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Oznámení pro žáky Waldorfské školy 
 
              
                  
   Dne 13. ledna 2010 exkurze do Terezína 
 
 
   Sraz:v 7.00 hod. u vchodu do  
    areálu WŠ 
 
   Příjezd:cca v 19.00 hod k WŠ 
 
   S sebou: psací potřeby, teplé oblečení, jídlo a pití na  
    celý den 
  
   Program: 9.30 příjezd do Terezína 
                   9.30-10.45 úvodní přednáška 
                   10.45-11.00 přestávka 
                   11.00-13.30 prohlídka tzv. GHETTA 
                   13.30-14.30 přestávka na oběd 
                   14.30 přesun do Malé pevnosti 
                   14.45 prohlídka Malé pevnosti                                                                     
                   16.00 shlédnutí dokumentárního filmu 
                   16.30 odjezd 
 
 
   Více informací ve sborovně školy 
   Zúčastní se žáci 9. třídy a studenti 10. a 11. třídy 

 

     
        PŘEMÝŠLÍM 

 
 
 
    Den 27. 1. 2010 je památkou obětí holocaustu. 
Co to vlastně je holocaust? Vyhlazování lidí? 
Myslím, že to tak je. 
 
    Jak někdo mohl být tak nelidský? Dobře, neměl 
rád určité lidi, ale když si představím, že bych já 
měla někoho zabít jen kvůli tomu, že ho nemám 
ráda. Přijde mi to nepřirozené a hlavně strašně 
nelidské! 
 
    Terezín byl také vyhlazovacím táborem jako 
Osvětim? Myslím si, že ne. Byl to jen čekací tábor 
na převoz do vyhlazovacích táborů, ale i tak -
v Terezíně zemřelo příliš mnoho lidí. 
 
    Přežila bych ho, kdybych se tam dostala?  Mám 
vůbec nějaké předky Židy? 
 
   To bohužel nevím, ale co vím, je to, že oni 
nevěděli pravdu, kterou my se alespoň můžeme 
dozvědět. 
 

 
 

Aneta Jamborová 
 



 

 
 
 

Špína , chlad, nemoci, hlad … to je ještě jen málo 
z toho, co tam zažívali … 
Strážci neměli slitování … 
Pokoje špinavé … 
Hygiena na posledním místě … 
Neskutečný počet obětí … 
Dětský pláč a nářek … 
Lidé byli skoro nazí … 
Zacházelo se s nimi hůř než s dobytkem … 
Znetvořenými obličeji pozorovali svět … 
Byli vysíleni … 
Útěk byl skoro nemožný … 
Silnější přežije … 
Nejslabší umírá … 
Kdo to nezažil, nepochopí ! … Už nikdy více!!! 
                                                                                                   
 
 
 
 
 

Matěj Čech 
 
 

JÁ, VOJÁK 
 

Jsem jeden z těch vojáků. 
 
Stojím na vlakovém nástupišti, kde s hrůzou nastupují do 

špinavých, černých vlaků pro dobytek lidé. Je slyšet jen jejich 
pláč a řev vojáků. Všechny zdi jsou polepeny letáky se jmény. 

 
Jsem si vědom toho, že dělám špatnou věc. Že podporuji tu 

hrůzu. 
 
Zaslepují mne peníze. 
 
Najednou ve mně problikla taková naděje, za kterou musím 

jít protiproudem nelidskosti. Naděje pro správný život s mou 
rodinou, i když třeba bez peněz, bez chamtivého a 
nespravedlivého nadprůměru. 

 
„Jeden žid se ztratil!!!“ křičím najednou na svého kolegu. 

Sám jsem se zděsil toho výkřiku, jakým nepřirozeným a 
nelidským tónem jsem zařval tu tak bezcitnou větu. 

 
Rozběhl jsem se skrz nádraží ven do města. Běžím za ním. 
 
Proč? Proč tak hnusnou věc dělám? Jenom kvůli penězům a 

vzdálení mě osudu tak strašného, přičemž já činím přiblížení 
k tomuto osudu ostatní životy.  

 
Věděl jsem, že jestli tuto „práci“ budu dělat a budu pomáhat 

transportovat lidi blíže k smrti, sám se k ní přiblížím. 

 
 

                  
 Albert Romanutti 

 
 



 

 

 
 

Když jsme nastupovali do lágru, myslela jsem si, že to nebude 
hrozný, ale až tak, to jsem nemyslela! V jedné místnosti nás spalo 
kolem 50-60. Byly tam jen palandy a pár poliček, na které jsme 
dávaly naše jídelní misky. V mém novém ,,domově´´ jsme měly jen 
miniaturní kamínka, která jen těžko vytopila celou místnost. Ani 
nebylo dost paliva na celý rok. Měla jsem moc ráda hračky, ale 
nebylo možné si je do lágru vzít, protože kufr měl vážit jen 50 kg. 
Od té doby je mojí nejoblíbenější hračkou kniha- a trápení.  

