡zka ze sborn’ku N‡ä soused Frantiäek Bass,
Projekt ZMIZELê SOUSEDƒ)

Septima A, Gymn‡zium Brno

C

esta do Prahy a Terez’na, pl‡novanŽ vyvrcholen’ naäeho projektu, se uskute‹nila ve dnech 8. aì 9. 2. 2001. Tematick‡
zast‡vka v Praze byla zah‡jena pÞedn‡äkou ve Vzdžl‡vac’m
centru ëidovskŽho muzea. Poväechnž shrnovala džjinnù vùvoj ìidovstva v Evropž i ve svžtž. Pokra‹ovala pak prohl’dkou okruhu nejzn‡mžjä’ch pam‡tek ìidovskŽho mžsta na Josefovž: navät’vili jsme
Staronovou synagogu, Pinkasovu synagogu, kde jsme mezi tis’ci
jmen zavraìdžnùch ìidó, napsanùch po stžn‡ch, objevili i jmŽno
Frantiäka Basse. Pósobiv‡ byla takŽ expozice džtskùch obr‡zkó z terez’nskŽho ghetta; malŽ vùtvarn’ky k tvoÞivosti vedla u‹itelka
Friedl Dicker-Brandeisov‡, kter‡ spole‹nž s mnoha svùmi ì‡‹ky
zahynula roku 1944 v Osvžtimi. Z chmurnŽ atmosfŽry v‡le‹nùch let
n‡s potŽ opžt vytrhla scenŽrie ìidovskŽho hÞbitova a z‡vžre‹n‡
vùstava, tùkaj’c’ se ìidovskùch sv‡tkó, instalovan‡ v KlausovŽ synagoze. Zde se naäe praìsk‡ exkurze uzavÞela a my pokra‹ovali ‹eskou rovinou smžrem k Terez’nu.
PÞed Terez’nem samotnùm se nžkterùm z n‡s podaÞilo z okna
autobusu zahlŽdnout n‡draì’ v Bohuäovic’ch. Do roku 1943 odtud
ìidovskŽ transporty smžÞovaly do ghetta ve VelkŽ pevnosti pžäky. To
byl i pÞ’pad Frantiäka Basse, kterù se spolu s rodi‹i do ghetta dostal
na sklonku roku 1941. Jeho posledn’ cesta, tentokr‡t s c’lem Osvžtim, se uì ale odbyla za pomoci vlakovŽ vle‹ky, zavedenŽ aì do ghetta a zprovoznžnŽ v ‹ervnu 1943.
Vybouranou vstupn’ branou jsme vjeli do hradeb mžsta Terez’n.
Prvn’ dojmy byly i pÞes zd‡nlivou oby‹ejnost m’sta silnŽ.
Skute‹nost, ìe z ulice, kterou jsme proch‡zeli, bylo do koncentra‹n’ch t‡boró transportov‡no 87 tis’c lid’, je dodnes džsiv‡ a t’ìiv‡.
Ubytov‡ni jsme byli ve StÞedisku setk‡v‡n’, um’stžnŽm
v nžkdejä’ch Magdeburskùch kas‡rn‡ch. Pobùvali jsme tedy v budovž, kde ur‹itou dobu ìil i Frantiäkóv bratr Pavel. Nav’c byly MagdeburskŽ kas‡rny s’dlem ìidovskŽ samospr‡vy, kter‡ dle instrukc’
nžmeckŽho velen’ musela sestavovat transportn’ seznamy pro vlaky,
vžtäinou smžÞuj’c’ na vùchod do vyhlazovac’ch t‡boró.
V pódn’ch prostor‡ch, upravenùch jako pÞedn‡äkovù s‡l, jsme se
sezn‡mili s pracovn’ky Pam‡tn’ku Terez’n, s jejichì vùkladem jsme
si prohlŽdli rekonstrukci hromadnŽ ìenskŽ ubikace z dob fungov‡n’
ghetta. Ve‹ern’ program byl pak vžnov‡n projekci filmu Karla
Kachyni Posledn’ motùl, jehoì džj byl situov‡n do ulic VelkŽ pevnosti
v dobž ãzkr‡älovac’ch akc’Ò, kterŽ mžly mezin‡rodn’ delegaci pÞedstavit Terez’n jako mžsto, jeì ãVódce daroval ìidómÒ.
DruhŽho dne dopoledne byla pracovn’kóm Pam‡tn’ku ve stru‹nosti pÞedstavena koncepce a c’l naäeho projektu. PÞi tŽto pÞ’leìitosti
takŽ vedouc’ jednotlivùch skupin pÞednesli vùsledky, kterùch pÞi
svŽm p‡tr‡n’ dos‡hli. N‡slednž jsme si proäli expozice o kulturn’m
ìivotž lid’ zavle‹enùch do Terez’na. Je pozoruhodnŽ, jak byl pestrù
a mnohotv‡rnù, pÞesto (a snad pr‡vž proto), ìe strast’ zde bylo v’c
neì dost. Uk‡zky z tvorby hudebn’, divadeln’, liter‡rn’ a vùtvarnŽ
ostÞe kontrastuj’ s nejistotou a tžìkou situac’, do n’ì byli ìidovät’
umžlci postaven’.
Nakonec jsme se proch‡zkou pÞes mžsto, kdy jsme zhlŽdli i z‡-

Tento projekt by nikdy nevznikl bez pomoci,

kterou n‡m poskytli:
Pavel Bass, Antonie Militk‡,
ëidovsk‡ obec Brno,
Terez’nsk‡ iniciativa a Pam‡tn’k Terez’n

Nejen za Karlem Pol‡‹kem
do Terez’na
(Uk‡zka ze sborn’ku OëIVENç MêSTA,
Okresn’ muzeum Mžln’k, 2002)
(Z prac’ ì‡kó 6. A tÞ’dy Zá J. Matiegky, Mžln’k,
vybrala tÞ’dn’ u‹itelka Marcela Anton’nov‡)

Z

a Karlem Pol‡‹kem jsme se vydali takŽ do Terez’na,
m’sta spojenŽho tŽmžÞ se samùm z‡vžrem jeho ìivota. Str‡vili jsme zde ve StÞedisku setk‡v‡n’ v bùvalùch Magdeburskùch kas‡rn‡ch dva dny, 8. a 9. ledna 2001, za finan‹n’ podpory Terez’nskŽ iniciativy a mžsta Mžln’k. Pro džti byl pÞipraven
program, jehoì jednotlivŽ ‹‡sti rozv’jely jiì dÞ’ve probran‡ tŽmata.
C’lem bylo poznat ìivot v terez’nskŽm ghettu se zamžÞen’m na ìivot džtskùch vžzËó (vrstevn’kó tžch, kteÞ’ se dnes do Terez’na dobrovolnž vypravili pozn‡vat). A pÞ’leìitost’ bylo mnoho. Promlouvaly kresby džt’ (ony samy nemohou, neboé drtiv‡ vžtäina z nich
naäla smrt ve vyhlazovac’ch t‡borech na vùchodž), zapósobil film
Motùli tady neìij’, džtsk‡ opera Brundib‡r, Þ‡dky chlapeckŽho
‹asopisu Vedem, ‹‡st expozice v Muzeu ghetta vžnovan‡ džtskùm
obžtem. Džti ve skupink‡ch samostatnž zpracov‡valy ur‹it‡ tŽmata: Kaìdodenn’ ìivot v ghettu, Džti v Terez’nž, Karel Pol‡‹ek,
Petr Ginz, Helga Hoäkov‡-Weissov‡, Brundib‡r, Transport; samy
s vùsledky svŽho b‡d‡n’ ostatn’ seznamovaly.
Džti väak nejen pozn‡valy Ð pÞes pozn‡v‡n’ dosp’valy k ur‹itùm
z‡vžróm, napÞ.: nemohu si myslet, ìe se mne netùk‡ bezpr‡v’, pokud v ur‹itŽ chv’li nezas‡hlo pr‡vž mne.
Tento z‡vžr potvrdila i slova pana Tom‡äe Fritty-Haase, kterù
pÞijal naäe pozv‡n’ a do Terez’na pÞijel džtem vypr‡vžt svój ìivot-
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n’ pÞ’bžh, pÞ’bžh d’tžte, kterŽ se do Terez’na dostalo ve vžku jednoho roku spolu se svùmi rodi‹i. Ti se konce v‡lky nedoìili a pan
Fritta zn‡ svŽ rodi‹e pouze z vypr‡vžn’ adoptivn’ch rodi‹ó, manìeló Haasovùch, aväak dodnes se k nim móìe vracet prostÞednictv’m
obr‡zkó, kterŽ svŽmu synu Tom’kovi namaloval k tÞet’m narozenin‡m mal’Þ BedÞich Fritta. L’bily se obr‡zky, zaujalo vypr‡vžn’ pana
Fritty, uspokojily odpovždi na väechny dotazy a snad se zap’äou do džtskùch mysl’ i doporu‹en’ pana Fritty: ãBùt vìdy ‹lovžkem, bùt
vìdy pÞipraven pomoci druhŽmu, m’t vìdy svŽ m’nžn’.Ò

