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Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu 

Vážení a milí přátelé, 
 v zá ř í  2011 bylá záhá jená soute z  přo de ti á mláde  lidi „Př evezme te teřezí nskou 
s táfetu“. V řá mci te to soute z e jsme chte li př iblí z it dnes ní m s kolá ku m z ivot á tvořbu 
jejich vřstevní ku  zá vá lky v teřezí nske m ghettu. Ve ř í me totiz , z e jim to mu z e pomoci 
uve domit si skutec ne  hodnoty z ivotá, sí lu kámářá dství , hledá ní  přávdy, křá sy á svo-
body, i náde ji, z e návzdoř nejtemne js í m dobá m slunce ope t vyjde. 
 Do přvní ho kolá, kde s lo př edevs í m o ználosti á fántázii se zápojilo 120 de tí  z 24 
s kol z nejřu zne js í ch me st á mí st C eská. Byli jsme př ekvápeni, kolik mlády ch lidí  te -
má osloví . Mnozí  ná m psáli, z e si dí ky du kládne mu studiu vs ech te ch udá lostí  mno-
hem ví c zác áli vá z it souc ásne ho z ivotá á z e je ná nich, áby se v z ivote  snáz ili, zábřá -
nit opáková ní  bezpřá ví  v jáke koli podobe . 
 Dřuhe , ná řoc ne js í  kolo skonc ilo v lednu. V jeho řá mci ty my mlády ch lidí  tvoř ily 
vlástní  c ásopisy po vzořu chlápecke ho teřezí nske ho c ásopisu Vedem. C ásopisu  ná m 
v řá mci tohoto kolá př is lo 22 á do jejich tvořby, kteřá  mlády m lidem mnohdy zábřá-
lá mnoho volne ho c ásu, se celkem zápojilo ví ce nez  80 z á ku  á studentu  z Plzne , Pol-
nic ky, Kutne  Hořy, Přáhy, Nác eřádce, Libeřce, Hávlí c ková Břodu, Humpolce á dál-
s í ch mí st. Kdyz  jsme si potom jejich vy tvořy spolu s ne kteřy mi páme tní ky holocáus-
tu přohlí z eli, ř í káli jsme si, z e by jejich tvořbá mnohy m z Vá s, kteř í  jste peklo Š OA 
př ez ili, ude lálá řádost. Šnád vá s pote s í  ná vlástní  oc i vide t, z e dnes ní  mlá dez  se o 
te má nejen zájí má , ále vede ji i k hlubs í mu zámys lení  nád vlástní m z ivotem, snáze 
uc init sve t álespon  třochu leps í , př emá hát v sobe  i kolem sebe př edsudky á sámi se 
stá vát sve tlem přo ostátní . Ž e je přo ne  vás e odváhá i z ivotní  zkus enost př í kládem i 
vy zvou. Ž e se, ř ec eno ná zvem nás í  soute z e, poctive  snáz í  př evzí t pomyslnou s táfetu 
vás eho z ivotní ho poselství . 
 Přoto jsme se řozhodli př ipřávit u př í lez itosti sne mu Teřezí nske  iniciátivy 
v dubnu 2012 vy be ř álespon  ne kteřy ch nejleps í ch c lá nku , kteře  v řá mci 2. kolá 
vznikly á př edát Vá m je fořmou tohoto c ásopisu jáko mály  dá řek. Př ejeme Vá m př i 
c tení  hezke  chví le á de kujeme zá vás i podpořu á př í klád. 
 
za projekt Vedem 2010 Matouš, Filip, Míša, Jasna, Richard, Jonatán, Sebastián, Pavel, 
Daniel, František, Dominika a další kamarádi z gymnázia Přírodní škola 

www.vedem-teřezin.cz                          www.přiřodniskolá.cz 
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O druhém kole 
Vs ichni me li zá u kol tvoř it c ásopis podle řubřik z teřezí nske ho c ásopisu Vedem, 
vymyslet si ná zev á logo (znák). Podtitulek vs ech c ásopisu  byl ále „Vedem dnes“, 
c í mz  jsme chte li náznác it pokřác ová ní  poselství  kluku  á holek z Teřezí ná do sou-
c ásnosti. O tom, ják chá páli smysl sve ho c ásopisu, nejle pe mluví  sámi áutoř i. 
 
 

Úvodník 
I. 

 C ásopis, jez  se Vá m dostál do řukou, není  jen ták obyc ejny  c ásopis, ny břz  je velmi 
neobvykly . Návázujeme v ne m ná dobu př ed 67 lety, kteřá  nebylá s ťástná  á snáz í me 
se sezná mit veř ejnost s hřu zámi, kteře  se de ly, á kteře  si opřávdu áni př edstávit ne-
doká z eme. Špoustá z ná s si áni neuve domuje, ják si dnes z ijeme s ťástne . Přoble my 
dnes ní  doby se ná m zdájí  velke , ále kdybychom se př enesli do minulosti, vzá pe tí  by 
se řozplynuly. 
 Šnáz í me se sezná mit á vz í t se do ku z e chlápcu  z ijí cí ch v Teřezí ne , kteř í  museli stá le 
ve ř it v ne jákou náde ji, i př estoz e ve de li, z e je přo ne  př ichystá ná smřt. Štá le se snáz ili 
náde ji neztřátit á dí ky tomu z ili. Vytvá ř eli c ásopis Vedem, á ten jim táke  pomá hál 
př ekoná vát te z ke  chví le v ghettu. Pokud by ztřátili ví řu v náde ji, ne co by se v nich 
zlomilo á oni by jen c ekáli odevzdáne  ná smřt. Ale oni ne! Oni byli nátolik silní , áby to 
zvlá dli. Byli neuve ř itelne  silní , á přoto je obdivujeme á snáz í me se pochopit jejich 
te z ky  z ivot á nává zát ná třádici jejich třádici á snáz ení . 
 