 
Moje maminka hrozně zhubla, já samozřejmě taky. Není divu, 

denní strava není nic moc. Tatínka jsem už pár měsíců neviděla 
a ani nevím, jestli ho ještě někdy uvidím, protože jsem se 
doslechla, že šel kamsi do vězení. Já už nemohla, maminka 
unavená, tátu už nemusím nikdy vidět. S lidmi, se kterými jsem 
byla v místnosti, tak to samé. Některé děti umíraly a starší lidé 
také, už se na ty hrůzy nedalo dívat.  

 
Jednoho dne nám řekli, že někam jedeme. Vůbec jsem neměla 

představu kam, ale netěšila jsem se, protože byla zima a já měla 
na sobě jen lehké šaty a žádné boty. A v -20 °C jsem nikam 
nechtěla! A hlavně jsem měla strach, co nás zase čeká. Vlakem 
jsme jeli 50 hodin, místo toalety kbelík. 

 
Když jsme dojeli na místo, nechtělo se mi žít!  Bylo to ještě 

horší, než všechna ta utrpení za těch pár týdnu, kdy jsem byla 
v terezínském lágru. Týden po tom, co jsem dorazil na nové 
místo, už jsem neměla sílu na nic, už vůbec nic se mi nechtělo, 
končím, už to dál nejde… 

                                               Kristýna Durcová 
 
 

 
 
 
 
Byl velmi chladný podzimní večer. Vracel jsem se 

z umývárky na celu, když tu najednou jsem spatřil 
mladou ženu sedící na zemi pod lampou. Velmi mě 
zaujala. Byla menší postavy, hodně vyhublá, měla 
nádherné dlouhé blonďaté vlasy, oči jasné jako 
měsíční svit, na tváři jizvy. Neměla malíček na levé 
ruce, sotva se pohybovala. V předchozích dnech 
jsem ji viděl a pochopil jsem, že je to velmi 
introvertní žena, která byla určitě mučena. Jednoho 
dne jsem s ní mluvil. Myslel jsem si, že mluvím 
s Bohem. Její hlas byl sladký a milý, ale moc často 
s nikým nekomunikovala. Byla vždy velmi klidná a 
rozvážná, nikoho a ničeho se nebála. Po každé, 
když jsem ji potkal, viděl jsem na jejích potrhaných  
a ve větru vlajících šatech krev. 

 
 
 
 

 
Mirek Vošmik 
 

 



RICHARD 
 
 
Dobrý den, jmenuji se Richard a je mi 25 let. Dnes 

je 21. listopadu 1943. Abych se vám představil-mám 
veliké hnědé oči, tmavé vlasy a jsem asi 180 cm 
plnoštíhlé postavy. Právě otevírají těžká vrata u 
brány v terezínské pevnosti, kam jsme přijeli 
v dobytčích vozech se svojí ženou Sárou a dalšími 
lidmi. Nevím, co mě tu čeká, ale dorazil jsem sem 
oblečený v košili, kalhotách, saku, drahé kožené 
bundě společně i s mými zavazadly. Moje žena je 
oděna do drahého krásného kožichu a na nohy si 
obula boty na podpatku. Když se podívám na sebe, 
nejsem člověk, který o sebe nedbá a mohu i říci, že je 
válka a jsou nařízené protižidovské zákony. Žil jsem 
si spokojený život. A právě teď si tu odkládám 
cennosti a peníze. Nevím, z jakého tu jsem důvodu, 
ale dobrého mě tu určitě nic nečeká. Procházím 
zdejšími ulicemi, které jsou rovné a přehledné. 
Potkávám velmi vychrtlé lidi. V jejich očích vidím 
hrůzu, ale také naději, která umírá jako poslední. 
Skoro všichni na sobě nosí špinavé oblečení a 
potrhané šaty. 

 
Takhle budeme vypadat i my? 
 
 
 

                                                   Michal Lepič 
 
 

 
HRŮZA V HRŮZE 
 
Jmenuji se Petr Hrůza. Je mi 68 let. Pracuji jako 

spalovač těl v Terezíně. Je to moje nejstrašnější 
práce, co jsem v životě dělal. Těch lidí je mi strašně 
líto, ale já s tím nemůžu nic dělat. Tito lidé jsou 
doslova kost a kůže, bledí, s modřinami po těle. 
Někteří mají omrzliny, ne nechci o nich více 
mluvit… 

 
Strašné je, že na nás dohlížejí němečtí vojáci, kteří 

na nás stále řvou. Místo toho, abychom se k lidem 
chovali s úctou, nutí nás, abychom s nimi zacházeli 
jako se zvěří. Nevím, proč když se k nám Němci 
chovají jako ke zvířatům, proč nutí i nás se tak 
chovat. Spalovací místnost rovněž působila velice 
depresivně, byla tmavá, ponurá, smutná, pouze 
oheň ji rozzařoval. 