Nejv’ce se mi l’bilo
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●
●

kdyì jsme jeli do Rychnova nad Knžìnou, navät’vili synagogu a vidžli ìidovskŽ
hÞbitovy. Mohli jsme porovnat ìidovskù hÞbitov v lese a ve mžstž. (D‡äa Jakeäov‡)
kdyì jsme si pov’dali o Golemovi a pak jsme golemy vyr‡bžli z róznùch materi‡ló
a mohli jsme se jimi pochlubit a vyfotografovat. (Zdenžk Pol‡‹ek)
a zaujalo mž, ìe na ìidovskùch hÞbitovech se na hrob d‡vaj’ m’sto kytek kam’nky.
Taky jsme tam jeden poloìili. (Luk‡ä KÞ’ìek)
uì pól roku chod’me na ãPr‡zdn‡ m’staÒ a nejv’c se mi l’bilo, jak n‡m pan’ ápa‹kov‡
‹etla z knihy Vypr‡vžj, m‡mo, jak to bylo, od Evy ErbenovŽ. (Martina Hanuäov‡)
jednozna‹nž nejlepä’ byla Chanuka Ð ìidovskŽ V‡noce, kr‡snž upravenù stól, dobrŽ
koblihy, pÞedsevzet’ a zapalov‡k chanukije. (Eliäka Neve‹eÞalov‡)
jednou jsme pÞiäli do muzea a byly tam kr‡snž upravenŽ stoly, skleni‹ky, v’no Ð koäer
(to prù znamen‡ ‹istŽ), ìidovskù chlŽb a ‹ernovlas‡ d’vka. Slavili jsme ìidovskù sv‡tek
äabat. (Katka Maäl‡Þov‡)
mnž se l’bilo v Terez’nž, n‡dhernŽ ubytov‡n’, pan’ u‹itelka n‡m dovolila, abychom my
tÞi kluci byli pohromadž, kuchynž byla fantastick‡ a mžli jsme kr‡tkou diskotŽku.
(Jakub Opata)
kdyì jsme prob’rali äabat, dozvždžla jsem se o tom, ìe u nich nejmladä’ syn zapaluje
sv’‹ku a ìe si vlastnž ty sv’‹ky sami vyr‡bžj’, dospžl’ sv’‹ku zhas’naj’ t’m, ìe ji ponoÞ’ do v’na. Jednu sv’‹ku jsme si mohli vyrobit i my. Jeätž ji m‡m schovanou.
(MarkŽta Lukeov‡)
beseda s panem Tom‡äem Frittou-Haasem, ukazoval n‡m obr‡zky, kterŽ namaloval
jeho tat’nek k narozenin‡m. Tat’nka pak zabili. (Tereza V‡vrov‡)
pam‡tn’k spisovatele Karla Pol‡‹ka, prohl’ìel jsem si fotografie, jeho kn’ìky i soäky postav z knihy Bylo n‡s pžt. (Josef Mlejnek)
prohl’dka MalŽ pevnosti a podzem’. (Luk‡ä Rouäal)
mnž se l’bila väechna ãpr‡zdn‡ m’staÒ, je to zaj’mavŽ a jinŽ neì ve äkole. Linda Kolocov‡)

NahoÞe: Prohl’dka bùvalŽho terez’nskŽho ghetta, tzv. VelkŽ pevnosti
Vlevo: Beseda s Tom‡äem Frittou-Haasem
Vpravo: Skupinov‡ pr‡ce džt’ v pódn’m divadle Magdeburskùch kas‡ren
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UM•Nê
V GHETTU TEREZêN
(òvod k semin‡rn’ pr‡ci z džjepisu)

Veronika áebov‡
sexta B, gymn‡zium Lovosice

vùro‹’ ukon‹en’ 2. svžtovŽ v‡lky se slavilo po celŽm
svžtž. V kaìdŽm st‡tž ale jinak. Jinù pÞ’stup k tomuto
slavnŽmu vùro‹’ mžly st‡ty poraìenŽ a jinù st‡ty,
kterŽ tuto v‡lku vyhr‡ly. PÞed pól stolet’m skon‹ily hrózy v‡lky,
utrpen’, bolest, nesmyslnŽ vraìdžn’ a vyvraì“ov‡n’ celùch n‡rodó. Skon‹ila genocida, kterou faäistŽ prov‡džli na ìidovskŽm
n‡rodu. Zastavilo se ni‹en’ a bombardov‡n’ mžst, historicky cennùch a kulturn’ch pam‡tek. Plno staveb jiì nebylo moìno opravit,
a proto se musely rozboÞit, nebo se nžkterŽ ponechaly v rozboÞenŽm stavu jako memento pro pÞ’ät’ generace. Neälo zde pouze
o stavby, ale tŽì o mnoìstv’ umžleckùch džl, kter‡ shoÞela, byla
rozkradena nebo se ztratila. Jsou to mnohamili—novŽ äkody, kterŽ
jiì nikdy nikdo nemóìe vr‡tit. To väechno jsou ìalostnŽ vzpom’nky na v‡lku, ve kterŽ pÞiälo o ìivot tolik nevinnùch obžt’.
Bžhem tŽto v‡lky väak mnoho kulturn’ch hodnot takŽ
vzniklo. Umžn’ jako by se faäismu nezaleklo, sp’äe naopak. Umžlci, kteÞ’ se nemohli a neumžli sm’Þit se situac’ doma i jinde, kde
zuÞila v‡lka, vytv‡Þeli ohromuj’c’ a pÞekr‡sn‡ umžleck‡ d’la:
obrazy, sochy, rom‡ny, b‡snž, divadeln’ hry, filmy a vùbornŽ
fotografie. Za väechny vùtvarnŽ umžlce bych chtžla jmenovat
svžtozn‡mŽho mal’Þe Pabla Picassa, kterù namaloval proslulŽ pl‡tno ãGuernicaÒ na pamžé bombardov‡n’ tŽto vesnice.
Pod diktaturou faäismu trpžli väichni bez rozd’lu. NejhóÞe ale
osud zas‡hl ty, kteÞ’ byli s celùmi rodinami odvle‹eni do koncentra‹n’ch t‡boró na Vùchodž. Do tžchto t‡boró byly zavÞeny miliony lid’ z nejróznžjä’ch dóvodó. Kvóli svŽ rase, politickŽmu
pÞesvžd‹en’ nebo n‡boìenstv’. Po odsunu do t‡boró jim byl ihned
faäisty zabr‡n majetek. NžkterŽ t‡bory byly pracovn’, nžkterŽ
vyhlazovac’. Vžzni zde ìili v krutùch a nelidskùch podm’nk‡ch
odlou‹eni od svùch rodin, byli trùznžni jak fyzicky tak psychicky.
V t‡borech vžtäinou skon‹ili na hromadnùch popraviät’ch, nebo
um’rali vys’len’m, hladem a na róznŽ choroby.
Mnoho vžzËó internovanùch v koncentra‹n’ch t‡borech, a byly mezi nimi i džti, se snaìilo zachovat si alespoË kousek svobody a zdravŽho rozumu t’m, ìe i v tžchto podm’nk‡ch psali nebo
malovali. Bylo to o to tžìä’, ìe v t‡borech nesmžli m’t u sebe
tuìku, natoì barvy. Kdyì byl nžkdo pÞistiìen se zak‡zanùmi
pÞedmžty, ‹ekal jej ihned tvrdù trest, vžtäinou kon‹’c’ smrt’. Ale
pÞesto tam vznikala pÞekvapuj’c’ d’la, kter‡ i dnes dok‡ìou povždžt o tehdejä’ dobž daleko v’ce neì leckter‡ fotografie nebo filmy.
Domn’v‡m se, ìe hlavn’ dóvod byl ten, ìe tato d’la byla malov‡na
srdcem, za st‡lŽho strachu pÞed dozorci, v hladu, zimž a s nejvžtä’m fyzickùm i psychickùm str‡d‡n’m.