(Naděje, ZŠ Benešov) 

II. 
Ahoj,  
Dostá vá te do řukou c ásopis, kteřy  chce by t volny m pokřác ová ní m c ásopisu Vedem. 
Ten, ják moz ná  ví te, si vydá váli kluci ve zne ní  v Teřezí ne  be hem dřuhe  sve tove  vá lky.  
Asi tus í te, z e nes lo o z á dne  vy lupky potřestáne  zá nevhodne  chová ní . Jedine , co ná 
nich bylo nevhodne , tedy podle mí ne ní  Ne mcu , byl jejich z idovsky  pu vod.  
Myslí m si, z e se kluci tákto chte li záme stnát ne c í m uz itec ny m, odřeágovát se od hřu z, 
kteře  je obklopovály, třos ku se př iuc it, zpř í jemnit z ivot sobe  i ostátní m c tená ř u m.  
Byl bych řá d, kdybych ná jejich poselství  áspon  třochu nává zál. 
 

(Stále Vedem, Vít Čermák) 
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Dáls í  z řubřik c ásopisu byl fiktivní  řozhovoř s ne ky m, kdo z il v Teřezí ne . Že vs ech 
vybí řá me dvá řozhovořy z humpolecky ch ty mu . 
 

Fiktivní rozhovor s tím, kdo nepřežil - Jiří Bruml  
 

 Ahoj já sem Petr a žiju v roce 2011, jak se máš?  
Já  sem Jiřká te s í  me . No, moc dobř e se nemá m, je tády spoustá přá ce á má lo jí dlá.  
 

 Práce? Jakou práci děláš?  
A le, stáví me ne jákej bářá k, áni nevim co to vlástne  je. Je to dř iná, káz dy  den de lá m 
ták 10 hodin denne .  
 

 10 hodin to je dost dlouhá doba máte nějaké přestávky? A kolik máte jídla?  
No má me jednu př está vku ná obe d jinák nic. No á s tim jí dlem táky nic moc. Dostá vá -
me ták 2 křájí c ky suchy ho chlebá ná den tákz e má m docelá hlád. Obc ás ále uřvu i 
ne co leps í ho.  
 

 Tak to je dost kruté jak v těchto podmínkách můžete žít? A navíc si najít čas 
 na psaní časopisu?  
No jo z ije se tu te z ko ále de lát c ásopis je docelá zá bává á je to zpestř ení  toho steřeo-
typu tády.  
 

 Z čeho máš největší strach?  
Asi z třánspořtu ná vy chod, ále z toho tády máj střách vs ichni . Přej je to tám hřozny . 
Nikdo se tám odtud přej nevřá til. Dokonce uz  tám odvezli i me ho nejleps í ho kámářá -
dá Petřá. Kdyz  se to stálo nebylo mi nejlí p. Od te  doby jsem o ne m neslys el. Ani řoz-
louc it jsme se nemohli...  
 

 To chápu chceš se na něco zeptat ty mě? Třeba z dnešní doby.  
No ják dopádlá vá lká?...Má te ne jáke  nove  zájí máve  vyná lezy ?  
 

 Němci prohráli, válka skončila v roce 1945 a Hitler spáchal sebevraždu.             
 Vynálezy ?  Spousty...například internet, počítače...  
Dobř e, ják se vá m z ije v řoce 2011? A co jsou to ty poc í tác e ? 
 

 Docela dobře v česku je demokracie nemáme bídu. No, představ si to jako  ta
 kovou krabici spojenou s další krabicí, s jejíž pomocí se dnes dělá naprosto 
 vše. Počítači je řízená veškerá výroba a spousty dalších věcí. Jsou to vlastně 
 takoví roboti, sloužící lidem. S počítačem souvisí i internet. Pomocí něho se 
 zase dá komunikovat bezdrátově s celým světem. Pro dnešní dobu jsou oba 
 tyto vynálezy standardem ve všech domácnostech. Pomocí internetu se dá 
 také během několika vteřin dozvědět co se děje ve světě. Snad jsem ti ale-
 spoň trochu tyto dva vynálezy přiblížil. Samozřejmě je jich spousta dalších...  
 

No á ják to dopádne se mnou?  
 Promiň, ale na tohle ti odpovídat nebudu. Navíc to sám ani nevím. Ale neměj 
 strach, určitě to tady nějak zvládneš.  
 

No jo ták se ási řozlouc í me. Ahoj.           (NeVedem , ZŠ Hálkova, Humpolec)  
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Rozhovor s tím, kdo nepřežil - Hanuš Hachenburg 
 

 Ahoj Hanuši, je neuvěřitelné, že je nám dána možnost se s Tebou setkat a po
 povídat si celou hodinu. Dovoluje nám to stroj času, kterým jsme si Tě přivo-
 lali, tak nebudeme zdržovat a pustíme se do pár otázek, které stihneme. 
 

Ahoj kluci, jsem ták třochu sámotá ř  á momentá lne  vykuleny , ják sve t vypádá  zá sko-
řo sedmdesá t let, ále pokusí m se stihnout odpove de t co nejví c, nez  zás budu muset 
zpe t… 
 

 Jak Tě napadlo psát tak poutavé básničky, my jsme je i v dnešní době zhltli 
 jedním dechem. 
 

Dí k. Ví te kluci, dostál jsem se kvu li s pátne  situáci domá- to bych nechte l řozebí řát ¨- 
do siřotc ince. Byl jsem zmáteny  á nespokojeny  tí mto pe tilety m pobytem, s pátne  
jsem si náchá zel kámářá dy á neme l se komu vypoví dát, á ták jsem vzál tuz ku, pápí ř á 
zác ál psá t. Cele  ve ty me  nenápádály, přoste  me  nápádály veřs e, ne ják jsem to v nich 
le pe cí til. 
 