 
Přiznám se, že ve svém životě jsem udělal spousty 

chyb, ale nevím, proč jsem se musel něčeho 
takového dožít, proč raději nespálili mě. Svůj život 
bych vyměnil za spousty jiných, mladších, kteří mi 
zde prošli rukama.  

 
+27. KVĚTNA 1942 JSEM ZEMŘEL NA CHŘIPKU.  

SPÁLILI MĚ TAKÉ? 
 

Veronika Chloupková  
 
 



 
SETKÁNÍ SE ŽENOU 
 
Zima. Je tak nelítostný mráz, že pomalu 

přestávám cítit své končetiny. Nedokážu už ani 
přemýšlet, kolikátého je dnes. 

 
Jdu, vlastně se ploužím s krvavým obličejem do 

práce. Za jakoukoliv mou fyzickou nejistotu mě 
nacisté bijí. 

 
Po chvíli jsem zavadil o ženu, která se drží svého 

dítěte za ruku. Tou rukou ho drží tak jistě! 
Vzájemně si předávají energii a vůli vydržet.  

 
Na ženě visí starý, oškubaný sedlácký kabát, 

nejspíš ho převzala od některého žida,který je už 
rozprášen ve svobodném dechu země. Z kabátu je 
cítit smrt. Její boty jsou větší o několik čísel, tvrdé a 
těžké z té příšerné zimy. Z ženy čiší obrovský 
strach, který skrývá před svým devítiletým synem. 

 
Při tom krátkém střetnutí, kdy jsme se jen mihli, 

jsem věděl, že jsme se spolu shodli ve všem.    
                               
 
 
 
 

 Albert Romanutti 
 
 

MŮJ ŽIVOT V JINÉ ROLI 
 
Jmenuji se Marie a jsem jedna z těch, kteří přežili. 
  
Začalo to tak – sebrali nám dům a všechny věci. Zůstal jenom kufr 

a nic víc. Můj manžel byl statečný, držel mě a našeho Káju za ruku. 
Nevěděli jsme, co se to s námi děje. Nechali nám ten kufr, ve kterém 
skoro nic nebylo. Nevěděli jsme, kam máme jít a co s námi bude. 

 
Jednoho dne nás seřadili na nádraží, přijel vlak, do kterého jsme si 

měli nastoupit. Jeli jsme dva nebo tři dny, nikdo nevěděl, kam. Děti 
brečely, náš Kája byl bledý a zesláblý, protože jsme nedostávali jídlo 
ani pití. Můj manžel ho vzal do náruče a říkal mu, že všechno bude 
dobrý, že se nemusí bát. Když jsme dorazili neznámo kam, šli jsme 
ještě asi 2 km pěšky. Některé děti padaly, že už nemohou. Také náš 
Kája neměl sílu. Vzala jsem ho na ramena, manžel mi nesl kufr. 
Nebyl nejlehčí, protože vážil 30 kg-i ten jeho. Ocitli jsme se před 
velkou pevností. Hned nám došlo, že to musí být nějaký tábor. Vtom 
mi jakýsi voják strhl Káju se zad a odnesl ho pryč! Kája hrozně 
plakal, s ním i ostatní děti. Ani my, ani děti jsme nevěděli, co se 
s námi stane. Potom začali rozdělovat muže a ženy zvlášť. 

  
Druhý den mi přivedla nějaká esesačka  mého Káju a řekla mi, že 

až mu bude za rok osm, tak si ho zase odvede! 
 
Museli jsme poslouchat, vařit, prát, šít a také se starat o některé 

nemocné. Bylo to strašné! Když se někdo pokusil o útěk a oni ho při 
tom chytili, zabili ho i s nějakým vězněm navíc, aby nás postrašili. 

 
Jednoho dne večer mi Kája řekl, že má hlad. Dala jsem mu zbytek 

jídla, které jsem měla schované a položila jsem synka do dřevěné 
postele, aby se prospal, protože byl strašně bledý. Když jsem ráno 
vstala, náš Kája se neprobudil! A já si myslela, že můj život ztratil 
smysl. Nevěděla jsem, co mám dělat. 

 
Asi o měsíc později přijela delegace Červeného kříže a my se museli 

chovat jako loutky! Bylo to strašné, nikdo nemohl říct, co se tu děje! 
 
Bylo to strašné, ale já přežila. 

                                                             Veronika Chloupková  
 



 ANNA 
 
Vstupuji do malého domku s krásnou zahradou. Přivítá mě paní Anna 

Kotrbová, se kterou jsem se domluvil, že mi poví o hrůzách, jaké zažila v době 
2. světové války. A že své zápisky mohu vložit do Britského deníku. 

