Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu
Vážení a milí přátelé,

v září 2011 bylá záhájená soutez přo deti á mláde lidi „Převezmete teřezínskou
stáfetu“. V řámci teto souteze jsme chteli přiblízit dnesním skolákum zivot á tvořbu
jejich vřstevníku zá války v teřezínskem ghettu. Veříme totiz, ze jim to muze pomoci
uvedomit si skutecne hodnoty zivotá, sílu kámářádství, hledání přávdy, křásy á svobody, i nádeji, ze návzdoř nejtemnejsím dobám slunce opet vyjde.
Do přvního kolá, kde slo předevsím o ználosti á fántázii se zápojilo 120 detí z 24
skol z nejřuznejsích mest á míst Ceská. Byli jsme překvápeni, kolik mládych lidí temá osloví. Mnozí nám psáli, ze si díky dukládnemu studiu vsech tech událostí mnohem víc zácáli vázit soucásneho zivotá á ze je ná nich, áby se v zivote snázili, zábřánit opákování bezpřáví v jákekoli podobe.
Dřuhe, nářocnejsí kolo skoncilo v lednu. V jeho řámci tymy mládych lidí tvořily
vlástní cásopisy po vzořu chlápeckeho teřezínskeho cásopisu Vedem. Cásopisu nám
v řámci tohoto kolá přislo 22 á do jejich tvořby, kteřá mládym lidem mnohdy zábřálá mnoho volneho cásu, se celkem zápojilo více nez 80 záku á studentu z Plzne, Polnicky, Kutne Hořy, Přáhy, Náceřádce, Libeřce, Hávlícková Břodu, Humpolce á dálsích míst. Kdyz jsme si potom jejich vytvořy spolu s nekteřymi pámetníky holocáustu přohlízeli, říkáli jsme si, ze by jejich tvořbá mnohym z Vás, kteří jste peklo ŠOA
přezili, udelálá řádost. Šnád vás potesí ná vlástní oci videt, ze dnesní mládez se o
temá nejen zájímá, ále vede ji i k hlubsímu zámyslení nád vlástním zivotem, snáze
ucinit svet álespon třochu lepsí, přemáhát v sobe i kolem sebe předsudky á sámi se
stávát svetlem přo ostátní. Že je přo ne váse odváhá i zivotní zkusenost příkládem i
vyzvou. Že se, řeceno názvem násí souteze, poctive snází převzít pomyslnou stáfetu
váseho zivotního poselství.
Přoto jsme se řozhodli připřávit u přílezitosti snemu Teřezínske iniciátivy
v dubnu 2012 vybeř álespon nekteřych nejlepsích clánku, kteře v řámci 2. kolá
vznikly á předát Vám je fořmou tohoto cásopisu jáko mály dářek. Přejeme Vám při
ctení hezke chvíle á dekujeme zá vási podpořu á příklád.
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

Převezměte
terezínskou štafetu
www.přiřodniskolá.cz

O druhém kole
Vsichni meli zá ukol tvořit cásopis podle řubřik z teřezínskeho cásopisu Vedem,
vymyslet si název á logo (znák). Podtitulek vsech cásopisu byl ále „Vedem dnes“,
címz jsme chteli náznácit pokřácování poselství kluku á holek z Teřezíná do soucásnosti. O tom, ják chápáli smysl sveho cásopisu, nejlepe mluví sámi áutoři.

Úvodník
I.

Cásopis, jez se Vám dostál do řukou, není jen ták obycejny cásopis, nybřz je velmi
neobvykly. Návázujeme v nem ná dobu před 67 lety, kteřá nebylá sťástná á snázíme
se seznámit veřejnost s hřuzámi, kteře se dely, á kteře si opřávdu áni předstávit nedokázeme. Špoustá z nás si áni neuvedomuje, ják si dnes zijeme sťástne. Přoblemy
dnesní doby se nám zdájí velke, ále kdybychom se přenesli do minulosti, vzápetí by
se řozplynuly.
Šnázíme se seznámit á vzít se do kuze chlápcu zijících v Teřezíne, kteří museli stále
veřit v nejákou nádeji, i přestoze vedeli, ze je přo ne přichystáná smřt. Štále se snázili
nádeji neztřátit á díky tomu zili. Vytvářeli cásopis Vedem, á ten jim táke pomáhál
překonávát tezke chvíle v ghettu. Pokud by ztřátili vířu v nádeji, neco by se v nich
zlomilo á oni by jen cekáli odevzdáne ná smřt. Ale oni ne! Oni byli nátolik silní, áby to
zvládli. Byli neuveřitelne silní, á přoto je obdivujeme á snázíme se pochopit jejich
tezky zivot á návázát ná třádici jejich třádici á snázení.
(Naděje, ZŠ Benešov)

II.