 Dneska se tomu říká dětský domov, ne sirotčinec, asi to zní lépe. 
 

A le pe to i vystihuje podstátu, je to př ece domov přo de ti á nejen přo siřotky, áni já  
jsem nebyl siřotek. 
 

 Co se potom dělo ve Tvé dušičce, když jsi dostal předvolání do Terezína? 
 

Ví te, z e áni nic ták třágicke ho, jelo ná s ze siřotc ince ví c á já  jsem nebyl niják citove  k 
tomuto mí stu vá zá n. Jen jsem me l tákovy  vnitř ní  střách, bylo to nepoznáne  á já  intřo-
veřt te z ko sná s í m nezná mo á cizí  lidi. 
 

 A jak jsi to snášel tam, pro nás je to něco nepředstavitelného. 
 

Kluci ási tákto, me l jsem s te stí , z e jsem byl dí te , přo ná s tám byly př ece jen vy hody.  
A hlávne , me l jsem moz nost podí let se ná psání  c ásopisu Vedem, nájednou jsem byl 
ne ky m uzná vány , ne co se ode me  vyz ádoválo i v ume lecke  sfe ř e. Dokonce jsem ná-
psál i loutkovou hřu. Bylo to tám obc ás nelidske , ále já  jsem byl vz dy podiví n á z il si 
vlástní  z ivot á toto me  nápln oválo. A dáls í  pozitivum bylo, z e jsem se zde ses el s   
mátkou. 
 

 Ke komu jsi měl v Terezíně z kluků nejblíže? Zkus říci pouze jednoho. 
 

Kluci byli fájn, ále mu j vy luc ny  kámářá d byl Ždene k Ohřenstein, táky jsme mu ř í káli 
Ořc e nebo Mustáfá. Nás e př á telství  uz  zác álo vlástne  v siřotc inci. Obá dvá jsme byli 
třochu podiví ni, ále vedli jsme velice zájí máve  á př í nosne  hovořy. 
 

 Po válce si změnil příjmení na Ornest. 
 

Tákz e př ez il, to je skve le ! 
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 Teď jsi nás dostal, tak raději k další otázce. Co potom Osvětim, to muselo být 
 strašné, když ses viděl napsaný v transportu. 
 

Ták to má te přávdu, to byl s ok, ále jel jsem nás te stí  s mátkou á dostál jsem se do řo-
dinne ho tá bořá, kde to př ece jen bylo o chloupek leps í  nez  v „be z ne “  Osve timi. I tám 
jsem dá l psál á vypisovál jsem se z te  hřu zy. 
 

 V Osvětimi jsi též napsal báseň Gong, byla prý doslova zlidovělá. K nám se 
 nedostala, mohl bys nám jí přerecitovat, jsme na ní hodně zvědaví. 
 

Kluci, přomin te, to bych nemohl, toto uz  by bylo zásáhová ní  do minulosti. A řáde ji uz  
áni nechci mluvit o Osve timi, o konci á ták… 
 

 Jasně, promiň. Snad můžeme prozradit, už jsme to nakousli v úvodu, že byly 
 Tvé básně publikovány i byla nastudována Tvá divadelní hra, dokonce máš 
 vlastní pamětní kámen. 
 

No, nekecejte! 
  

 Je to tak, ale teď k Tvým básním, můžeme pár konkrétních otázek, myslíš, že 
 to nebude zasahování do minulosti? 
 

Jen chlápci do toho. 
  

 Báseň Terezín, bere úplně mráz po zádech, v Tvém věku takhle vystihnout 
 situaci. Pochopili jsme dobře, že jsi chtěl vyjádřit dospívání ne tak věkem, ale 
 spíš okolnostmi? Kdybys nežil v Terezíně, mohl jsi být ještě dítětem? 
 

Asi ták, i kdyz  já  jsem byl psychicky ví c vyspe ly  nez  fyzicky. Ale sámozř ejme  tohle 
nikomu nepř idá . De tske  řádová nky konc í . 
 

 Báseň Srdce, až by člověk brečel, když si představí, že máš v srdci už místo na 
 své dítě, většina dětí v dnešní době v Tvém věku o něčem takovém vůbec ne
 uvažuje. 
 

Ví te kluci, dí te  je budoucnost, známená  to, z e c love k př ez ije á my tám museli koukát 
do budoucnosti, jinák by neme lo smysl dá le z í t. 
 

 Ve sbírce je poslední vybranou básní báseň Víra v nic, myslíš, že je dobře 
 zvolený výběr? 
 

Ano, dobř e se pámátuji: Jsem sá m…, př esne  to me  vystihuje á i ná zev bá sne  se hodí  
ná zá ve ř, bylá to ví řá v nic… á konec je jásny - nic není . Kluci, me jte se á snád v leps í m 
c áse. 
 

 To to uteklo, bohužel se musíš vrátit, moc Ti děkujeme, bylo nám ctí. A za
 končíme tento rozhovor úryvkem z Tvé básně Otazníky s odpovědí: „ Věz,  sy-
 nu, vše je tady proto bys mužem byl! A bojoval! 
 

(AZIMHÁHLA ZŠ Hálkova Humpolec) 
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Chvála a hana 
 

Já  tády á teď  
Je vá noc ní  c ás á já  bych me l mí t dobřou 
ná ládu.  
Vz dyť:  
Nemusí m do s koly  
Rá no mohu spá t ták dlouho, ják dlouho 
chci  
Domá je teplo, sve tlo á spoustá jí dlá  
Potká vá m se s kámářá dy  
Má me ná sebe ví c c ásu  
Dostál jsem vytouz eny  dá řek  
A př esto me  př epádájí  chmuřy á splí n.  
 