Sedl jsem si do křesla, paní Anna mi přinese čaj a začne vypravovat. 
Bylo mi 6 let a žila jsem s rodinou v Praze. Můj tatínek byl silné postavy a 

maminka byla samozřejmě nejkrásnější ze všech maminek na světě. Potom 
jsem měla malého bratra Tomáše, kterého bych nejraději zulíbala. 

Náhle slyším vzlyk. Paní Anna si otře oči. A pokračuje ve vypravování. Žili 
jsme si dobře. Měla jsem tam kamarádky. Anču, Denču, Helču a mnoho 
dalších.  

Na sedmé narozeniny však nikdy nezapomenu. Dostala jsem zrovna mrkací 
panu a měla ohromnou radost. Ale mé nadšení přerušil zvuk zvonku. Tatínek 
šel otevřít. Za dveřmi stál vysoký muž v černém koženém kabátě s černým 
kloboukem na hlavě. Strčil do tatínka–Začněte balit! Tatínek se s ním hádal, 
že není žid! Muž na to odvětil–Máte ve svém rodokmenu židovský původ!  Já 
jsem se toho muže velmi bála, a tak mě maminka raději odvedla do mého 
pokoje. Řekla mi, že se ničeho nemusím bát a držela i mého brášku. Ale z 
obýváku  sem bylo slyšet jak se hádka vyostřuje. Objala jsem pevně 
maminku. Rána, muž vyrazil dveře do pokoje, sklo padalo na podlahu. Chytl 
mě za vlasy a namířil mi pistolí na spánek. Začala jsem plakat a bráška úplně 
řičel. Maminka ho začala utišovat. Muž se podíval na tátu a řekl: Bude to! A 
tatínek vykoktal-  A –ano! Tak ať vás všechny vidím se zavazadly  na nádraží!  

Potkala jsem na nádraží svou kamarádku Anču s opuchlýma očima. Sdělila 
mi, že Hanča se s námi nesmí bavit, že Denča  je mrtvá, protože její táta řekl: 
“Svou rodinu do koncentráku nevydám!“. Všechny radši otrávil jedem. 

Nacpali nás do dobytčáku, které zrovna přijely. Naštěstí jsem byla blízko 
jak rodině, tak Anče. To bylo jediné, co tam bylo pozitivní. V šeru jsem 
nemohla dýchat, musela jsem pořád stát a z toho bolí nožičky. Jinak se všude 
ozýval řev, ze kterého vás brzy bolí uši. 

Tatínek mi říkal, že to zvládneme, že se ničeho nemusím bát, a takhle jsem 
musela utěšovat i Anču, protože její maminku ušlapali a tatínka neměla. Ten 
se s její maminkou totiž před válkou rozvedl. 

Maminka začala plakat, že to nevydrží, protože to jsou otřesné podmínky. A 
nemá co dát Tomáškovi, co má dát jíst?! Přitiskla ho k sobě, aby se utišil, 
protože plakal, že má hlad, ale tím ho udusila! 

Paní Anna se rozplakala a já viděl, jak po jejím vrásčitém obličeji tečou slzy. 
Pokusil jsem se ji uklidnit, povedlo se mi to však až po delší době. Paní Anna 
zase začala vyprávět, ale sotva bylo slyšet její rozechvělý hlas. 

Z vlaku jsme doslova vypadali. Já pořád smutná, tatínek, maminka taky, 
co se to stalo. Jeden voják nám vzal zavazadla a vysypal je. Tam jsem spatřila 
svou mrkací pannu, kterou mi podal. Já se na něj usmála. On mi ale pohrozil 
prstem a ukázal, ať pokračujeme dál. Tatínka však od nás oddělil, já nevěděla 
proč?! A náhle jsem si uvědomila, že se mnou už není Anča. Po válce jsem 
zjistila, že ji v Terezíně zastřelili hned ten den, protože neměla nikoho 
blízkého. 

Studium mě v Terezíně bavilo, protože bylo zakázané. Jinak Terezín bylo 
odporné místo, které raději nebudu popisovat. 

Jednoho dne nám řekli, ať se srovnáme do řady. Já a hromada dětí jsme se 
báli, co se děje. A najednou tam přišel starý pán a paní s vojákem, ukázali na 
mne a něco pověděli tomu vojákovi německy. Voják ke mně začal přistupovat. 
A já si říkala-proč zrovna já!?  Řekl mi česky, že jdu na převychování. 