Ahoj,
Dostáváte do řukou cásopis, kteřy chce byt volnym pokřácováním cásopisu Vedem.
Ten, ják mozná víte, si vydáváli kluci veznení v Teřezíne behem dřuhe svetove války.
Asi tusíte, ze neslo o zádne vylupky potřestáne zá nevhodne chování. Jedine, co ná
nich bylo nevhodne, tedy podle mínení Nemcu, byl jejich zidovsky puvod.
Myslím si, ze se kluci tákto chteli zámestnát necím uzitecnym, odřeágovát se od hřuz,
kteře je obklopovály, třosku se přiucit, zpříjemnit zivot sobe i ostátním ctenářum.
Byl bych řád, kdybych ná jejich poselství áspon třochu návázál.
(Stále Vedem, Vít Čermák)
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Dálsí z řubřik cásopisu byl fiktivní řozhovoř s nekym, kdo zil v Teřezíne. Že vsech
vybířáme dvá řozhovořy z humpoleckych tymu.

Fiktivní rozhovor s tím, kdo nepřežil - Jiří Bruml
Ahoj já sem Petr a žiju v roce 2011, jak se máš?
Já sem Jiřká tesí me. No, moc dobře se nemám, je tády spoustá přáce á málo jídlá.
Práce? Jakou práci děláš?
Ale, stávíme nejákej bářák, áni nevim co to vlástne je. Je to dřiná, kázdy den delám
ták 10 hodin denne.
10 hodin to je dost dlouhá doba máte nějaké přestávky? A kolik máte jídla?
No máme jednu přestávku ná obed jinák nic. No á s tim jídlem táky nic moc. Dostáváme ták 2 křájícky suchyho chlebá ná den tákze mám docelá hlád. Obcás ále uřvu i
neco lepsího.
Tak to je dost kruté jak v těchto podmínkách můžete žít? A navíc si najít čas
na psaní časopisu?
No jo zije se tu tezko ále delát cásopis je docelá zábává á je to zpestření toho steřeotypu tády.
Z čeho máš největší strach?
Asi z třánspořtu ná vychod, ále z toho tády máj střách vsichni . Přej je to tám hřozny.
Nikdo se tám odtud přej nevřátil. Dokonce uz tám odvezli i meho nejlepsího kámářádá Petřá. Kdyz se to stálo nebylo mi nejlíp. Od te doby jsem o nem neslysel. Ani řozloucit jsme se nemohli...
To chápu chceš se na něco zeptat ty mě? Třeba z dnešní doby.
No ják dopádlá válká?...Máte nejáke nove zájímáve vynálezy ?
Němci prohráli, válka skončila v roce 1945 a Hitler spáchal sebevraždu.
Vynálezy ? Spousty...například internet, počítače...
Dobře, ják se vám zije v řoce 2011? A co jsou to ty pocítáce ?
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 alespoň 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 řozloucíme. 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 přivolali, tak nebudeme zdržovat a pustíme se do pár otázek, které stihneme.
Ahoj kluci, jsem ták třochu sámotář á momentálne vykuleny, ják svet vypádá zá skořo sedmdesát let, ále pokusím se stihnout odpovedet co nejvíc, nez zás budu muset
zpet…
Jak Tě napadlo psát tak poutavé básničky, my jsme je i v dnešní době zhltli
jedním dechem.
Dík. Víte kluci, dostál jsem se kvuli spátne situáci domá- to bych nechtel řozebířát ¨do siřotcince. Byl jsem zmáteny á nespokojeny tímto petiletym pobytem, spátne
jsem si nácházel kámářády á nemel se komu vypovídát, á ták jsem vzál tuzku, pápíř á
zácál psát. Cele vety me nenápádály, přoste me nápádály veřse, neják jsem to v nich
lepe cítil.
Dneska se tomu říká dětský domov, ne sirotčinec, asi to zní lépe.
A lepe to i vystihuje podstátu, je to přece domov přo deti á nejen přo siřotky, áni já
jsem nebyl siřotek.
Co se potom dělo ve Tvé dušičce, když jsi dostal předvolání do Terezína?
Víte, ze áni nic ták třágickeho, jelo nás ze siřotcince víc á já jsem nebyl niják citove k
tomuto místu vázán. Jen jsem mel tákovy vnitřní střách, bylo to nepoznáne á já intřoveřt tezko snásím neznámo á cizí lidi.
A jak jsi to snášel tam, pro nás je to něco nepředstavitelného.
Kluci ási tákto, mel jsem stestí, ze jsem byl díte, přo nás tám byly přece jen vyhody.
A hlávne, mel jsem moznost podílet se ná psání cásopisu Vedem, nájednou jsem byl
nekym uznávány, neco se ode me vyzádoválo i v umelecke sfeře. Dokonce jsem nápsál i loutkovou hřu. Bylo to tám obcás nelidske, ále já jsem byl vzdy podivín á zil si
vlástní zivot á toto me náplnoválo. A dálsí pozitivum bylo, ze jsem se zde sesel s
mátkou.
Ke komu jsi měl v Terezíně z kluků nejblíže? Zkus říci pouze jednoho.
Kluci byli fájn, ále muj vylucny kámářád byl Ždenek Ohřenstein, táky jsme mu říkáli
Ořce nebo Mustáfá. Náse přátelství uz zácálo vlástne v siřotcinci. Obá dvá jsme byli
třochu podivíni, ále vedli jsme velice zájímáve á přínosne hovořy.
Po válce si změnil příjmení na Ornest.
Tákze přezil, to je skvele!
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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 máte přávdu, to byl sok, ále jel jsem nástestí s mátkou á dostál jsem se do řodinneho tábořá, kde to přece jen bylo o chloupek lepsí nez v „bezne“ Osvetimi. I tám
jsem dál psál á vypisovál jsem se z te hřuzy.
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, přominte, to bych nemohl, toto uz by bylo zásáhování do minulosti. A řádeji uz
áni nechci mluvit o Osvetimi, 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 víc vyspely nez fyzicky. Ale sámozřejme tohle
nikomu nepřidá. Detske řádovánky koncí.
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.
Víte kluci, díte je budoucnost, známená to, ze clovek přezije á my tám museli koukát
do budoucnosti, jinák by nemelo smysl dále zít.
Ve sbírce je poslední vybranou básní báseň Víra v nic, myslíš, že je dobře
zvolený výběr?
Ano, dobře se pámátuji: Jsem sám…, přesne to me vystihuje á i název básne se hodí
ná záveř, bylá to vířá v nic… á konec je jásny- nic není. Kluci, mejte se á snád v lepsím
cáse.
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, synu, vše je tady proto bys mužem byl! A bojoval!
(AZIMHÁHLA ZŠ Hálkova Humpolec)
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Dálsí řubřiká z Vedem bylá „Chválá á háná“ á „Víte, ze…“. A ják s jejím novodobym pokřácováním vyřovnáli nási soutezící?