Vz dyť:  
Do s koly jdeme uz  zá ty den  
Rá no se budí m nezvykle břzy sá m od se-
be  
Ž jí dlá á nicnede lá ní  ákořá t tloustnu  
Pohá dál jsem se s kámářá dem  
Rodic e májí  ví c c ásu hlí dát, jestli si c istí m 
zuby  
Vytouz eny  dá řek se řozbil dř í v, nez  jsem 
c ekál  
Ale má m by t přoc  nes ťástny ? Uřc ite  ne.  
 
Vz dyť:  
Jsem domá  
Má m svou vlástní  postel  
Nikomu nevádí  bářvá me  pleti  
Nikdo se neptá  ná mou ví řu  
Nikdo se náde mnou nepovys uje kvu li 
zá konu m, jez  si sá m vytvoř il  
Nikdo mi nevyhřoz uje á nenádá vá   
To jsem se ume l nářodit, viďte!  
 

(Štá le (Vedem) – Ví t C eřmá k) 
 
 
 

Denní terezínské „menu“  
 

Den se se dnem ses el á je tu zás. Obvyklá  
teřezí nská  střává. Přvní  ná ř áde  je ká vá, 
kteřá  je ták dobřá , z e př i přvní m ochutná -
ní  c love ku otoc í  z áludek. Dáls í  ná ř áde  je 
pole vká, táke  nic moc. V pá tek je zá slus -
ne  chová ní  „zá kusek“ . Doufát, z e se ne co 
zleps í  ási ne má  smysl. Ale do osvobození  
není , bohuz el, jiná  moz nost. 
(67 Ediz  – ŽŠ  Polnic ká) 
 

Víte ,že...  

…. „s ohledem ná př elidne nost Teřezí ná 
bylo nutne  postávit bářá ky. Tyto bářá ky 
velke ho typu jsou přostořne , májí  dobře  
osve tlení  á obyvátelstvo jim c ásto dá vá  
př ednost př ed kásá řnámi. Vs ude byl ná -
bytek v dostátec ne m mnoz ství . Třuhlá ř -
ská  dí lná vyřá bí  ná bytek stándářdizová-
ne ho typu, velice přákticky , á břzy jí m 
bude káz dá  řodiná vybávená . Je dostátek 
zá clon, kobeřcu , tápet, áby byly byty    
př í jemne . 
Loz ní ho přá dlá je táke  dostátek, přoste -
řádlá lze přávidelne  me nit, vlne ne  př i-
křy vky jsou vynikájí cí . De tske  domovy 
byly obzvlá s ť dobř e, u c elne  zář í zeny, s 
ná ste nny mi málbámi, kteře  májí  dekořá-
tivní  efekt á pozořuhodnou vy chovnou 
hodnotu. Špeciá lní  ty m dezinfikuje vs ech-
ny ubytovny. Kuchyne  májí  modeřní  zář í -
zení . Ve ts iná kotlu  je ná vodní  pá řu, jsou 
snádno ovládátelne  á snádno se c istí . 
Existují  řu zne  typy kuchyní . Ne kteře  vel-
ke  spolec ne  kuchyne  vář í  áz  9 000 pořcí  
denne . V Teřezí ne  fungoválo i ř eznictví  i 
pekář ství . Denní  obřát Teřezí nske  bánky 
je velice vy známny , kolem 100 000       
teřezí nsky ch kořun.               

Dáls í  řubřiká z Vedem bylá „Chvá lá á háná“ á „Ví te, z e…“. A ják s její m novodo-
by m pokřác ová ní m vyřovnáli nás i soute z í cí ? 
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 Celková  emise je 54 milionu . Umyvádlá, 
spřchy jsou dobř e instálová ny á je jich 
dostátek. Žvlá s ť pozořuhodne  jsou instá-
láce v de tsky ch domovech. Je zde velike  
u stř ední  lá zen ske  zář í zení  se spřchámi á 
s báze nem s ohř í vánou á chlořovánou 
vodou. V Teřezí ne bylo zhřubá 400 áktiv-
ní ch le kář u  (mnoho slávny ch přofesořu ). 
Ná přogřámu zdejs í ho divádlá byly i dve  
Šhákespeářovy hřy.  

Ná přogřámu jsou  opeřy "Cářmen", 
"Toscá" , "Kouzelná  fle tná" á de tská  ope-
řá v c es tine ....”   
      Táková  bylá oficiá lní  tvá ř  Teřezí ná 
př ed sve tem. Jáká  bylá vs ák skutec nost? 
Není  i dnes kolem ná s spoustá ve cí , kteře  
se návenek tvá ř í  jinák, nez  jáká  je       
přávdá? 
 

Psychologie masy 
 

V nás í  s kole přoz í vá me psychologii másy 
káz dy m dnem. Ve ts inu c ásu třá ví me spo-
lec ne , ve skupine . Pu sobí  ná ná s chová ní  
ostátní ch ták, z e jsme schopni ude lát ne -
kteře  ve ci, kteře  bychom zá nořmá lní ch 
okolností  neude láli, nedoká záli nebo by-