50.

ãLou‹en’Ò, Hana Simonidesov‡ Ð 14 let, Zá Znojmo Ð V’deËsk‡
A pr‡vž k tomuto vùznamnŽmu vùro‹’ bylo v terez’nskŽm
Pam‡tn’ku otevÞeno mnoho vùstav tvorby terez’nskùch vžzËó.
VùtvarnŽ umžn’ m‡m velice r‡da. Vùstavy mž zaj’maj’, a protoìe jsem jeätž nikdy nevidžla pr‡ce umžlcó, kteÞ’ sv‡ d’la museli
vytvoÞit v tak straänùch podm’nk‡ch, rozhodla jsem se nžkolik
takovùch vùstav v Terez’nž zhlŽdnout. Zanechalo to ve mnž
hlubokù dojem a proto jsem se chtžla bl’ìe sezn‡mit s tvorbou,
ìivotem a podm’nkami k pr‡ci tžchto umžlcó. Velice mnoho mi
dala literatura, kterou jsem z’skala v knihovnž Muzea ghetta,
sb’rky bùvalŽho ghetta a konzultace s pracovn’ky vzdžl‡vac’ho
oddžlen’ tohoto muzea.
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Terez’n o‹ima Helgy HoäkovŽ - WeissovŽ
(vypravov‡n’ s prvky œvahy)
SlohovŽ pr‡ce ì‡kó 9. tÞ. Zá, Kl‡äterec nad OhÞ’ a ‰eskŽ Budžjovice:

Hana Kotkov‡
Osnova: 1. V‡le‹nù Terez’n
2. Helga v Terez’nž
3. Dokumentuj’c’ obr‡zky
4. Krutù ìivot v l‡gru
5. Varov‡n’
Druh‡ svžtov‡ v‡lka byla pro mnoho lid’ utrpen’m. Nejv’ce pro ty, kteÞ’ ji proìili v koncentra‹n’ch t‡borech nebo v l‡grech.
Mezi takov‡ m’sta patÞilo i mžsto Terez’n. Poniìov‡n’ lidskŽ dóstojnosti, tùr‡n’ dospžlùch i džt’, hladovžn’, vžznžn’ v nelidskùch
podm’nk‡ch, smrt nevinnùch a bezbrannùch lid’. To väe bylo znakem Terez’na.
O tom, co se džlo za zdmi terez’nskŽho l‡gru, bylo naps‡no mnoho knih a ‹l‡nkó, nato‹eno nžkolik filmó. Aväak d’lo
Helgy HoäkovŽ-WeissovŽ povaìuji za nejobdivuhodnžjä’ a nejpravdivžjä’. Jde o knihu ãMaluj, co vid’äÒ, autorka ji sestavila ze
svùch džtskùch kreseb. Byla jednou z uvžznžnùch džt’ a spolu se svou rodinou se stali vžzni v terez’nskŽ pevnosti. Sama zde
tr‡vila dlouhŽ tÞi roky, pak byla deportov‡na do Osvžtimi a dalä’ch koncentra‹n’ch t‡boró.
Uì jako d’tž oplùvala nebùvalùm talentem, o ‹emì vypov’daj’ pr‡vž obr‡zky malovanŽ v tomto prostÞed’. D’ky jej’mu
strùci se väechny uchovaly a po v‡lce se staly vùpovžd’ o tom, co mal‡, tehdy dvan‡ctilet‡ Helga proìila a v jakùch nelidskùch
podm’nk‡ch pÞeì’vala.
PÞi listov‡n’ v tŽto knize zjist’me, ìe rodi‹e Helgy byli ëidŽ. ëlut‡ äestic’p‡ hvžzda na oble‹en’ jej’ rodiny i ostatn’ch
bezejmennùch postav. Džti, ìeny, muìi, starci, nemocn’ lidŽ, ti väichni ve velkùch front‡ch pÞi deportac’ch. Detailnž se seznamujeme se ìivotem a reìimem lid’ hladovžj’c’ch, suìovanùch nemocemi a äpatnou hygienou. Blechy, ätžnice, z‡pach, st’snžnŽ podm’nky v m’stnostech, pÞelidnžnŽ mžsto a ì‡dnù styk s okoln’m svžtem Ð to väe obr‡zkov‡ tŽmata dvan‡ctiletŽ d’vky.
S hrózou obrac’m str‡nky a pozoruji postavy, kterŽ se mžn’ s kaìdùm listov‡n’m. VyhublŽ, nahŽ postavy, utrpen’ ve tv‡Þ’ch ìen
a džt’, smrt a hromady mrtvol. Obr‡zky malovanŽ veselùmi barvami vystÞ’daly kresby tuìkou.
OtÞesnŽ svždectv’ d’vky, kter‡ snad jako z‡zrakem pÞeìila hróznù nacistickù œtlak. Berme tuto knihu jako varov‡n’ a pÞipomnžn’ toho, co se stalo oby‹ejnùm a nevinnùm lidem, jako jsem j‡ a vy väichni.

MŽ pocity z Terez’na
Michaela Navarov‡, 9. A
Ve ‹tvrtek 14. 6. 2001 n‡s ‹ekala exkurze do Terez’na. Jeli ì‡ci vybranùch tÞ’d. Mysl’m, ìe 90% tžchto ì‡kó vidžlo v tŽto
exkurzi pouhŽ ãulit’Ò z ã nudnŽ äkoln’ doch‡zkyÒ. Oväem jak se Þ’k‡: ã‰lovžk m’n’, pÞ’roda (nebo chcete-li Bóh) mžn’.Ò
A tak se stalo. No ale nebudeme pÞedb’hat a za‹neme pžknž od za‹‡tku. ‰ekala n‡s väechny dlouh‡ 4hodinov‡ cesta Ð my
väichni jsme oväem byli vybaveni sva‹inkami a dobrou n‡ladou. A tak se pov’dalo a pov’dalo, jedlo, pilo, sm‡lo Ð ‹lovžk by
ani neÞekl, ìe jedeme v autobuse. V Praze jsme väichni jeätž oìili Ð je tam pÞece na co koukat! Kdyì uì jsme mysleli, ìe tohle
dlouhŽ kodrc‡n’ nebere konce, tak jsme to uvidžli. Ano Ð uvidžli jsme monument‡ln’ pevnost, z jej’ì hradeb uì na d‡lku ‹iäel
chlad a utrpen’. PÞed n’ se rozp’nal velkù hÞbitov, kterŽmu vŽvodil ohromnù kÞ’ì Ð a zde uì za‹aly mŽ pocity, o kterŽ bych se
s v‡mi chtžla podžlit. Pocity l’tosti, vzteku, pomsty, obdivu atd. Najednou jsem poc’tila spjatost se svùmi pÞedky, to, ìe jsem
‰eäka, poc’tila jsem bolest za ty statis’ce nevinnùch Ð zavÞenùch. V ãmžste‹kuÒ Terez’n Ð kde jsem zaìila jednu z nejhez‹’ch
prohl’dek a pÞedn‡äek, kde byli lidŽ velice mil’ a hodn’, takŽ jsme dostali œìasnou sle‹nu próvodkyni Ð na mž dolehl ten ãpravù chmurnùÒ pocit. A takŽ obrovskù pocit zloby. Zloby na väechny nacisty, kteÞ’ byli tak krut’. V m‡rnici se mnž œzkostlivž
st‡hlo hrdlo nad bolest’ a nespravedlnost’. Ze väech zd’ kas‡ren na mž ãkÞi‹eloÒ utrpen’. Jako by tady ti lid’ poÞ‡d byli, jako by
st‡le poukazovali na bezcitnost jednoho ãzv’Þec’ho druhuÒ, kterŽmu bohuìel bylo d‡no vl‡dnout zde na Zemi. Vlna l’tosti mž
zaplavila pÞi vstupu do jednŽ z m’stnost’ m’stn’ho muzea a pÞi vypr‡vžn’ o trp’c’ch džtech, kterŽ to asi nejv’ce odnesly. Kaìdù
si tu nejsp’ä Þ’kal: ãKdybych tak jenom mohl.Ò Ð bohuìel nemóìe nikdo a nikde. Uì je totiì moc pozdž. Oväem jeätž vžtä’ pocit krutosti a zla na mž padl pÞi vstupu do MalŽ pevnosti, kde byli zavÞeni a zavrìeni (???) politi‹t’ vžzni. PÞi prohl’dk‡ch hrózostraänùch cel, postel’, pÞi poslechu o tom, jak zde ìili, co džlali, o hygienž, o tom, jak moc trpžli, to bylo tak. Ð tento pocit uì
v‡m nemohu popsat slovy, tohle to se mus’ proì’t. Kaìdù z n‡s by mžl jet do Terez’na. òplnž kaìdù, jedinž tak pochop’me
džjiny, v‡lku, vlastn’ existenci, jedinž tak MOëNç zlepä’me svou budoucnost, MOëNç, ìe se vyhneme III. svžtovŽ v‡lce.
Moìn‡?!
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PÞi zp‡te‹n’ cestž z Terez’na bylo v autobuse jeätž v’ce veselo Ð bylo to sice nevhodnŽ, ale my jsme zp’vali d’ky tomu, ìe jsme
objevili smysl naäeho ìivota, ìe jsme zjistili, ìe m‡me bùt vdž‹ni za kaìdou vteÞinu svŽho ìivota, ìe m‡me tak obrovskŽ ätžst’. átžst’,
za kterŽ se pÞed 60 lety modlilo tolik lid’. Terez’n byl depresivn’, ale z‡roveË kr‡snù. Kr‡snù t’m, co n‡m dal Ð novù pohled na svžt, na
ìivot. Snad se vyhneme dalä’m v‡lk‡m, snad 2. svžtov‡ v‡lka byla pro n‡s dostate‹nž odstraäuj’c’, snad nepÞijde dalä’ Hitler a nezni‹’
n‡s! Snad. Budeme se väichni ãjenÒ tiäe modlit a vzpom’nat na naäe ãhrdinyÒ, na väechny, co umÞeli za 2. svžtovŽ v‡lky.