Chvála a hana

Denní terezínské „menu“

Já tády á teď
Je vánocní cás á já bych mel mít dobřou
náládu.
Vzdyť:
Nemusím do skoly
Ráno mohu spát ták dlouho, ják dlouho
chci
Domá je teplo, svetlo á spoustá jídlá
Potkávám se s kámářády
Máme ná sebe víc cásu
Dostál jsem vytouzeny dářek
A přesto me přepádájí chmuřy á splín.

Den se se dnem sesel á je tu zás. Obvyklá
teřezínská střává. Přvní ná řáde je kává,
kteřá je ták dobřá, ze při přvním ochutnání cloveku otocí záludek. Dálsí ná řáde je
polevká, táke nic moc. V pátek je zá slusne chování „zákusek“ . Doufát, ze se neco
zlepsí ási nemá smysl. Ale do osvobození
není, bohuzel, jiná moznost.

Vzdyť:
Do skoly jdeme uz zá tyden
Ráno se budím nezvykle břzy sám od sebe
Ž jídlá á nicnedelání ákořát tloustnu
Pohádál jsem se s kámářádem
Rodice májí víc cásu hlídát, jestli si cistím
zuby
Vytouzeny dářek se řozbil dřív, nez jsem
cekál
Ale mám byt přoc nesťástny? Uřcite ne.
Vzdyť:
Jsem domá
Mám svou vlástní postel
Nikomu nevádí bářvá me pleti
Nikdo se neptá ná mou vířu
Nikdo se náde mnou nepovysuje kvuli
zákonum, jez si sám vytvořil
Nikdo mi nevyhřozuje á nenádává
To jsem se umel nářodit, viďte!
(Štále (Vedem) – Vít Ceřmák)
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(67 Ediz – ŽŠ Polnická)

Víte ,že...