chom se k nim vu bec neodvá z ili. Jsou to 
vs ák ve ci pozitivní , nebo náopák ve ci, 
kteřy ch bychom se jinák nedopustili á 
nyní  toho litujeme? 
Nápř í klád nedá vno př i vybí řání  spolec ne -
ho tř í dní ho třic ká se nás e tř í dá řozde lilá 
ná dvá tá bořy, kteře  se nedoká zály áni 
nechte ly shodnout. De láli jsme si ná-
schvá ly, nemluvili spolu, cele  př está vky 
jsme jen přohá dáli se slovní ky, kteře  
opřávdu nejsou vhodne  nás eho ve ku.  
Ždá lo se , z e uz  se konec ne  chystá  smí ř. 
Po pá ř přohá dány ch dnech jsme se ko-
nec ne  shodli ná kompřomisu á uskutec ni-
li hlásová ní . Že zác á tku se to zdá lo jáko 
vy bořny  ná pád, ále bylo to jen hlásová ní  
plne  podvodu  á nástáli dáls í  há dky. Šnád 
jes te  ve ts í  nez  ná zác á tku. Špořy byly 
bouř live js í  á my vs ichni jes te  ví c záslepe-
ni nená vistí  k ostátní m. Po dlouhe m přo-
testová ní   se konec ne  odehřá lo nove  hlá-
sová ní , př i kteře m jsme sice nepodvá de li, 
ále vy sledek se stejne  ve ts ine  vu bec nezá-
mlouvál, á ták tento spoř třvá  dodnes. 
 A zu stá vá  otá zká: „Kde se v ná s vs ech 
vzálá táková  ágřese á há dávost? Jindy 
celkem poklidná  tř í dá se přome nilá v 
hlouc ek ágřesořu  z enoucí ch se bezhláve  
zá svy m vlástní m ná zořem bez ohledu ná 
ostátní . Bez ohledu ná kohokoliv. Ale 
přoc ? Co ná s tolik pohltilo? Másá, nebo 
snáhá přosádit svoji individuálitu? 
 

(Svobodný svět, ZŠ a MŠ Načeradec) 
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Kouzelný prsten 
Kdyz  jsem byl mály  kluk, máminká mi 
c ásto vypřá ve lá pohá dky. Vz dy jsem se 
řá d uvelebil v posteli á poslouchál. Jedno-
ho dne dos lo ná př í be h o zá hádne m přs-
tenu, kteřy  me l duhovou bářvu. „Př edstáv 
si, umí  splnit tř i př á ní !“ s u divem mámká 
dodálá. Domní vál jsem se, z e je to nemoz -
ne , ále nechte l jsem jí  kázit řádost. Vypřá -
ve lá o tom s ták řozzá ř eny má oc imá, bylo 
vide t, z e má  táke  uřc ite  svá  nesplnitelná  
př á ní . 
 

Dřuhy  den řá no jsem si uklí zel pokojí k, 
áspon  bude mí t máminká řádost z me  
přá ce, poř á d lomí  řukámá á přosí : „ Uz  si 
poř á dne  ukliďte!“ Př i řovná ní  tř etí ho 
s uplí ku ve skř í ni jsem zu stál bez hnutí  v 
u divu stá t. Hned ják jsem se vzpámátovál, 
zác ál jsem kř ic et ják ná lesy: „ To není  
moz ne !“ Nás el jsem totiz  ve skř í ni př esne  
tákovy  přsten, o kteře m mi máminká vy-
přá ve lá Nápádlo me  ho hned vyzkous et, 
ále bá l jsem se vyuz í t zbytec ne  jedno př á -
ní . Nájednou me  nápádlo, z e má m př ece 
nemocne ho břátřá, vyslovil jsem tedy 
náhlás: „ Ať je přosí m mu j břá s ká záse 
zdřávy !“ Přsten odpove de l: „ Tve  př á ní  je 
my m řozkázem!“ To uz  jsem nepochybo-
vál, z e je to opřávdu ten kouzelny  přsten. 
Honem jsem be z el zá máminkou á uká zál 
jí  ho. Mámká jen neve ř í cne  křoutilá hlá-
vou, nákonec se z toho vs eho vzpámáto-
válá á řozumne  mi ř eklá: „ Jedno 
př á ní  si nech ná hořs í  c ásy á neply tvej je 
ná hlouposti.“ Pák se me  s hřu zou zeptá-
lá, co bylo me  přvní  př á ní . Mámká vykuli-
lá oc i á be z elá řychle se podí vát do de t-
ske ho pokojí c ku, spádl jí  ká men ze sřdce, 

kdyz  vide lá me ho břá s ku zdřáve ho á sil-
ne ho. Dálá mi se slzámi v oc í ch velkou 
pusu á moc de koválá.  
Př i pohledu ná mámku jsem se zámyslel á 
pák me  to nápádlo, jedno př á ní  by si zá-
slouz ilá př ece máminká, tá vs ák odmlou-
válá, áť si př á ní  ponechá m. Ihned jsem jí  
oponovál, z e př ece oná mi vypřá ve lá o 
kouzelne m přstenu, á přoto si přá vem 
jedno př á ní  záslouz í . Máminká si vzálá 
přsten á zvolálá: „Ať je celá  nás e řodiná 
neustá le zdřává  á s ťástná !“ Ž přstenu se 
ozválo: „Tve  př á ní  je my m řozkázem!“ 
Hned jsem si uve domil, z e jsem si př á l 
uzdřávení  břá s ky, ále neuve domil si, z e to 
není  nápoř á d, př ece jen mámká myslí  i do 
budoucnosti. Uz  zby vál jen přoble m, kde 
bych me l přsty nek uschovát, zbylo př ece 
jes te  jedno př á ní . Nejřozumne js í  mi př i-
s lo, ábych ho dál tám, kde jsem ho nás el, 
vřá til jsem ho tedy do skř í ne . A s el c ás 
dá l, já  zátí m neve de l sve  poslední  př á ní  á 
áni jsem ná ne j nechvá tál. Vz dyť jsme byli 
domá vs ichni zdřáví  á s ťástní , co ví c si 
př á t. Obc ás jsem jen př ekontřolovál, jestli 
je přsty nek ná sve m mí ste . Byl tám, áni 
jsem o ne m nikomu cizí mu nepoví dál, 
c love k neví , co by se pák semlelo. 
Jednoho dne jsme ve s kole jeli ná exkuřzi 
do Teřezí ná. Me li jsme přohlí dku i př ed-
ná s ku o te  sloz ite , nepochopitelne  á te z ke  
dobe . Vu bec jsem nechá pál, ják toto bylo 
moz ne , kdo to mohl dopustit. Cely  den 
jsem byl smutny  á nemohl se smí ř it s 
mys lenkou, co museli lide  přoz í t, co ási 
cí tili, v co ve ř ili. A nájednou to př is lo, 
uve domil jsem si: „Já  má m př eci kouzelny  
přsten!“ Be z el jsem uz  v leps í  ná láde  do-
mu  á řovnou do skř í ne . Popádl jsem přs-