Uvždomme si to... !
(œvaha s prvky vypravov‡n’)
Osnova: œvod Ð transport
hlavn’ staé Ð Jak.?!?!
z‡vžr Ð Uvždomme si to a nezapomeËme.!!!
Je pžt hodin r‡no 7. prosince 1941 a u Weissó se sv’t’. Vedle na ìidli leì’ pÞipravenŽ pr‡dlo a äaty. Na psac’m stole jeätž nžjakŽ seäity. Helga si uvždomuje, ìe väe, co džl‡, džl‡ naposledy. ãUì nikdy!Ò kÞi‹’ uvnitÞ. OblŽk‡ si kab‡t, je na nžm transportn’ ‹’slo 520, a
te“ uì neodvratnž mus’ j’t!
Ta hróza, zmatek, zdžäen’. Shon, zbždovanŽ pohledy a tragick‡ n‡lada. LidŽ se džs’. Džs’ se, protoìe nevžd’, co pÞijde. Jen tuä’ a
to je pro nž zat’m moìn‡ lepä’. Nikdo se s nimi nebav’. Na vrchn’ ‹‡sti äató povinnž pÞipevnžnou ìlutou Davidovu hvžzdu s n‡pisem
ãJUDEÒ. NacistŽ je neberou jako lidi. Jsou pro nž jen hmyz. Protivnù hmyz, kterù se mus’ rychle zaäl‡pnout.
Jak silnù ‹lovžk mus’ bùt, kdyì ztrat’ jmŽno a stane se jen pouhùm ‹’slem?! Pro n‡s je to nepÞedstavitelnŽ, ale j‡ vidžla.! Vidžla
jsem ta m’sta, kudy proälo od vzniku ghetta do 20. dubna 1945 na 140 tis’c lid’, z nichì jen nepatrn‡ ‹‡st pÞeìila! Jen Malou pevnost’
proälo v próbžhu v‡lky na 32 tis’c zat‹enùch, z toho pžt tis’c ìen. PÞ’mo v Terez’nž zemÞelo na dósledky äpatnùch ìivotn’ch podm’nek,
nemoc’ a tùr‡n’ ze strany dozorcó na dva tis’ce pžt set vžzËó!
Co ‹lovžku, jako jsem j‡, móìe asi prolŽtnou hlavou, kdyì se ocitne na takovùch m’stech? Z kaìdŽho z tžch domó silnž
a jasnž vyzaÞovalo to utrpen’, kterŽ se do nich po celou dobu holocaustu vp’jelo.
ãZa co?Ò pt‡m se sama sebe. ãZa co ti lidŽ museli trpžt? Co provedli? Co komu udžlali? Co provedly ty malŽ džti, kterŽ zemÞely
tam, v Osvžtimi, nebo v jinŽm koncentra‹n’m ‹i vyhlazovac’m t‡boÞe, a po nichì n‡m zóstaly jen kresby, kterŽ n‡m pÞipom’naj’ tu zródnost ãkone‹nŽho Þeäen’ ìidovskŽ ot‡zkyÒ?!?!?
TakovŽ ot‡zky si pokl‡d‡m v jednom kuse. ãJak? Jak se ti tyrani mohli d’vat do tžch lidskùch o‹’ s takovou nelidskost’?Ò
Na naä’ exkurzi n‡m prom’tali ‹‡st propagandistickŽho filmu. Stru‹nž a vùstiìnž: HRñZA! Jinak to ani popsat nedok‡ìu, protoìe
jednoduäe nem‡m slov. Ty pohledy tžch lid’ mi ulp’vaj’ v hlavž. Je straänŽ d’vat se jim do o‹’ Ð d’vat se do o‹’ pravdž!
Pros’m väechny, kteÞ’ si to, co p’äi, jakùmkoli zpósobem vyslechnou, aby se nad mùmi slovy zamysleli, protoìe kdyì to
neudžlaj’, neuvždom’ si, co pósob’. Pro lidstvo je nejvžtä’ zk‡zou zapomenout a, nedej Boìe, opakovat svŽ chyby. Obzvl‡ätž pak chyby, kterŽ se neprom’jej’. Uvždomme si, ìe doba, kter‡ od tžch hróz uplynula, je velmi, velmi kr‡tk‡. Nen’ to ani jeden lidskù ìivot!
A proto pros’m. PROSêM: ãUvždomme si to a nezapomeËme!!!Ò
Do textu jsem pouìila informace z ‹’tanky, kterou vyd‡v‡ Terez’nskù pam‡tn’k.

Hlad

mìiku, ‹lovž‹e, nev’ä, m‡ä-li zóstat spr‡vnùm, sluänùm ‹lovžkem

JindÞiäka Telensk‡, SPgá Beroun

rychle, rychle, sn’st jej dÞ’v, neì se jeho majitel vr‡t’. V takovŽ

Ð nebo na väechno zapomenout a ten ciz’ kus chleba ukr‡st a j’st
chv’li odhod’ä i knihu, svŽho dÞ’ve nejvžtä’ho kamar‡da, a nejsi
schopen myslit na nžco jinŽho, neì jak bych naplnil ìaludek.