Šla jsem skleslá. Někde zrovna tam pracuje maminka a tatínek, nevědí, že 
mě odvádějí. Zeptala jsem se vojáka, jestli mohu jít pro svou mrkací pannu. 
Řekl, že ne! A já začala plakat. Němci se ho pravděpodobně ptali, proč pláču. 
Voják-že si pro ni mám doběhnout, ale doprovázel mě. A já pochopila, proč. 
Protože jak jsem pannu zvedla… Paní Anna na moment přestala své vyprávění 
a ukázala na ni. Protože jsem si uvědomila, že se asi už nikdy s nimi 
nesetkám, tak jsem začala usedavě plakat. Voják se zeptal:Proč brečíš? 
Vykoktala jsem, že chci maminku a tatínka! A voják naštvaně  odpověděl, že 
mám být ráda, jaké štěstí mně vůbec potkalo! Ze strachu jsem přestala.  Bála 
jsem se, že mi něco udělá. Odvedl mne zpátky ke starému páru, který mě 
naložil do auta.  Naposledy jsem se ohlédla po Terezíně. Asi jsem doufala, že 
spatřím mámu nebo tátu.  Pak jsme se vydali dlouhou cestou na kraj Berlína.  

V malém domku se zahradou jsem strávila krásný rok s Hansem a Frídou, 
takhle se jmenovali ti starouškové. Já už jsem uměla perfektně německy, ale i 
anglicky. Když jsem se ptala, proč se musím učit i angličtinu, řekli, že se to 
později dozvím. 

Hans jednoho dne řekl: ´´Pořád ses ptala, proč se musíš učit anglicky a já ti 
tedˇ na tu otázku odpovím. Je ti už osm let a jsi připravená na těžkou cestu do 
Anglie. Já s Frídou máme známého pilota Dalibora, který převáží poštu 
letadlem. Samozřejmě tajně a tebe zkusí převézt ve velké krabici do Británie. A 
to už dneska večer! Zeptala jsem se- a co vy?  Frída mi odvětila-my už jsme 
staří. Bylo mi jich líto, protože šli na jistou popravu. Za prvé podle německých 
zákonů jsem ještě nebyla převychována. Teď jim za to děkuji, ale byli hned po 
tomto činu zabiti.  

Cesta letadlem byla strašná, protože jsem nic neviděla a přišlo mi, že čas 
utíká pomalu. Myslím si, že se jednou na nás střílelo. Ale když jsme přistáli, 
byla jsem moc vděčná. Viděla jsem poprvé Daliborovu tvář, když otevřel mou 
bednu.  O něm se mi pak po válce nepodařilo nic zjistit. 

Jinak jsem vyrůstala v sirotčinci v Londýně. Žila jsem spokojený život 
hlavně díky Frídě a Hansovi. 

Když jsem tento článek otiskl, přišlo do redakce mnoho krásných dopisů, o 
kterých jsem pověděl po telefonu Anně, ale také jsem jí pověděl i pár ošklivých. 
Oba jsme se shodli, že nechápeme lidi, které tento text pohoršil. 

 
Annin tatínek zemřel v Osvětimi, kam byl přeložen. 

 Annina matka zemřela v nemocnici Červeného kříže. 
 Anna žije doteď.    

David Chloupek 
 

 



MOJE SMRT 
 
Jsem druhý týden v koncentračním táboře Terezín . Je boží hod. 

Píše se rok 1941. Moji rodiče byli židé, ale já se k jejich náboženství 
nikdy nehlásil. Je mi 74 a již vím, že zde zemřu. 

 
Jako každý den nás vedli na pole pracovat. Šli jsme vždy stejnou 

cestou: náměstí, spalovna (vždy, když jdeme okolo, zvedá se mi 
žaludek), pole. Takže jdeme okolo náměstí, slyšíme křik z podzemních 
mučíren, na nádraží stojí spousta lidí nastupujících do vlaku. 
Procházíme přímo kolem nich. Kdosi do mne strčil. Spadl jsem do 
zástupu lidí, kteří se stále pohybují blíž a blíž k vlaku. Všem je jedno, 
že tam nepatřím. Snažím se dostat zpátky do svého zástupu, ale 
zastaví mě příslušník SS. 

 
Stáli jsme ve vlaku nacpaném lidmi, nemohli jsme se ani pohnout, 

natož pak si lehnout. Začíná se stmívat. To znamená, že již uplynulo 
zhruba osm hodin. Najednou vlak začne prudce brzdit, padáme jako 
domino, ani nevím jak, ale upadám do bezvědomí. 

 
Vidím dlouhou cestu do ztracena. Přistoupí ke mně, bytost jasné 

bílé záře a vezme mě za ruku. Podívá se na mi do obličeje a řekne: 
„Ještě ne!“ 

 
Probudím se. Víc jak polovina lidí už nedýchá, ostatní jim sedí na 

hlavách, na krcích, na břiše, prostě všude. Uvědomím si, že i na mě 
někdo sedí. Podívám se  a zjistím, že je to moje dcera Sára a pláče. 
Když pozná, že žiju, obličej se jí rozjasní a obejme mě.  

 
„Sáro, můj čas je tady, musím jít,“ řeknu jí. 
„Ne, ne, to přežiješ, to zvládneš!“ naléhá. 
 
Já ji pouze vezmu za ruku a poprosím ji, aby se na mě usmála. 

Poslední, co vidím, je její obličej. Po tváři jí tečou slzy. Zavírám oči.  
„Miluji tě“ je poslední věc z tohoto světa, kterou slyším. 