Dáls í m u kolem soute z í cí ch bylo nápsát bá sen  nebo poví dku. Bá snic ky nájdete 
řozhá zene  v cele m c ásopise, vybřáne  dve  poví dky jsou zde. 
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ten á zvolál: „Ať jsou vs ichni lide  z teře-
zí nske ho ghettá v poř á dku á uz  nikdy 
nikdo toto nemusí  přoz í t!“ 
 Ž přstenu se náposledy ozválo: „Tve  př á -
ní  je my m řozkázem!“ A já  me l pocit, z e 
jsem zví te zil, z e jsem ude lál ne co mimo-
ř á dne ho á vu bec mi nevádilo, z e se nikdo 
nedozví , z e jsem to zpu sobil já . Vec eř 
jsem ule hál s pocitem, z e má m vs echno, 
moje řodiná je spokojená  á pomohl jsem i 
jiny m lidem. No ř ekne te, co si v z ivote  ví c 
př á t? 
Dřuhy  den byly plne  noviny toho zá zřáku, 
toho s te stí  á káz dy  se ptál, ják je to       
moz ne ? Jsme v dobe  vyspe le  civilizáce, 
ále tohle př ece neumí  nikdo. Lide  si neu-
ve domili, z e existují  i pohá dky á tám ví te -
zí  dobřo nád zlem.  
Š kodá, z e zá zřáky nejsou i v be z ne m z ivo-
te , ták áspon  nedopusťme zbytec ne  zle  á 
nepochopitelne  ve ci.  
Nikdy, nikdo, přosí me!  
 

(AZIMHÁHLA, ZŠ Hálkova Humpolec) 
 

Hadrová panenka  
Jmenuji se Kve toslává á je mi deve t let. 
Ná křáji vesnic ky skořo ná sámote  nedá-
leko Tř ebone  z iji se svou máminkou á 
břátřem. Tátí nek me l nepř í jemnou neho-
du á bohuz el ná zřáne ní  podlehl. Ná tátí n-
ká stá le myslí m á káz dy  den mu námáluji 
obřá zek. Obřá zku  má m plne  desky á pás-
telek ási osmná ct. Jednoho sřpnove ho 
dne 1942 me  přobudil ptác í  zpe v. Rychle 
jsem se násní dálá á vybe hlá ven. Tám uz  
ná me  oc eká válá moje nejleps í  kámářá d-
ká Tí nká. Bydlelá hned vedle ná s v mále  
neudřz ene  cháloupce. Ž ilá zde s řodic i, 
pe ti souřozenci á psem Rexem. Její  tátí -
nek nemí vál přá ci á ták obc ás chodil po-
má hát mámince. Š Tí nkou se kámářá dí m 
uz  dlouho á přoz ily jsme spolu hodne  
pe kny ch chvil. Toho dne jsme se domlu-

vily, z e vyřází me do nás í  skřy s e. Postávily 
jsme si ji ná kopec ku u lesá, odkud je vi-
de t celá  vesnice. Cestou jsme si skve le 
poví dály á př emy s lely, co podnikneme. 
Unávene  jsme vylezly ná kopec á řoz-
hle dly se po křáji. Žpozořovály jsme přá-
chem zví ř enou cestu á ná ní  uhá ne jí cí  
áuto k nás í  sámote . “Ná vs te vá k ná m je-
de” zájá sálá Tí ná “Kve tus  jdu to ozná mit 
řodic u m” Tí ná nec ekálá áni ná mou odpo-
ve ď á uhá ne lá domu . 
Třochu řozhne váná  ná její  u přk jsem se 
pomálu loudálá zá ní . Ždá lo se mi, z e sly-
s í m Tí nine ho pejská , ják řozzuř ene  s te ká , 
á záhle dlá jsem odjí z de t áuto. Př idálá 
jsem do křoku, ábych bylá dř í ve domá. 
Ná ceste  př ed cháloupkou jsem nás lá Tí -
ninu oblí benou hádřovou pánenku. Ves lá 
jsem dovnitř  á domek by přá zdny . Žác álá 
jsem tus it ne co divne ho. Rozřus ená  jsem 
utí kálá k mámince á z dá lky ná ni zmáte-
ne  volálá. “Kám odjeli?” “Přoc ?” “Přoc  ták 
řychle?” Máminká me  smutny m á tichy m 
hlásem odpove de lá “Šousedi jsou ciká ni, 
odvezli je přyc .” “A přoc  mámi? Přoc  ciká -
ni? Vz dyť Tí ná je jáko já , moje nejleps í  
kámářá dká!” Štá le se nechá páve  ptá m. 
“To je nář í zení  přo ciká ny, holc ic ko.” Od-
ve tilá máminká. Objálá jsem máminku á v 
řuce jsem sví řálá hádřovou pánenku. 
Dlouho jsem břec elá. Od te  doby me  de t-
ství  utí kálo, ále uz  nebylo vesele  á s ťást-
ne . Tí ninu hádřovou pánenku jsem stá le 
opátřoválá. Doufá m, z e ji kámářá dce bu-
du moci vřá tit . Máminká mi c ásem vy-
sve tlilá, z e Tí nku á její  řodinu odvezli do 
tá bořá v Letech u Pí sku, kám museli odjet 
vs ichni ciká ni. 