Stalo se ti uì nžkdy, ìe bys z hladu nžkomu nžco vzal? TÞeba
nžkomu, kdo toho m‡ hodnž? Ne? Jsi tedy silnŽ vóle, anebo jsi nebyl v takovŽ situaci, aby tobž, dobÞe vychovanŽmu ‹lovžku, mohly pÞij’t myälenky na nžco podobnŽho. Û’k‡ä pohoräenž: ani ve snu
by mne to nenapadlo. Ale nen’ kaìdù jako ty a jsou tu lidŽ, kteÞ’
maj’ velkù hlad. Takovù straänù hlad, kdy siln‡ vóle se st‡v‡ slabou, kdy sv’r‡ ìaludek pocit pr‡zdnoty, kterù ostÞe bol’, kterù ned‡ sp‡t, ned‡ pracovat, kdy gŽniovu hlavu opouät’ mœza a do mozku se vkr‡d‡ tup‡ bezmyälenkovost. Ty nem‡ä tu tžìkou b’du, kdy
se tžlo otv’r‡ hnisavùmi ranami nedostatkem j’dla a o‹i hltaj’ kaìdù kousek chleba v ciz’ ruce jako nejvžtä’ lahódku. V takovŽm oka-

A kde je ‹lovžk? Kde je ten kultivovanù ‹lovžk bez j’dla? Nen’ ho. Jsme zase tam, kde jsme byli. Na za‹‡tku, v prad‡vnŽm, primitivn’m svžtž. Neboé jedinou hybnou silou ‹lovžka je opžt j’dlo.
Nediv se tedy, kdyì nžkdo z hladu se dopust’ nž‹eho, za co m‡ vù‹itky svždom’. Aproto: nedovedeä-li si spr‡vnž odpovždžt na ot‡zku, co je hlad Ð neodsuzuj. Neh‡zej kamenem. Snaì se pochopit
a pomoci. PÞipomeË si vìdy Shakespearovu vžtu: ãV’me, ‹’m
jsme, ale nev’me, ‹’m bychom mohli bùt.Ò
‰erp‡no: den’k terez’nskùch vžzËó
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Terez’n o‹ima ì‡kó 8. a 9. tÞ’dy, Speci‡ln’ äkoly, Frùdek-M’stek

Holocaust
Veronika Kolomp‡rov‡, 15 let, 9. B Zá a ZUá Husova 19, òst’ nad Labem
I dnes, po uplynut’ v’ce jak pades‡ti let od konce 2. svžtovŽ v‡lky, se v mŽdi’ch, knih‡ch, u‹ebnic’ch a jinde móìeme setkat
s term’nem holocaust. VžÞ’m, ìe pÞedevä’m starä’ generace, kterŽ II. svžtovou v‡lku zaìily na vlastn’ kóìi, vžd’, co se pod t’mto slovem
skrùv‡. Douf‡m ale, ìe i dospžl’ lidŽ narozen’ po v‡lce o holocaustu vžd’ a uvždomuj’ si, jakŽ œtrapy lidem pÞinesl. Je tedy vóbec
nutnŽ v sou‹asnŽ dobž o holocaustu hovoÞit, ps‡t ‹i zmiËovat se o äoa jinou formou?
J‡ osobnž si mysl’m, ìe toto je naprosto nezbytnŽ, neboé velkŽ procento mladŽ generace se bu“ s t’mto pojmem nesetkalo, nebo nev’, co pÞesnž si m‡ pÞedstavit. D‡le se domn’v‡m, ìe por‡ìkou faäistickŽho Nžmecka se nepodaÞilo zni‹it faäismus jako takovù. Vìdyé
i dnes pósob’ ve svžtž cel‡ Þada neofaäistickùch organizac’, hnut’ a skupin jako napÞ. celosvžtovž zn‡mŽ hnut’ skinheads. PÞ’vrìenci
tžchto organizac’ jsou pr‡vž mlad’ lidŽ, kteÞ’ nejenìe o holocaustu nemaj’ ì‡dnŽ povždom’, ale dokonce se ztotoìËuj’ s n‡zorem, kterù
zpochybËuje jeho samotnou existenci.
Jak je moìnŽ, ìe tito mlad’ lidŽ dok‡ì’ takovù n‡zor pÞijmout? Vžd’ tito mlad’ lidŽ, ìe holocaust znamen‡ n‡silnŽ odsvobodËov‡n’
ur‹itùch ras lid’ a jejich postupnou fyzickou likvidaci? Vžd’, ìe s touto hróznou myälenkou pÞiälo faäistickŽ Nžmecko v ‹ele s Adolfem
Hitlerem? Vžd’, ìe mžlo doj’t k ploänŽmu vyhlazen’ ìidovskŽ a romskŽ rasy? Vžd’, ìe v dósledku holocaustu za II. svžtovŽ v‡lky
zahynula krutou smrt’ spousta naprosto nevinnùch lid’? Vžd’ o zvžrstvech, kterùch se faäistŽ dopouätžli na tžchto lidech?
R‡da bych vžÞila, ìe tito mlad’ lidŽ, kteÞ’ se k neofaäistickùm myälenk‡m hl‡s’, si tyto skute‹nosti vóbec neuvždomuj’, ãfilozofiiÒ
faäismu neznaj’, a tud’ì tak ‹in’ nevždomž a nech‡vaj’ sebou manipulovat. Mysl’m si, ìe pÞirozen‡ inteligence tžchto lid’ je na tak
n’zkŽ œrovni, ìe si nedok‡ì’ uvždomit, ìe nikdo z lid’ nemóìe za to, komu, kde a s jakou barvou pleti se narod’, a ìe nejenom lidŽ, ale
väechny ìivŽ bytosti maj’ pr‡vo na dóstojnŽ proìit’ ìivota. Jsem pÞesvžd‹ena o tom, ìe v opa‹nŽm pÞ’padž, byli-li by schopni si tyto
skute‹nosti uvždomit, by nemohli s myälenkami faäismu sympatizovat.
Jsem nesm’rnž r‡da, ìe demokraticky smùälej’c’ lidŽ vl‡dnou ve st‡tech svžtovùch mocnost’ a spole‹nž v OSN bd’ nad t’m, aby se
obdobn‡ situace jako v pÞedv‡le‹nŽm a v‡le‹nŽm Nžmecku, kdy se faäismus v ‹ele s Hitlerem dostal k moci, jiì za ì‡dnùch okolnost’
neopakovala.
Ned‡vn‡ vlna odporu, kterou svžtovŽ spole‹enstv’ rozpoutalo v souvislosti s œ‹ast’ strany Jšrga Haidera v rakouskŽ vl‡dž, spojen‡
s róznùmi sankcemi a svžtovou izolac’ Rakouska, je toho dókazem.
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CO DOKçëê ‰TRNçCTILETê
Z liter‡rn’ soutžìe ì‡kó 7. tÞ’dy Zá Znojmo,V’deËsk‡
(vyu‹uj’c’ pan’ u‹itelka Jurov‡)

SEN
Blanka Dobeäov‡
Zd‡ se mi sen.
Slunce sv’tilo, na obloze nebyl ani mr‡‹ek, malŽ džti si hr‡ly na louce plnŽ kvžtin. Honily se, sm‡ly a byly äéastnŽ. Byla tu takŽ
hol‹i‹ka s vlnitùmi zlatùmi vlasy. Sm‡la se a hr‡la si stejnž jako ostatn’ džti. Ni‹’m se od nich neliäila, ale pÞece byla jin‡. Na z‡dech
mžla äestic’pou hvžzdu.
Najednou si džti pÞestaly hr‡t, nesm‡ly se, uì nebyly äéastnŽ. Se strachem v o‹’ch se d’valy na hol‹i‹ku. Svùm strachem ji donutily k œtžku. Hol‹i‹ka bžìela po tŽ kr‡snŽ louce, aì dobžhla na jej’ konec. Zde byla pouäé, jen p’sek, krvavŽ slunce a mraky tmavŽ jako
inkoust pokrùvaly celou oblohu. Chystalo se k bouÞce.
UprostÞed pouätž st‡l t‡bor s nžkolika omäelùmi budovami. Kolem ostnatù dr‡t a pak uì jen p’sek. Za plotem hol‹i‹ka spatÞila
st‡do ove‹ek s hvžzdou na hÞbetž. Byla tam ohrada a u n’ ove‹ka v‡bilka, kter‡ l‡kala ostatn’ k jistŽmu konci. Z hol‹i‹ky se stalo b’lŽ
nevinnŽ jehË‡tko a pÞidala se k ostatn’m.
Kdyì byly väechny ove‹ky v ohradž, zbarvilo se nebe do ‹ervena a z oblohy präely kapky krve. Byla to krev ze srdc’ ove‹ek,
kterŽ zabila jejich hvžzda. Pak se zvedl v’tr a väe zav‡l p’skem.
V tŽ smutnŽ pouäti zabloudil mój sen a j‡ st‡le v nžm bloud’m a hled‡m odpovž“ na ot‡zku, na kterou by se asi zeptal kaìdù:

ãPro‹?Ò

PANENKA

BçSEÅ

Marcela Miavcov‡

Kristùna ‰ernotov‡

Odv‡d’ mž pry‹.
Pry‹ od mŽ maminky.
Vid’m ji a ona mi m‡v‡.
Pl‡‹e.
J‡ nechci pry‹!
Vzali mi panenku.
Tu, kterŽ jsem Þ’kala sv‡ tajn‡ pÞ‡n’.
Co to džlaj’?
HoÞ’ j’ vl‡sky,
a jej’ äati‹ky, kterŽ jsem j’ dala k V‡nocóm.
ZavÞeli dveÞe n‡kladn’ho auta.
Kolem pl‡‹ dalä’ch džt’.
Pro‹?
Vìdyé se pÞece vr‡t’me.