 
 
Toto je příběh mého otce, který zemřel ve vlaku do Osvětimi. 
Sára Popper 

Jakub Vařeka 
 

 

 
 

Dobrý den, 
 
Jmenuji se Antonín Skočdopole, je mi 58 let a řeknu vám něco o 

Terezíně. 
Toho dne, kdy mě tam převezli, mi bylo kolem 25 let. Když jsem se 

rozhlédl, nebylo mi zrovna do smíchu … Vozíky s mrtvými, lidé 
hubení a na pokraji smrti, dětský pláč … Jen hlídači se usmívali a 
spokojeně stáli. Odvlekli mě do zatuchlého pokoje plného lidí a špíny. 

 
Zrovna byl čas oběda … Přinesli nám chléb a misky s polévkou, 

hned jsem si tedy vzal tři kusy chleba a misku té polévky. Z ničeho 
nic mě nějaký člověk udeřil do hlavy a řval na mě–jak si mohu dovolit 
sníst víc než krajíc a misku polévky pro tři lidi úplně sám! Okamžitě 
jsem se zděsil … V takových podmínkách se nedá žít! Po obědě nás 
odvlekli na nějakou farmu a museli jsme kopat hlínu, vykopávat 
brambory nebo kydat krávy … bylo to úděsné …  

 
Večer, když nás zase táhli domů, vedli nás přes různé uličky tohoto 

tábora. Vypadal zatuchle a strašidelně … což odpovídalo podmínkám 
v něm. 

 
Druhý den hned ráno odvezli několik lidí kamsi pryč … v tu dobu 

jsem ještě nevěděl, kam. Už nemám moc času, za chvíli mi jede 
autobus do Prahy … Pokud se chcete dozvědět víc, navštivte Terezín. 
Pracuji tam jako průvodce, rád vás tam provedu… 

 
Bylo mi potěšením svěřit se vám, děkuji. Nashledanou snad někdy 

příště.    
 
 
  

 
 Matěj Čech 

 



 

KOBKA ATENTÁTNÍKA 
 
 
 
 
 
 
Vešel jsem. Voják mě spíš postrčil přes práh. Bylo 

to, jako kdybych vyšel ze světla do tmy, z ráje do 
pekla, ze života k smrti. Absolutní nic. Jenom tma, 
zima, plná místnost těch zlých myšlenek, 
vzpomínek, té hrůzy, které všechny zarostly do 
zaprášených šedivých zdí. A ty si to pamatují! Jsou 
plně nasáty zlem.  

 
V téhle kobce se prožilo nekonečno zbytečného 

času- kvůli zbytečné smrti, která po té nekonečné 
době nastala. Touhle masou zlé energie hučí ona 
nelidská díra.  

 
Kobka= nekončící tma, čas a nekonečné umírání.  
                            
                               
 
 
 
 
 

Albert Romanutti 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Při vstupu do koupelny jsem byl šokován tou 
strašlivou špínou. Na podlaze jsem spatřil bláto a 
prach. Podíval jsem se vpravo, uviděl jsem špinavé 
umyvadlo, nad kterým viselo popraskané zrcadlo. 
Vlevo polámané lavice, na kterých měli dřívější 
vězni oblečení a ručníky. Kápla na mě kapka 
z vlhkého a rozpraskaného stropu. Pohlédl jsem 
nahoru a viděl sprchy v příšerném stavu. Byly 
zavěšeny na stropě, který sotva držel. Při odchodu 
jsem si všiml rozbitého zamřížovaného okna 
kousek od dveří, kterým do nitra koupelny proudil 
studený vzduch. Zabouchl jsem za sebou dveře, 
opadl kus omítky. 
 
                                                                                                         
 
 
 
 
 
 

     Mirek Vošmik 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vstoupil jsem do místnosti. Zprava ode mne stojí 
malá černá kamínka a vedle nich velká skříň 
s kufry a různými předměty. Přede mnou je 
několik dvou až třípatrových postelí, každá má na 
kraji malý odkládací stolek. Na jedné z nich leží 
staré oblečení, kniha a brýle. Každá postel má o 
sebe opřený prapodivný žebřík. Zem je studená, 
dřevěná. Zeď je natřená na bílo. 
 
Takovýto odporný pokoj jsem viděl při návštěvě 

Terezína. 
 
 
 
 
 

Matěj Čech 
 
 

 
POKOJ?! 
 
Kde jsem??? 
 