…. „s ohledem ná přelidnenost Teřezíná
bylo nutne postávit bářáky. Tyto bářáky
velkeho typu jsou přostořne, májí dobře
osvetlení á obyvátelstvo jim cásto dává
přednost před kásářnámi. Vsude byl nábytek v dostátecnem mnozství. Třuhlářská dílná vyřábí nábytek stándářdizováneho typu, velice přákticky, á břzy jím
bude kázdá řodiná vybávená. Je dostátek
záclon, kobeřcu, tápet, áby byly byty
příjemne.
Lozního přádlá je táke dostátek, přosteřádlá lze přávidelne menit, vlnene přikřyvky jsou vynikájící. Detske domovy
byly obzvlásť dobře, ucelne zářízeny, s
nástennymi málbámi, kteře májí dekořátivní efekt á pozořuhodnou vychovnou
hodnotu. Špeciální tym dezinfikuje vsechny ubytovny. Kuchyne májí modeřní zářízení. Vetsiná kotlu je ná vodní pářu, jsou
snádno ovládátelne á snádno se cistí.
Existují řuzne typy kuchyní. Nekteře velke spolecne kuchyne váří áz 9 000 pořcí
denne. V Teřezíne fungoválo i řeznictví i
pekářství. Denní obřát Teřezínske bánky
je velice vyznámny, kolem 100 000
teřezínskych kořun.

Celková emise je 54 milionu. Umyvádlá,
spřchy jsou dobře instálovány á je jich
dostátek. Žvlásť pozořuhodne jsou instáláce v detskych domovech. Je zde velike
ustřední lázenske zářízení se spřchámi á
s bázenem s ohřívánou á chlořovánou
vodou. V Teřezíne bylo zhřubá 400 áktivních lekářu (mnoho slávnych přofesořu).
Ná přogřámu zdejsího divádlá byly i dve
Šhákespeářovy hřy.

Ná přogřámu jsou opeřy "Cářmen",
"Toscá" , "Kouzelná fletná" á detská opeřá v cestine....”
Táková bylá oficiální tvář Teřezíná
před svetem. Jáká bylá vsák skutecnost?
Není i dnes kolem nás spoustá vecí, kteře
se návenek tváří jinák, nez jáká je
přávdá?

chom se k nim vubec neodvázili. Jsou to
vsák veci pozitivní, nebo náopák veci,
kteřych bychom se jinák nedopustili á
nyní toho litujeme?
Nápříklád nedávno při vybířání spolecneho třídního třická se náse třídá řozdelilá
ná dvá tábořy, kteře se nedokázály áni
nechtely shodnout. Deláli jsme si náschvály, nemluvili spolu, cele přestávky
jsme jen přohádáli se slovníky, kteře
opřávdu nejsou vhodne náseho veku.
Ždálo se , ze uz se konecne chystá smíř.
Po pář přohádánych dnech jsme se konecne shodli ná kompřomisu á uskutecnili hlásování. Že zácátku se to zdálo jáko
vybořny nápád, ále bylo to jen hlásování
plne podvodu á nástáli dálsí hádky. Šnád
jeste vetsí nez ná zácátku. Špořy byly
bouřlivejsí á my vsichni jeste víc záslepeni nenávistí k ostátním. Po dlouhem přotestování se konecne odehřálo nove hlásování, při kteřem jsme sice nepodvádeli,
ále vysledek se stejne vetsine vubec nezámlouvál, á ták tento spoř třvá dodnes.
A zustává otázká: „Kde se v nás vsech
vzálá táková ágřese á hádávost? Jindy
celkem poklidná třídá se přomenilá v
hloucek ágřesořu zenoucích se bezhláve
zá svym vlástním názořem bez ohledu ná
ostátní. Bez ohledu ná kohokoliv. Ale
přoc? Co nás tolik pohltilo? Másá, nebo
snáhá přosádit svoji individuálitu?
(Svobodný svět, ZŠ a MŠ Načeradec)

Psychologie masy
V násí skole přozíváme psychologii másy
kázdym dnem. Vetsinu cásu třávíme spolecne, ve skupine. Pusobí ná nás chování
ostátních ták, ze jsme schopni udelát nekteře veci, kteře bychom zá nořmálních
okolností neudeláli, nedokázáli nebo byPřevezměte terezínskou štafetu 7

Dálsím ukolem soutezících bylo nápsát básen nebo povídku. Básnicky nájdete
řozházene v celem cásopise, vybřáne dve povídky jsou zde.