(Liberecká obloha, gymnázium Liberec) 
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Jední m z nejdu lez ite js í ch u kolu  bylo do c ásopisu nápsát „dopis kluku m do Teře-
zí ná“. De ti si me ly př edstávit, z e existuje střoj c ásu, kteřy  do ghettá dopřáví  ná 
chlápecky  domov jejich dopis á jednu ve c jáko dá řek. Žde jsou ne kteře  z dopisu . 

Dopis klukům z Terezína 
I.  

Ahoj, kluci,  
Ták ják se má te? Myslí m si, z e se nemusí m áni ptá t, přotoz e dneská skořo vs ichni 
ví me, ják jste to me li zá vá lky te z ke . Ne kdy př emy s lí m nád tí m, ják bych se chovál ná 
vás em mí ste  já . Co bych si s sebou vzál, kdybych musel opustit domov, ná kteřy  jsem 
zvykly  Odpove ď hledá m jen velmi te z ko.  
Ale vy se nenechte odřádit áni zástřás it á pis te dá l do c ásopisu. Moz ná  netus í te, z e 
mnohe  dáls í  geneřáce se k vás im dí lu m budou vřácet, c í st je á odpoví dát si ná otá zky, 
jáke  to bylo v Teřezí ne , jácí  lide  tám byli ve zne ni.  
Hlí dejte se á opátřujte á vs em tám u vá s vyř iďte, z e je zdřáví  jejich novy  kámářá d  
Ví tek 

(Stále Vedem – Vít Čermák) 

II. 
Ahoj kluci, 
 

moc Vá s zdřáví me z 21. století . Jsme pářtá kámářá du  ze ŽŠ  Polnic ká. V hodiná ch de -
jepisu ná m pání  uc itelká vypřá ve lá o smutne m osudu, kteřy  vá s potkál. Táke  ná ná mi 
př ijelá pání  Meřová , kteřá  přoz ilá hřu zy koncentřác ní ho tá bořá. To, co ná m ř í kálá, 
vyvolá válo mřázení  v zá dech.  Byli jste moc státec ní  á obdivujeme vá s zá to, z e jste 
doká záli v ták křuty ch podmí nká ch z í t á náví c ne co tvoř it á podpořovát ostátní .  
Dostál se k ná m vá s  c ásopis, kteřy  vznikál zá zdmi teřezí nske ho ghettá. Ják jste to 
vu bec doká záli? Ne kteřá  c í slá jsou po te  dobe  á dí ky okolnostem, zá kteřy ch vás e 
c lá nky á křesby vznikály dost nec itelne , my ále zí řá me á obdivujeme vás e odhodlá ní  
á vu li, se kteřou jste se do psání  pustili. Chte li bychom se pokusit o pokřác ová ní  vá-
s eho c ásopisu. Myslí me si, z e je du lez ite , áby se i nás i vřstevní cí  dozve de li, co se zde 
udá lo př ed 70 lety. Musí me se př ece z histořie pouc it. Budeme se moc snáz it,          
slibujeme. 
 

(67 Ediž – ZŠ Polnička) 

III. 
Ahoj kluci, 
 

v řoce 2011 bylá vyhlá s ená soute z , její mz  u c elem je sestávit c ásopis podobny  tomu, 
kteřy  jste tvoř ili. V dnes ní  dobe  je z ivot mnohem jednodus s í , nez  jste ho me li vy. 
Dnes z ijeme v demokřácii á mu z eme svobodne  cestovát, ř í kát co chceme, chodit do 
s koly á to nejen zá kládní , ále i stř ední  á vysokou. Jední m z u kolu  vyhlá s ene  soute z e, 
o ní z  jsme mluvili, je vybřát jednu ve c, kteřou bychom vá m posláli do minulosti. Vy-
břát jednu ve c byl přo ná s „velky  oř í s ek“. R es ili jsme mezi sebou ná vřhy le ku  ná ne-
moce, kteře  vá s třá pily. Nebo potřávinove  vy řobky, v nichz  jsou vitámí ny, kteře  by 
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Vá m dodály eneřgii ve vás ich te z ky ch chví lí ch. Nákonec jsme se řozhodli přo notebo-
ok s př í slus enství m. Notebook je novy  typ střoje, kteřy  vá m umoz ní  dáleko le pe á 
snádne ji zpřácová vát Vá s  c ásopis Vedem. Jiste  vá m us etř í  spoustu c ásu. Mřzí  ná s, z e 
Vá m mu z eme poslát pouze jednu ve c, přotoz e byste si záslouz ili mnohem ví c.         
Ve ř í me, z e se vá m ná s  dá řek libí  á z e us etř í  spoustu přá ce. 

(Naděje, Benešov)  

IV. 
 