V uzavÞenŽ m’stnosti,
kde tlukot srdce zn’,
tam lidŽ o budoucnosti
tiäe a skromnž sn’.
Kaìdù ve‹er smutnŽ us’n‡n’.
Jak dlouho jeätž?
Je to k nepÞe‹k‡n’.
Ach Boìe, pros’m, vol‡m o pomoc!
Co je to za svžt? Nechci snad tak moc.

3 AKROSTICHY
H Ð hlad a hróza
O Ð ——.Boìe!!!
L Ð l‡ska Ð Kde jsi?
O Ð odlou‹en’
C Ð cit Ð Kam se podžl?
A Ð zbùv‡ jen doufat.
U Ð œzkost
S Ð smrt Ð Pro‹?
T Ð ticho Ð Väude samŽ ticho.
Ivana ViäËansk‡

H lad
O zna‹en’ ìidó
L ou‹en’
O dchod
C esta bez n‡vratu
A co je ‹lovžk?
U tr‡pen’
S trach a smrt
T o je holocaust!!!
Radka Entlov‡
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H lad
O bavy
L ’tost
O bžé
C ulpa
A bsurdita
ò zkost
S trach
T icho
Kristùna ‰ernotov‡

CESTA DO NEZNçMA

V TEREZêN•

Jana Nov‡kov‡, Gymn‡zium ëatec

A. Emingerov‡, Gymn‡zium ëatec

MalŽ d’tko stoj’ v kaluìi
o‹i‹ka mal‡ uplakan‡
poznalo smrt na vlastn’ kóìi
maminku, tat’nka, nic nem‡
m’sto hran’ pracuje na poli
tžl’‹ko slabŽ vyhublŽ
o holù ìivot st‡le se boj’!!

Je tžìkŽ uvžÞit,
jak to bylo dÞ’ve.
LidŽ museli zemÞ’t,
kvóli moci a v’Þe.
Nastal konec svobody,
lidŽ zajat’,
nekone‹nŽ próvody,
naposled v OBJETê.
Kaìdù jinam odch‡z’,
s m‡lem co unese,
rodina mu sch‡z’,
a l‡ska ROZPLYNE SE.
PÞijde na m’sto
s ostnatùmi dr‡ty.
Je to velkŽ hn’zdo,
BOLESTI A ZTRçTY.
JmŽno marnž hled‡,
na hrudi jen ‹’slo,
œnavou uì pad‡,
Þ’k‡ jen to heslo:
SILNø BU‘ Ð PÛEëIJEá
VêRA TI POMñëE,
SVƒHO áT•STê SE DOëIJEá,
POKVETOU ZAS RñëE.
Nžkdo se do‹k‡ a za‹ne
ZNOVU,
tu hrózu pÞe‹k‡,
a ZêSKç ZP•T SVOBODU!

Chtžlo by j’t domó
domov väak nem‡
d‡t pohlazen’ Ð nen’ komu
l‡sku a cit uì ani nezn‡
ztratilo rodinu, sny i iluze
nevid’ mr‡‹ky na modrŽ obloze
st‡le jenom pracuje
a ìivot se mu zkracuje
M’sto domó pójde na vùchod
Osvžtim otv’r‡ svŽ br‡ny
vùchod do smrti je pÞechod
pÞ’prava na st‡lŽ r‡ny
cesti‹ka k budov‡m
cel‡ krvav‡
džé‡tko se boj’
o‹i‹ka zav’r‡!
M’sto domó vedou ho jinam
d’tko netuä’ nic
nejdÞ’ve umùt se do sprch
a pak... do hranic.

Z‡jezd do Terez’na
Alena StÞele‹kov‡,
9. A, Zá ‰eskŽ Budžjovice
ákoln’ vùlety bùvaj’ ‹asto suchŽ, nez‡ìivnŽ, ale pÞesto plnŽ legrace a dobrŽ z‡bavy. Tenhle mžl bùt oväem nž‹’m jinùm. Uvždomili jsme si to ve chv’li, kdy jsme po skoro ‹tyÞhodinovŽ j’zdž vjeli za hranice mžsta
Terez’n
Autobus n‡s vysadil pÞ’mo pÞed Muzeem
ghetta, kde n‡s pÞ’jemn‡ pan’ sezn‡mila
s funkc’ Terez’na.
Cel‡ pevnost vlastnž poch‡z’ z dob vl‡dy Josefa II. v 18. stol. Byla postavena za
œ‹elem ochrany pÞ’stupovŽ cesty do nitra
‰ech za prusko-rakouskŽ v‡lky. Svój œ‹el
plnila Ð nikdy nebyla napadena, nepÞ‡telŽ se
j’ vyhùbali osmikilometrovùm obloukem!
Pozdžji slouìila pevnost nžmeckùm nacistóm jako koncentra‹n’ t‡bor pro ëidy.
Nikdo z n‡s ani nedutal, kdyì slyäel od
pÞedn‡äej’c’ v muzeu, jakŽ hrózy se zde odehr‡valy. Naäe skupina mžla ätžst’, zrovna
v den naä’ n‡vätžvy zav’tala do Terez’na i pan’, kter‡ v r‡mci ãkone‹nŽho Þeäen’Ò pÞiäla
do ghetta ve svùch äestn‡cti letech a pozdžji
byla transportov‡na d‡le na Vùchod, pÞ’mo
do ob‡vanŽ Osvžtimi.
Nedok‡ìu posoudit, co se komu ode-