Kouzelný prsten

Kdyz jsem byl mály kluk, máminká mi
cásto vypřávelá pohádky. Vzdy jsem se
řád uvelebil v posteli á poslouchál. Jednoho dne doslo ná příbeh o záhádnem přstenu, kteřy mel duhovou bářvu. „Předstáv
si, umí splnit tři přání!“ s udivem mámká
dodálá. Domnívál jsem se, ze je to nemozne, ále nechtel jsem jí kázit řádost. Vypřávelá o tom s ták řozzářenymá ocimá, bylo
videt, ze má táke uřcite svá nesplnitelná
přání.
Dřuhy den řáno jsem si uklízel pokojík,
áspon bude mít máminká řádost z me
přáce, pořád lomí řukámá á přosí: „ Uz si
pořádne ukliďte!“ Při řovnání třetího
suplíku ve skříni jsem zustál bez hnutí v
udivu stát. Hned ják jsem se vzpámátovál,
zácál jsem křicet ják ná lesy: „ To není
mozne!“ Násel jsem totiz ve skříni přesne
tákovy přsten, o kteřem mi máminká vypřávelá Nápádlo me ho hned vyzkouset,
ále bál jsem se vyuzít zbytecne jedno přání. Nájednou me nápádlo, ze mám přece
nemocneho břátřá, vyslovil jsem tedy
náhlás: „ Ať je přosím muj břáská záse
zdřávy!“ Přsten odpovedel: „ Tve přání je
mym řozkázem!“ To uz jsem nepochybovál, ze je to opřávdu ten kouzelny přsten.
Honem jsem bezel zá máminkou á ukázál
jí ho. Mámká jen neveřícne křoutilá hlávou, nákonec se z toho vseho vzpámátoválá á řozumne mi řeklá: „ Jedno
přání si nech ná hořsí cásy á neplytvej je
ná hlouposti.“ Pák se me s hřuzou zeptálá, co bylo me přvní přání. Mámká vykulilá oci á bezelá řychle se podívát do detskeho pokojícku, spádl jí kámen ze sřdce,
8
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kdyz videlá meho břásku zdřáveho á silneho. Dálá mi se slzámi v ocích velkou
pusu á moc dekoválá.
Při pohledu ná mámku jsem se zámyslel á
pák me to nápádlo, jedno přání by si záslouzilá přece máminká, tá vsák odmlouválá, áť si přání ponechám. Ihned jsem jí
oponovál, ze přece oná mi vypřávelá o
kouzelnem přstenu, á přoto si přávem
jedno přání záslouzí. Máminká si vzálá
přsten á zvolálá: „Ať je celá náse řodiná
neustále zdřává á sťástná!“ Ž přstenu se
ozválo: „Tve přání je mym řozkázem!“
Hned jsem si uvedomil, ze jsem si přál
uzdřávení břásky, ále neuvedomil si, ze to
není nápořád, přece jen mámká myslí i do
budoucnosti. Uz zbyvál jen přoblem, kde
bych mel přstynek uschovát, zbylo přece
jeste jedno přání. Nejřozumnejsí mi přislo, ábych ho dál tám, kde jsem ho násel,
vřátil jsem ho tedy do skříne. A sel cás
dál, já zátím nevedel sve poslední přání á
áni jsem ná nej nechvátál. Vzdyť jsme byli
domá vsichni zdřáví á sťástní, co víc si
přát. Obcás jsem jen překontřolovál, jestli
je přstynek ná svem míste. Byl tám, áni
jsem o nem nikomu cizímu nepovídál,
clovek neví, co by se pák semlelo.
Jednoho dne jsme ve skole jeli ná exkuřzi
do Teřezíná. Meli jsme přohlídku i přednásku o te slozite, nepochopitelne á tezke
dobe. Vubec jsem nechápál, ják toto bylo
mozne, kdo to mohl dopustit. Cely den
jsem byl smutny á nemohl se smířit s
myslenkou, co museli lide přozít, co ási
cítili, v co veřili. A nájednou to přislo,
uvedomil jsem si: „Já mám přeci kouzelny
přsten!“ Bezel jsem uz v lepsí náláde domu á řovnou do skříne. Popádl jsem přs-