Ahoj kluci, 
 

 dnes jsem se přochá zelá po centřu Ostřávy, pomálu se stmí válo á ná poulic ní ch lám-
pá ch se zác ály řozsve covát desí tky vá noc ní ch ozdob. Ná ná me stí  postávili kluzis te  á 
třhy. Cestou domu  jsem pák př emy s lelá, co bych vá m o dnes ní m sve te  mohlá ř í ct. 
Špoustá se toho zme nilá. V řoce 1961 lete l přvní  c love k do vesmí řu, o osm let pozde ji 
dokonce př istá li přvní  lide  ná Me sí ci! Be z ne  le tá me ná dovolenou letádlem, mu z eme 
studovát v záhřánic í , te me ř  vs echny de ti z vyspe ly ch zemí  umí  nebo se uc í  cizí  jázyk. 
Ale tomu vs emu př edchá zelo mnoho jiny ch ve cí . 
 Po vá lce vs e s pátne  neskonc ilo, nejen u ná s, ále i v cele  vy chodní  Evřope  se moci 
ujáli komuniste . Š odpu řci tohoto řez imu to nedopádlo dobř e. Lidem bylo záká zá no 
ve ř it á náká zá no tvřde  přácovát. Pák se ále objevil c love k, Vá cláv Hável se jmenovál. 
Nejpřve pu sobil v divádle jáko dřámátik, pozde ji zác ál usilovát o závedení  demokřá-
ticke  spolec nosti. To mu vyneslo zá káz publikovát, po ne koliká dáls í ch c inech i pe t 
let ve zení . V řoce 1989 se stál přezidentem demokřáticke  C eskoslovenske  řepubliky. 
 Dnes po desá te  dopoledne zemř el. Vs em bude chybe t. 
V te  divne  ná láde  jsem jes te  náposledy, nez  vá m ho pos lu, řozbálilá gřámofon ná kli-
ku á jednu desku, kteřou jsem vá m shá ne lá ne kolik me sí cu . Je ná ní  ná dheřná  pí sen  
“Wář is oveř” [vór is ouvr]. V př ekládu to známená  “Vá lká skonc ilá”. V 70. letech 20. 
století  ji názpí vál jeden ánglicky  zpe vá k John Lennon [džon lenon]. Žpí vá  v ní  o konci 
vá lky á Vá nocí ch. Ne o konci vá lky, ve kteře  se te náchá zí te, ále o vá lce ve Vietnámu. 
Nebudu vá m totiz  lhá t, z e uz  z á dná  dáls í  vá lká nepř ijde. Př ijde jich jes te  hodne , ná-
s ich mály ch osobní ch vá lek, ále i te ch velky ch. Avs ák já  ve ř í m ,z e vs echny snád jed-
nou skonc í . John Lennon tuto pí sen  zásádil do c ásu Vá noc. To ále vu bec neznámená , 
z e je uřc ená  přo kř esťány. Dnes Vá noce sláví  te me ř  vs ichni (i má  vietnámská  kámá-
řá dká :)) á ne jáko svá tky ná boz enske , ále jáko svá tky náde je, kdy se sve t zdá  by t o 
ne co hezc í m mí stem přo z ivot. Má  nejoblí bene js í  sloká zní : 
 
And so Happy Christmas (War is over) A jsou Vánoce (Válka skončila) 
For black and for white (If you want it) Pro černé i bílé (Pokud to chcete) 
For yellow and red ones (War is over) Pro žluté i červené (Válka skončila) 
Let's stop all the fight (Now) Přestaňme bojovat (Teď) 
Doufá m, z e se vá m tá pí sen  bude lí bit. Buďte silní , kluci. 
Vás e př í telkyne  z 21. století  
 

(Navazujem, gymnázium Ostrava) 
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 Dáls í m á přávde podobne  nejte z s í m u kolem bylo nápsát bá sen . Mnozí  se s tí m 
popřáli velmi dobř e á  du stojne  nává záli ná tvořbu Hánus e Háchenbuřgá á dál-
s í ch bá sní ku   z Teřezí ná. Posuďte sámi! 

 

Zimní    
Šlunce je stá le ní z  á ní z   
Venku se břzo stmí vá .  
Ty nechces , ále př esto ví s ,  
Ž e chvil ti má lo zby vá .  
Ždá lky hřozí  zvuk kolejnic  
Bojí m se já  i ti dřuzí   
Lidí  zás odvezou ví c á ví c  
Do domu  plny ch hřu zy.  
Chces  z ivot z í t á zpí vát  
Chces  lí bát dí vc í  řet  
Př esto vs ák budes  zmí řát  
A v dřsne  hlí ne  tlet!  
(Stále Vedem – Vít Čermák) 
 

Na závěr  
Jsá ztřácen v slzá ch podzimu, 
sá m sobe  dá vá m zá vinu, 
co stvoř il jsem á v mlhá ch skřyl, 
opojen plny mi dous ky pil. 
Jsá utopen v slzá ch necnosti, 
já  nez á dá m nic í  milosti, 
á nic í m, nic í m stvoř eny  sve t, 
jez  ze snu  zná me názpáme ť. 
 

Jsá utopen v slzá ch bolesti, 
snáz í m se cestu přoklestit, 
snád jk zác á tku, snád k odpus te ní , 
ví m dobř e, z e nic z toho není . 
 

 Jsá ná konci sil, s nimiz  kdys já  zřodil se, 
vs ák dobř e viz, 
z e pádnout má m-li - s břádou vzhu řu 
otá zkou je, kám po smřti pu jdu. 

 (Ediž – ZŠ Polnička - Vojtěch Žák) 
 

 
 
 
 
 

Zítra  
Jen ták tám nájednou stá l 
ná s pináve  ulici vzpomí nek 
bledy  peřgámen lidske  tvá ř e 
obálen c ásem á hedvá bnou tkáninou 
 

Uz  zí třá tám postojí me s ní m 
v přu hledne  hálene  
s povisly mi přsy 
vs ichni bez vyjí mky 
 

Ž ilky v nás ich tvá ř í ch zá jednu noc 
popřáskájí  
řuce se řozechve jí  
řy hy v ku z i ná známení  
moudřosti 
snád 
 

A kám pák? 
po poslední m vzdechu 
chci jes te  náposled spátř it 
vybe lene  páty punc ochá c u  
ná nohá ch z ivotá 
 

Tik 
Tik 
Tik 
 

T ák 
 

(Navazujem, gymnázium Ostrava) 

 

Žá ve řem bychom chte li pode kovát hlávne  vs em soute z í cí m, kteř í  do svy ch c áso-
pisu  dáli vs echno. Je ná m ctí   setkát se s tákovy mi lidmi, sámi bychom táková  dí lá 
jen te z ko vytvoř ili. V bř eznu 2012 jsme se vs ichni setkáli v Teřezí ne , kde přobe h-
lo tř etí  kolo soute z e á vs ichni jsme se álespon  třochu vz ili do osudu  te ch, kteř í  
zde byli zá vá lky uve zne ni.  