Dvě dlouhé řady mnoha prken nad sebou. Říká se 

jim postel. Prý na nich spali po 60 lidech. Kousek 
od nich dvě okna a mezi nimi malé umyvadlo. 
Uprostřed místnosti menší stůl s lavicí. Měli tam 
také menší poličky na lžíci a na pár věcí.                                            
Tato místnost byla velmi smutná, tmavá a bez 
jediného radostného člověka. Záchod stál buď  
v rohu  nebo venku. Byl postavený z prken, nebo 
používali jenom kbelík. Jídlo nedostávali o nic lepší 
–třeba kousek červené řepy, když měli štěstí. Nebo 
jen červenou vodu a někdy ani ne plátek chleba, 
spíš kostička. Neměli tam kamna, byla jim zima. 
Měli však blechy, vši a dokonce i zemřelé mezi 
sebou. Bylo to strašné, žádné obrazy, záclony, 
vůbec nic. Věci na sobě nosili špinavé a od krve. 
Získali věci po někom, nemohli si vybírat. A prali si 
oblečení jedenkrát za tři měsíce po 30kg. 

 
Bylo pro ně velmi těžké přežít! 
 
 
 
 
 

 Veronika Chloupková 
 
 



 
SAMOTKA 
 
 
 
 
Temná místnost, kde jsou cítit muka jednotlivce 

(nebo více lidí, kteří se alespoň podpořili). Ledová 
podlaha zebe do celého těla, když tam musíte spát. 
Na zaoblený strop dohlédnete jen tehdy, když se 
otevřou dveře. Světlo sem proniká málokdy, ale to 
víte, že vás stráž pozoruje přes kukátko. A když 
spadne klapka dolů, ztrácíte světlo kývavým 
pohybem. Dveře jsou mohutné, dřevěné, s prvky z 
pevného železa. Jakmile do nich mlátíte, můžete si 
zadřít třísku. Brzy pochopíte, že ztrácíte energii, 
protože stejně víte, že jídlo hned nedostanete. A 
musíte se v tomto příšerném místě psychicky 
připravit na mučení, které bude následovat. 

 
Slyším klapot bot na chodbě, blíží se mí trýznitelé. 
 
 
     
 
 
 
 
 

David Chloupek  
 
 

 

1.                   

2.                      
3.                  
4.                         
5.                     
6.                   
7.                       
               
               
1. Co potkalo téměř každého Němce na 

východě? 
2. Německá tajná policie za II. světové války. 
3. Co měl Hitler neomezeného za II. světové 

války? 
4. Co nás zachránilo od fašismu? 
5. Jaká nemoc trápila vězně v Terezíně? 
6. Co mohlo vážit jen 50 kg? 
7. Jak se nazývá německá ideologie, která je v 

současné době zakázaná? 
               
Tajenka: Kam byli v Terezíně umisťováni 
političtí vězni? Odpověď najdete v tajence.  

 
 
 

 
Zpracoval David Chloupek 

 
 



OZNÁMENÍ 
  
Žádáme všechny zletilé muže hebrejského 

původu, aby se dne 13.7.1941 dostavili do plzeňské 
sokolovny. Na místě bude po celý den probíhat 
evidence osob, proto jsou všichni příchozí povinni si 
s sebou donést průkaz totožnosti. 

Protektorátní správa města Plzeň   
 
ZPRÁVA 
 
Dne 13. 7. 1941 proběhlo v plzeňské sokolovně 

shromáždění 3847 zletilých mužů hebrejského 
původu. Každý z mužů byl zaevidován a vyzván, 
aby se příští dny pohyboval v okolí svého bydliště. 
Další pokyny obdrží v následujících dnech. 

 
Pro Zpravodaj města Petr Vonásek 
 
Taková to byla doba!! 
 
ZPRÁVA Z DENNÍHO TISKU PO SKONČENÍ 2. SV. 

VÁLKY 
 
Červený kříž byl zděšen, když na konci války 

zjistil, co se ve skutečnosti dělo v Terezíně. Vždyť 
tam i za války proběhla kontrola, která nezjistila 
žádné závažné nedostatky…!                                                                           

 
    David Chloupek 

 

ANKETA O TEREZÍN Ě NA VEŘEJNOSTI 
 
Naše pocity: u některých lidí jsme byli velmi zklamaní, 

protože třeba vůbec nevěděli, o co jde, na co se jich ptáme! Ale 
zase na druhou stranu jiní se pokoušeli na naše otázky nějak 
odpovědět, nebo se nás zeptali, chtěli bližší informace.  

 
Tato práce na veřejnosti byla trochu obtížná tím, že někteří 

lidé odpovídali  bez nějakého pozdravení, bez zájmu, někteří 
se nám zase jenom vyhýbali . 

 
Tato anketa měla několik otázek ohledně Terezína. Můžete si 

zkusit sami odpovědět!  Tady jsou: 
 

Anketa 
 

Co chci zjistit: znalosti veřejnosti o koncentračním táboře 
Terezín 

 
Otázky:  
1. Znáte město Terezín? 
2. Víte, čím se liší od ostatních měst? 
3. Víte, co se tam odehrálo za války? 
4. Navštívili jste někdy Terezín? 
5. Považujete za důležité připomínat si události 2. sv. války? 
 