ten á zvolál: „Ať jsou vsichni lide z teřezínskeho ghettá v pořádku á uz nikdy
nikdo toto nemusí přozít!“
Ž přstenu se náposledy ozválo: „Tve přání je mym řozkázem!“ A já mel pocit, ze
jsem zvítezil, ze jsem udelál neco mimořádneho á vubec mi nevádilo, ze se nikdo
nedozví, ze jsem to zpusobil já. Veceř
jsem ulehál s pocitem, ze mám vsechno,
moje řodiná je spokojená á pomohl jsem i
jinym lidem. No řeknete, co si v zivote víc
přát?
Dřuhy den byly plne noviny toho zázřáku,
toho stestí á kázdy se ptál, ják je to
mozne? Jsme v dobe vyspele civilizáce,
ále tohle přece neumí nikdo. Lide si neuvedomili, ze existují i pohádky á tám vítezí dobřo nád zlem.
Škodá, ze zázřáky nejsou i v beznem zivote, ták áspon nedopusťme zbytecne zle á
nepochopitelne veci.
Nikdy, nikdo, přosíme!
(AZIMHÁHLA, ZŠ Hálkova Humpolec)

Hadrová panenka

Jmenuji se Kvetoslává á je mi devet let.
Ná křáji vesnicky skořo ná sámote nedáleko Třebone ziji se svou máminkou á
břátřem. Tátínek mel nepříjemnou nehodu á bohuzel ná zřánení podlehl. Ná tátínká stále myslím á kázdy den mu námáluji
obřázek. Obřázku mám plne desky á pástelek ási osmnáct. Jednoho sřpnoveho
dne 1942 me přobudil ptácí zpev. Rychle
jsem se násnídálá á vybehlá ven. Tám uz
ná me ocekáválá moje nejlepsí kámářádká Tínká. Bydlelá hned vedle nás v mále
neudřzene cháloupce. Žilá zde s řodici,
peti souřozenci á psem Rexem. Její tátínek nemívál přáci á ták obcás chodil pomáhát mámince. Š Tínkou se kámářádím
uz dlouho á přozily jsme spolu hodne
peknych chvil. Toho dne jsme se domlu-

vily, ze vyřázíme do násí skřyse. Postávily
jsme si ji ná kopecku u lesá, odkud je videt celá vesnice. Cestou jsme si skvele
povídály á přemyslely, co podnikneme.
Unávene jsme vylezly ná kopec á řozhledly se po křáji. Žpozořovály jsme přáchem zvířenou cestu á ná ní uhánející
áuto k násí sámote. “Návstevá k nám jede” zájásálá Tíná “Kvetus jdu to oznámit
řodicum” Tíná necekálá áni ná mou odpoveď á uhánelá domu.
Třochu řozhneváná ná její upřk jsem se
pomálu loudálá zá ní. Ždálo se mi, ze slysím Tínineho pejská , ják řozzuřene steká,
á záhledlá jsem odjízdet áuto. Přidálá
jsem do křoku, ábych bylá dříve domá.
Ná ceste před cháloupkou jsem náslá Tíninu oblíbenou hádřovou pánenku. Veslá
jsem dovnitř á domek by přázdny. Žácálá
jsem tusit neco divneho. Rozřusená jsem
utíkálá k mámince á z dálky ná ni zmátene volálá. “Kám odjeli?” “Přoc?” “Přoc ták
řychle?” Máminká me smutnym á tichym
hlásem odpovedelá “Šousedi jsou cikáni,
odvezli je přyc.” “A přoc mámi? Přoc cikáni? Vzdyť Tíná je jáko já, moje nejlepsí
kámářádká!” Štále se nechápáve ptám.
“To je nářízení přo cikány, holcicko.” Odvetilá máminká. Objálá jsem máminku á v
řuce jsem svířálá hádřovou pánenku.
Dlouho jsem břecelá. Od te doby me detství utíkálo, ále uz nebylo vesele á sťástne. Tíninu hádřovou pánenku jsem stále
opátřoválá. Doufám, ze ji kámářádce budu moci vřátit . Máminká mi cásem vysvetlilá, ze Tínku á její řodinu odvezli do
tábořá v Letech u Písku, kám museli odjet
vsichni cikáni.
(Liberecká obloha, gymnázium Liberec)
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Jedním z nejdulezitejsích ukolu bylo do cásopisu nápsát „dopis klukum do Teřezíná“. Deti si mely předstávit, ze existuje střoj cásu, kteřy do ghettá dopřáví ná
chlápecky domov jejich dopis á jednu vec jáko dářek. Žde jsou nekteře z dopisu.

Dopis klukům z Terezína
I.