hr‡valo v hlavž, kdyì jsme na vlastn’ o‹i
vidžli i ‹’slo vytetovanŽ na ìidov‹inž ruce,
ale svŽ pocity bych popsala asi takhle: äum
a hukot v hlavž, nepÞebernŽ mnoìstv’ negativn’ch pocitó a z‡roveË pocit ätžst’, ìe snad
ìijeme v lepä’m svžtž. Snad proto jsme
nebyli pÞ’liä vùmluvn’, kdyì jsme byli vyzv‡ni, abychom se pÞeìivä’ ìeny zeptali na
nžco, co n‡s zaj’m‡. Snad tady za‹al kaìdù
pÞemùälet nad svùm ìivotem.
Po vùchodu z terez’nskŽho muzea jsme
nedok‡zali mluvit o ni‹em jinŽm neì o druhŽ svžtovŽ v‡lce. Usoudili jsme, ìe ve v‡lce
byla pouìita spousta lì’ a intrik. NapÞ’klad
kdyì se chystal ‰ervenù kÞ’ì vyslat svou
delegaci do Terez’na, nacistŽ dok‡zali zcela
nemoìnŽ. PÞedst’rat, ìe ghetto je vlastnž
spoÞ‡danŽ mžste‹ko ìidó, mžli zde str‡vit
v m’ru v‡lku. Džtem do parku postavili
houpa‹ky, mohly zase po dlouhŽ dobž ven,
rozd‡valy se chleb’‹ky. Na prvn’ pohled pokojnŽ ìidovskŽ mžsto. ‰ervenù kÞ’ì uvžÞil.
Po kr‡tkŽ pÞest‡vce s vùkladem naä’ próvodkynž na n‡mžst’ jsme se vydali na prohl’dku Hlavn’ pevnosti. PÞi vùkladu si nikdo
nedovolil mluvit, natoì zlobit. ProhlŽdli
jsme si n‡draì’ a vidžli jsme dveÞe s’nž pro
posledn’ rozlou‹en’ s mrtvùmi.
Zvl‡ätn’ je, ìe a‹ lidŽ proì’vali hotovŽ
peklo, dok‡zali jeätž poÞ‡d m’t radost ze
ìivota. Nastudovali dokonce Hubi‹ku, ‹i
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Prodanou nevžstu! Vžznžn’ umžlci st‡le
skl‡dali, spisovatelŽ psali a snaìili se zleh‹it
svŽ utrpen’.
NejotÞesnžjä’ z‡ìitek jsem si oväem odnesla z krematoria s pÞilehlùm ìidovskùm
hÞbitovem. Po vstupu do krematoria jsem
uc’tila podivnŽ mrazen’ v z‡dech. Vzduch
uvnitÞ je studenù a z pec’, ohromnùch pec’ na
spalov‡n’ lidskùch tžl, na v‡s dùchne smrt.
Stejnž podivnž se c’t’te pÞi pohledu na
pitevnu. Väe je aì moc nezmžnžnŽ. HÞbitov
‹’t‡ obrovskŽ mnoìstv’ n‡hrobn’ch kamenó
ve tvaru useknutŽho stromu.
Naäe kroky d‡le vedly na kone‹nou
stanici vùletn’ trasy Ð na Malou pevnost. Ta
slouìila pÞedevä’m k vžznžn’ politickùch
vžzËó. Zaujala mž kobka, kde byl svŽho ‹asu drìen s‡m vódce protitureckŽho povst‡n’
v Ûecku A. Ypsilanti.
Kdybych mžla popsat väechno, co jsme
v terez’nskŽm ghettu vidžli, asi bych to ani
slovy nedok‡zala. Na z‡vžr je ale nutnŽ Þ’ct,
ìe tohle by mžl vidžt kaìdù, a pak by jistž
nepÞibùvalo neonacistó. Obdivuji lidi, kteÞ’
pÞeìili terez’nskŽ vžznžn’, a jeätž v’ce ty, co
pÞeìili transporty na Vùchod. Z 87 000 vžzËó z Terez’na zbyly necelŽ 4 tis’ce.
Tenhle vùlet se dotknul nžjakùm zpósobem kaìdŽho. A je na naä’ generaci, abychom
nžco takovŽho uì nikdy nedopustili!

N•KOLIK POSTÛEHñ A DOJMñ

Tyto poznatky mž vedou jen ke zlosti a rozhoÞ‹en’.
ëe tolik nevinnùch ìivotó bylo zmaÞeno a vžtäina vin’kó
nacismu nebyla potrest‡na. M’sto toho, aby se lidŽ snaìili
spole‹nž vytvoÞit m’r mezi rasami, n‡boìenstv’mi a etniky,
navz‡jem se ni‹’.
Nemžli bychom se kone‹nž rozhodnout a vytv‡Þet modern’ tolerantn’ spole‹nost?
KateÞina Lubasov‡,
studentka 3. ro‹. gymn‡zia

( Zá Praha-Chodov)
Je to hroznŽ, kdyì proch‡z’te m’stem, o kterŽm v’te, ìe se tu
tr‡pili lidŽ hladem a museli tvrdž pracovat, a kdyì se nžkterŽmu z nacistó zachtžlo, byli mu‹eni a bezmilostnž zbavov‡ni ìivota. To je hroznŽ ! V hlavž m‡te takovŽ myälenky:
ãJak to mohli väecko vydrìet? Jak móìe ‹lovžk druhŽmu
‹lovžku pósobit takovŽ utrpen’?Ò LidŽ by mžli vždžt o tžchto pÞiäernùch vžcech, aby se pou‹ili do budoucnosti a pÞ’padnž zabr‡nili nž‹emu podobnŽmu.
G. Svatoäov‡
✡✡✡

✡✡✡

TEREZêN,
svždectv’ nacistickùch zródnost’

Vidžt Terez’n bylo pro mž velkùm a silnùm z‡ìitkem. Nikdy
jsem si neumžla pÞedstavit utrpen’ tolika lid’... Obdivuji je,
protoìe museli bùt velmi siln’, museli m’t velkou motivaci
ì’t. Jenom douf‡m, ìe si tohle lidŽ jednou uvždom’ a utrpen’ milionó se uì nikdy nebude opakovat.
Kdyì jsem st‡la v ruskŽ nebo ìidovskŽ cele a poslouchala
vypr‡vžn’ próvodkynž, c’tila jsem to, snad to ani neum’m
vyj‡dÞit. L’tost? Soucit? ëal? Co bylo nejhorä’ z nejhorä’ho?
ëe byli odk‡z‡ni na n‡ladu dozorcó? Na troäi‹ku j’dla? Na
vzduch, kterù si ulovili?
H. Vejvalkov‡

( Projekt: Terez’n Ð PÞ’bžhy džt’, vùËatky)
Zcela paradoxnž leì’ Terez’n v kr‡snŽ krajinž. Z vùchodn’ a jiìn’ strany je tato œrodn‡ polabsk‡ rovina PodÞipska
lemov‡na l‡ny obil’ a chmelnic. Ûeka OhÞe se zde spojuje
s klidnùm Labem. Oväem nad t’mto srdcem bohatŽ zemž se
vzn‡ä’ ‹ernù st’n smrti. CihlovŽ zdi terez’nskŽ pevnosti jsou
svždky zvžrstva p‡chanŽho nacisty na ëidech.Dvacet äest
tis’c hrobó na ëidovskŽm hÞbitovž n‡m m‡ pÞipomenout dobu, kter‡ se jiì nikdy nesm’ opakovat.
✡✡✡

✡✡✡

Zd‡ se v‡m, ìe problematika antisemitismu a rasismu je
pÞeìitek, kterù se n‡s mladùch netùk‡ a n‡vätžva Terez’na je
tud’ì ztr‡ta ‹asu?
I kdyì v’te, ìe n‡rodnostn’ nen‡vist existuje, nemus’te se
o jej’ projevy zaj’mat. Jsou pÞece dóleìitžjä’ vžci, napÞ. televizn’ seri‡ly nebo po‹’ta‹ovŽ hry. A pak v‡s ani nezaj’m‡,
ìe jsou lidŽ, a st‡le pÞibùv‡ jejich po‹et, kteÞ’ nos’ ‹erven‡
trika ozdoben‡ kÞ’ìem prot’naj’c’m kruh a p’äou na ìidovskŽ n‡hrobky rasistick‡ hesla!
Tento nez‡jem o faäismus, odóvodnžnù t’m, ìe je to minulost, kter‡ n‡s neohroìuje, ‹i nepochopiteln‡ nen‡vist vó‹i jinùm n‡rodnostem, svžd‹’ o st‡lŽ neinformovanosti lid’, nebo o zvrhlosti jejich duäe! Mohou se vóbec nazùvat lidmi ti,
co nžkoho povaìuj’ za ãnejvžtä’ho parazita bohatnouc’ho
z ciz’ch lid’Ò, kterù je pÞesnž pops‡n v knize Mein Kampf?
My jiì hÞ’chy sp‡chanŽ na ëidech neod‹in’me, ani äest
mili—nó mrtvùch nevzkÞ’s’me, ale potŽ, co se o nich dov’me
a uvždom’me si hrózy zavinžnŽ nen‡vist’, bychom se mžli
snaìit zmžnit sou‹asnŽ i budouc’ vztahy mezi lidmi, nehledž na n‡rodnost. Vìdyé i jeden ‹lovžk dok‡ìe zlepäit svžt,
ale stejnž tak jedna kapka jedu dok‡ìe otr‡vit celù poh‡r
‹istŽ vody. St‡le bychom mžli m’t na pamžti, ìe nikdo a nic
n‡m ned‡v‡ pr‡vo ni‹it to, co jsme sami nevytvoÞili. Kde bere ‹lovžk pr‡vo utrhnout a zni‹it kvžtinu, kdyì ji s‡m nezasadil?
Jana áé‡stkov‡,
studentka 3. ro‹. gymn‡zia