Tázali jsme se sta lidí. 
 
Odpovědi:  
1. 83 lidí zná město Terezín 
2. 67 lidí ví, že tam byl koncentrační tábor 
3. 86 lidí ví, že tam Němci odváželi židy 
4. 22 lidí navštívilo Terezín 
5. 49 lidí to považuje za důležité 
 

 

Kuba Vařeka a skupina 9. třídy 
 



 
NEDOPUSŤME TO!!! 

 
 
 

Je 27. ledna 2010.  
 
V kalendáři-Den památky obětí holocaustu. 
 
Kdyby nebyl Terezín, jak by vypadal náš svět? 
 
Ani si to nedokážu představit. Bylo by nás tu víc? 

A poznali by se vůbec naši rodiče? 
 
Mohl být někdo z mých předků v Terezíně? Bylo to 

vůbec možné? 
 
Muselo v Terezíně umřít tolik lidí? Mohlo by se 

někdy stát něco podobného? 
 
Umí být i nyní lidé k sobě tak zlí? 
 

 
NEDOPUSŤME TO!!! 

 
 
 
 
 

Veronika Chloupková 
 
 

 
 

       PŘÍLOHA 
 
 
 
 
                

                      KK  ččííssllůůmm  jjssmmee  nnaalleezzllii  ttvváářř::  



 
 
 
   Lucie Baumgartenová, roz. Kanturková,  
   nar. 24. 8. 1873 
 
   Popis osoby:  
   vlasy–šedé 
   oči-hnědé 
   nos-souměrný 
   ústa–souměrná 
   zuby–upravené 
 
   Povolání: vdova po hudebníku  
   Stav: vdova  
   Rodiště: Praha  
   Bydliště: čp. 1205, Klimenská 4 
   Rodiče: Benedikt Kanturek a Karolína Kanturková,    
   rozená Karpelsová 
   Manžel: Jindřich–již zemřel před transportem 
 
   První transport, který vedl do Terezína- X-184   
   (12. 02. 1942 Praha -> Terezín) 
 
   Druhý transport do Treblinky, kde Lucie zemřela-   
   transport Bw-212 (19. 10. 1942 Terezín -> Treblinka) 
 
   U této ženy jsme nenalezly žádné děti! 
   Lucie se dostala do Terezína v 67 letech, o deset   
   měsíců později byla převezena v jiném transportu do     
   Treblinky, kde  zemřela. 

 

 

 
 
  Raisa Brodská, roz. Koretská 
 
   Signatura B 2987/28 
   Číslo transportu: E-154 
   Datum transportu: 3. 11. 1941, Praha ->  
    Lodž 
   Datum narození: 14.7.1897 
   Datum úmrtí: Neznámo kdy  
   Místo úmrtí: Lodž 
   Stav: Vdaná 
   Rodiče: Albert Koretský a Naděžda Koganová 
   Manžel: Boris Brodský 
    
   Vzhled:  
   Ústa: souměrná 
   obličej: oblý  
   oči: modré 
   Nos: rovný 
   Brada: kulatá 
 
    Raisa Brodská byla původem z Ruska. Z Ruska uprchla,   
  protože tam byly v té době hrozné podmínky pro život.  
  Když jí bylo 24 let, tak odjela do Německa. Ale jelikož pro  
  ni v Německu nebyla příležitost kvůli režimu, odjela do  
  Čech a zde se vdala za Borise Brodského. Její rodiče se   
  jmenovali Albert a Naděžda  Koganová Koretská. V době   
  transportu jí bylo 43 let. Byla deportována do Lodže, kde  
  zemřela, ale datum úmrtí není známé. Kdybych to měl  
  porovnat, tak se narodila o 88 let a   
  jeden den dříve než já. Její rodiče  
  nebyli v koncentračním táboře.  



 
   
   C-723…Tímto transportem cestovalo 1000 lidí…pře-   
   žilo jich 64… 
 
    Alfred Abeles, nar. 11.12.1888 

-transportován do Lodže transpor-   
 tem C 26.10.1941 
-v době transportu mu bylo 52 let 
-rodiče Šimon (mrtvý) a Amálie 
 
 Popis:  
 Postava: střední 
 Vlasy: hnědé 
 Ústa: souměrná 
 Vousy: světle hnědé 
 Obličej: podlouhlý 
 Oči: světle hnědé 

    Nos: pravidelný 
    Brada: ohlá 

 
    Irma Abelesová, rozená Alt-    
    sehilová, nar. 1. 3. 1901 

   
   -transportována do Lodže trans- 
    portem C 26.10.1941 
   -v době transportu do Lodže jí  
    bylo 40 let 
   -rodiče Augustín a Emílie  
    

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zpracovali-žáci 9. třídy Waldorfské školy Příbram, 
Mgr. Miroslava Kudweisová, Kristian Ostřížek 
Příloha: Lenka Novotná 

 



 