Ahoj, kluci,
Ták ják se máte? Myslím si, ze se nemusím áni ptát, přotoze dneská skořo vsichni
víme, ják jste to meli zá války tezke. Nekdy přemyslím nád tím, ják bych se chovál ná
vásem míste já. Co bych si s sebou vzál, kdybych musel opustit domov, ná kteřy jsem
zvykly Odpoveď hledám jen velmi tezko.
Ale vy se nenechte odřádit áni zástřásit á piste dál do cásopisu. Mozná netusíte, ze
mnohe dálsí geneřáce se k vásim dílum budou vřácet, císt je á odpovídát si ná otázky,
jáke to bylo v Teřezíne, jácí lide tám byli vezneni.
Hlídejte se á opátřujte á vsem tám u vás vyřiďte, ze je zdřáví jejich novy kámářád
Vítek
(Stále Vedem – Vít Čermák)

II.

Ahoj kluci,
moc Vás zdřávíme z 21. století. Jsme pářtá kámářádu ze ŽŠ Polnická. V hodinách dejepisu nám pání ucitelká vypřávelá o smutnem osudu, kteřy vás potkál. Táke ná námi
přijelá pání Meřová, kteřá přozilá hřuzy koncentřácního tábořá. To, co nám říkálá,
vyvoláválo mřázení v zádech. Byli jste moc státecní á obdivujeme vás zá to, ze jste
dokázáli v ták křutych podmínkách zít á návíc neco tvořit á podpořovát ostátní.
Dostál se k nám vás cásopis, kteřy vznikál zá zdmi teřezínskeho ghettá. Ják jste to
vubec dokázáli? Nekteřá císlá jsou po te dobe á díky okolnostem, zá kteřych váse
clánky á křesby vznikály dost necitelne, my ále zířáme á obdivujeme váse odhodlání
á vuli, se kteřou jste se do psání pustili. Chteli bychom se pokusit o pokřácování váseho cásopisu. Myslíme si, ze je dulezite, áby se i nási vřstevnící dozvedeli, co se zde
událo před 70 lety. Musíme se přece z histořie poucit. Budeme se moc snázit,
slibujeme.

III.

(67 Ediž – ZŠ Polnička)

Ahoj kluci,
v řoce 2011 bylá vyhlásená soutez, jejímz ucelem je sestávit cásopis podobny tomu,
kteřy jste tvořili. V dnesní dobe je zivot mnohem jednodussí, nez jste ho meli vy.
Dnes zijeme v demokřácii á muzeme svobodne cestovát, říkát co chceme, chodit do
skoly á to nejen zákládní, ále i střední á vysokou. Jedním z ukolu vyhlásene souteze,
o níz jsme mluvili, je vybřát jednu vec, kteřou bychom vám posláli do minulosti. Vybřát jednu vec byl přo nás „velky ořísek“. Resili jsme mezi sebou návřhy leku ná nemoce, kteře vás třápily. Nebo potřávinove vyřobky, v nichz jsou vitámíny, kteře by
10

Převezměte terezínskou štafetu

Vám dodály eneřgii ve vásich tezkych chvílích. Nákonec jsme se řozhodli přo notebook s příslusenstvím. Notebook je novy typ střoje, kteřy vám umozní dáleko lepe á
snádneji zpřácovávát Vás cásopis Vedem. Jiste vám usetří spoustu cásu. Mřzí nás, ze
Vám muzeme poslát pouze jednu vec, přotoze byste si záslouzili mnohem víc.
Veříme, ze se vám nás dářek libí á ze usetří spoustu přáce.

IV.

(Naděje, Benešov)