Û’k‡ se, ìe ìivot se m‡ proì’t, ne pÞeì’t. Ale tam, na onom
m’stž, na onom straänŽm m’stž se jenom pÞeì’valo. 400 lid’,
600 lid’ nama‹kanùch na sebe, tyfus, džsiv‡ pÞedstava, ale
pravdiv‡ myälenka. To nebyli lidŽ, to nebyli lidŽ oby‹ejn’,
jako jsme my, to byla jen ‹ern‡ ‹’sla. Beznadžjn‡... ëidŽ byli pÞece lidŽ. Nebyli to jen kusy hadró. Aväak pro nž to byli- nikdo. To hrozivŽ nikdo! Jenom bezcitn’ nevzpomenou!
Myälenka, ìe bych mohla tady bùt, ìe bych mohla pomoct
aspoË jednomu ‹lovžku nakaìenŽmu tyfem a pomoct mu
z krutŽ ‹ernŽ tmy smrti, je nezapomenuteln‡.
V. Linhartov‡
✡✡✡
V Terez’nž bylo hezky, trochu prosvicovalo slun’‹ko. KlidnŽ mžste‹ko. Kdyì se pod’v‡te na Terez’n celkovž, Þ’k‡te si,
co by se tu tak mohlo st‡t?
P. Nunov‡
✡✡✡

Byli jsme v Terez’nž
(œryvek)
... Z ‰ech a Moravy bylo do Terez’na dopraveno 79 695
osob, z nichì 67 070 zemÞelo bu“ v Terez’nž, nebo ve vyhlazovac’ch t‡borech.
Jsou to sice jen ‹’sla, ale kaìdŽ ‹’slo pÞedstavuje jednoho ‹lovžka, ìivou bytost, utùranou obžé nacistó. Vžtäina
z n‡s si neum’ ani pÞedstavit, jak tito nevinn’ lidŽ trpžli.
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ANONYMNê DOTAZNêKY Ð (nžkolik uk‡zek)
Zá Hor‡‹kova Ð Praha
Co jsi o‹ek‡val/a od n‡vätžvy Terez’na?
O‹ek‡val jsem, ìe se dozv’m nžco v’c o Terez’nž a o koncentra‹n’ch
t‡borech vóbec a o tom, jak to v tŽ dobž vóbec prob’halo.
Co z toho se splnilo a co ne?
PÞiälo mi, ìe tžch fakt bylo trochu moc.
M’sty by se mžlo nech‡vat v’c prostoru pro pocity a dojmy.
✡✡✡
Co jsi o‹ek‡val/a od n‡vätžvy Terez’na?
O‹ek‡vala jsem, ìe se dozv’m o ìivotž ëidó v koncentra‹n’m t‡boÞe. O tom,
jak bydleli, o džlali, jakŽ byli ìiv. podm’nky. Co džlali ve volnùch chv’l’ch,
‹’m se bavili.
Co z toho se splnilo a co ne?
Mysl’m, ìe se to splnilo väechno a velmi se mi to l’bilo, bylo to velmi pžknž
pÞipravenŽ.
Ur‹itž n‡m to pÞibl’ìilo situaci v Terez’nž. Jen se mi zd‡lo, ìe bylo m‡lo
‹asu, protoìe väechna tŽmata byla zaj’mav‡, ale museli jsme vybrat jen jedno, i kdyì bych se r‡da dozvždžla i o dalä’ch. Ale to je tak jedinŽ, co se d‡
vytknout.
✡✡✡
Co jsi o‹ek‡val/a od n‡vätžvy Terez’na?
O‹ek‡vala jsem, ìe se dozv’m nžco v’c o ìidovskŽm obyvatelstvu. A jejich
ìivotech v koncentra‹n’ch t‡borech. Sezn‡mit se bl’ìe s t’m, co tady lidŽ
džlali, jak to tady fungovalo.
Co z toho se splnilo a co ne?
J‡ mysl’m, ìe se splnilo snad väe, co jsem o‹ek‡vala. Zaj’mavŽ byly rozhodnž vùstavy a muzeum. Na kterŽ mohlo bùt o trochu v’ce ‹asu. To nejen
na vùstavy, ale i na projekt. K tomu bylo mnoho zaj’mavùch materi‡ló.
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KONTROLNê TEST ZêSKANøCH V•DOMOSTê
Terez’nskŽ ghetto a jeho historie
Gymn‡zium JiÞ’ho Wolkera, 5. B
Zakrouìkuj (zvùrazni) spr‡vnŽ odpovždi Ð spr‡vn‡ je vìdy minim‡lnž jedna.
1. Holocaust znamen‡:
a) pl‡novanŽ zni‹en’ zvolenŽ skupiny lid’
b) uchopen’ moci teroristy
c) novù vùraz pro œzem’ bez lesó a porostu
2. ëidŽ mžli bùt vyhlazeni:
a) pro jejich neobvyklù vzhled
b) vlastnili mnoho pozemkó a pol’
c) byli ozna‹eni za strójce väeho zla a vin’ky ekonomickùch, politickùch a spole‹enskùch problŽmó
3. Rozliäov‡n’ lid’ podle rasy, barvy pleti, schopnost’ apod.:
a) je spr‡vnŽ
b) nžkdy nutnŽ
c) nemžlo by se dopustit
4. V nacistickùch koncentra‹n’ch a vyhlazovac’ch t‡borech zemÞelo:
a) 6 milionó ëidó
b) 900 tis’c osob celkem
c) lidŽ tam neum’rali
5. Antisemitismus je:
a) pÞirozen‡ vlastnost ‹lovžka
b) nepÞ‡telstv’ a nen‡vist k ëidóm
c) n‡zev nemoci
6. Funkce terez’nskŽho ghetta:
a) sbžrnù a próchoz’ t‡bor
b) vyhlazovac’ t‡bor
c) pouze pracovn’ t‡bor, kde se ëidŽ mžli nau‹it pracovat
7. Nejvyää’ po‹et ëidó uvžznžnùch v ghettu sou‹asnž:
a) 5 000
b) 10 000
c) tŽmžÞ 60 000
8. ëidŽ v ghettu obùvali:
a) kas‡rny, väechny domy od pódy po sklep i pÞ’stavky ve dvorech
b) jen kas‡rny
c) ìili zde ve stanech
9. Budova dneän’ho Muzea ghetta za v‡lky slouìila jako:
a) skladiätž zabavenùch odžvó
b) chlapeckù domov
c) s’dlo nacistickŽ komandantury
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10. Pr‡ce byla v ghettu pro vžznž:
a) povinnost’ od r‡na do ve‹era
b) z‡libou a v’tanùm rozptùlen’m
c) kdo chtžl, pracoval, kdo ne, mžl volno
11. Mohli vžzni ghetta ve volnŽm ‹ase provozovat kulturu (hudba, dovadlo,.):
a) bylo to zak‡zanŽ
b) jen v posledn’ch mžs’c’ch v‡lky
c) z propagandistickùch dóvodó jim nacistŽ dovolili to, co by na svobodž nesmžli
12. ‰asopis, kterù kaìdù tùden sestavovali chlapci domova ‹. 1 se nazùval:
a) Pójdem
b) Vedem
c) Noviny
13. Ûekne-li se Brundib‡r, v’me, ìe je to:
a) spr‡vnù pÞ’rodopisnù n‡zev ‹mel‡ka
b) pÞezd’vka pro zamra‹enŽho velitele Terez’na
c) opera, kterou vžznžnŽ džti v Terez’nž nacvi‹ily a kter‡ vžzËóm dod‡vala trochu radosti a optimismu
14. Osoby zaÞazenŽ do transportu byly ur‹eny k likvidaci. Odj’ìdžli:
a) na SibiÞ
b) do Polska a Pobalt’
c) na Slovensko
15. Ze zn‡mùch spisovateló byl v Terez’nž vžznžn:
a) Karel Pol‡‹ek
b) Arnoät Lustig
c) Alois Jir‡sek

Co sis zapamatoval? (Z‡vžre‹nù test, Gymn‡zium Prostžjov)

Lenka Pol’vkov‡, 5. C,
Zá LitomžÞice
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A. Emingerov‡, Gymn‡zium ëatec

Vydala Terez’nsk‡ iniciativa v bÞeznu 2003 jako mimoÞ‡dnŽ ‹’slo ‹asopisu.
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