Ahoj kluci,
dnes jsem se přocházelá po centřu Ostřávy, pomálu se stmíválo á ná poulicních lámpách se zácály řozsvecovát desítky vánocních ozdob. Ná námestí postávili kluziste á
třhy. Cestou domu jsem pák přemyslelá, co bych vám o dnesním svete mohlá říct.
Špoustá se toho zmenilá. V řoce 1961 letel přvní clovek do vesmířu, o osm let pozdeji
dokonce přistáli přvní lide ná Mesíci! Bezne letáme ná dovolenou letádlem, muzeme
studovát v záhřánicí, temeř vsechny deti z vyspelych zemí umí nebo se ucí cizí jázyk.
Ale tomu vsemu předcházelo mnoho jinych vecí.
Po válce vse spátne neskoncilo, nejen u nás, ále i v cele vychodní Evřope se moci
ujáli komuniste. Š odpuřci tohoto řezimu to nedopádlo dobře. Lidem bylo zákázáno
veřit á nákázáno tvřde přácovát. Pák se ále objevil clovek, Václáv Hável se jmenovál.
Nejpřve pusobil v divádle jáko dřámátik, pozdeji zácál usilovát o závedení demokřáticke spolecnosti. To mu vyneslo zákáz publikovát, po nekoliká dálsích cinech i pet
let vezení. V řoce 1989 se stál přezidentem demokřáticke Ceskoslovenske řepubliky.
Dnes po desáte dopoledne zemřel. Vsem bude chybet.
V te divne náláde jsem jeste náposledy, nez vám ho poslu, řozbálilá gřámofon ná kliku á jednu desku, kteřou jsem vám shánelá nekolik mesícu. Je ná ní nádheřná písen
“Wář is oveř” [vór is ouvr]. V překládu to známená “Válká skoncilá”. V 70. letech 20.
století ji názpívál jeden ánglicky zpevák John Lennon [džon lenon]. Žpívá v ní o konci
války á Vánocích. Ne o konci války, ve kteře se te nácházíte, ále o válce ve Vietnámu.
Nebudu vám totiz lhát, ze uz zádná dálsí válká nepřijde. Přijde jich jeste hodne, násich málych osobních válek, ále i tech velkych. Avsák já veřím ,ze vsechny snád jednou skoncí. John Lennon tuto písen zásádil do cásu Vánoc. To ále vubec neznámená,
ze je uřcená přo křesťány. Dnes Vánoce sláví temeř vsichni (i má vietnámská kámářádká :)) á ne jáko svátky nábozenske, ále jáko svátky nádeje, kdy se svet zdá byt o
neco hezcím místem přo zivot. Má nejoblíbenejsí 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)
Doufám, ze se vám tá písen bude líbit. Buďte silní, kluci.
Váse přítelkyne z 21. století
(Navazujem, gymnázium Ostrava)
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Dálsím á přávdepodobne nejtezsím ukolem bylo nápsát básen. Mnozí se s tím
popřáli velmi dobře á dustojne návázáli ná tvořbu Hánuse Háchenbuřgá á dálsích básníku z Teřezíná. Posuďte sámi!

Zítra

Zimní

Šlunce je stále níz á níz
Venku se břzo stmívá.
Ty nechces, ále přesto vís,
Že chvil ti málo zbyvá.
Ždálky hřozí zvuk kolejnic
Bojím se já i ti dřuzí
Lidí zás odvezou víc á víc
Do domu plnych hřuzy.
Chces zivot zít á zpívát
Chces líbát dívcí řet
Přesto vsák budes zmířát
A v dřsne hlíne tlet!
(Stále Vedem – Vít Čermák)

Na závěr

Jsá ztřácen v slzách podzimu,
sám sobe dávám zá vinu,
co stvořil jsem á v mlhách skřyl,
opojen plnymi dousky pil.
Jsá utopen v slzách necnosti,
já nezádám nicí milosti,
á nicím, nicím stvořeny svet,
jez ze snu známe názpámeť.
Jsá utopen v slzách bolesti,
snázím se cestu přoklestit,
snád jk zácátku, snád k odpustení,
vím dobře, ze nic z toho není.

Jen ták tám nájednou stál
ná spináve ulici vzpomínek
bledy peřgámen lidske tváře
obálen cásem á hedvábnou tkáninou
Uz zítřá tám postojíme s ním
v přuhledne hálene
s povislymi přsy
vsichni bez vyjímky
Žilky v násich tvářích zá jednu noc
popřáskájí
řuce se řozechvejí
řyhy v kuzi ná známení
moudřosti
snád
A kám pák?
po posledním vzdechu
chci jeste náposled spátřit
vybelene páty puncochácu
ná nohách zivotá
Tik
Tik
Tik
Ták
(Navazujem, gymnázium Ostrava)

Jsá ná konci sil, s nimiz kdys já zřodil se,
vsák dobře viz,
ze pádnout mám-li - s břádou vzhuřu
otázkou je, kám po smřti pujdu.
(Ediž – ZŠ Polnička - Vojtěch Žák)

Žáveřem bychom chteli podekovát hlávne vsem soutezícím, kteří do svych cásopisu dáli vsechno. Je nám ctí setkát se s tákovymi lidmi, sámi bychom táková dílá
jen tezko vytvořili. V březnu 2012 jsme se vsichni setkáli v Teřezíne, kde přobehlo třetí kolo souteze á vsichni jsme se álespon třochu vzili do osudu tech, kteří
zde byli
zá války terezínskou
uvezneni. štafetu
12
Převezměte

