


SOUTĚŽ DANIEL 14. ROČNÍK 2016–2017 – LITERÁRNÍ ČÁST
Výsledková listina – I. kategorie 

(8. a 9. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií)

Pořadí Autor příspěvku Rok
nar. Adresa školy (kraj) Název příspěvku

1. místo Zuzana Osobová 2001 Gymnázium, Dr. Randy 13,  
433 01 Jablonec nad Nisou (Liberecký) Marie

2. místo David Seidl 2001 5. ZŠ, Moskevská 2929, 272 04 Kladno 
(Středočeský) Ve spárech

3. místo Simona Gáborová 2001 Gymnázium, Gymnazijní 257,  
783 91 Uničov (Olomoucký) Dopis Ježíškovi

3. místo David Bix 2002
Gymnázium Dr. K. Polesného,  
nám. Komenského 4, 669 75 Znojmo 
(Jihomoravský)

Holocaust a jeho 
reflexe

3. místo Jan Schneider 2001 Gymnázium, Tomkova 45,  
779 00 Olomouc-Hejčín (Olomoucký) Vpřed do minulosti

Čestné 
uznání Eliška Brzková 2002 ZŠ Vlašim, U Vorliny 1500, 258 01 Vorlina  

(Středočeský) Cesta do Prahy

Čestné 
uznání Johana Ernestová 2002 5. ZŠ, Moskevská 2929, 272 04 Kladno 

(Středočeský) Štěstí / Neštěstí

Čestné 
uznání Lucie Plecháčková 2002 Gymnázium Dr. Emila Holuba, Na Mušce 

1110, 534 01 Holice (Pardubický) Židovské dítě

Čestné 
uznání Pavlína Lindová 2002 ZŠ Líbeznice, Měšická 322,  

250 65 Líbeznice (Středočeský) Plyšový medvídek

Výsledková listina – II. kategorie (střední školy)

Pořadí Autor příspěvku Rok
nar. Adresa školy (kraj) Název příspěvku

1. místo Tereza Třetinová 1998
Gymnázium, Smetanova 168,  
672 01 Moravský Krumlov 
(Jihomoravský)

Maminčin úsměv

2. místo Lucie Bendová 1998
Obchodní akademie a jazyková škola, 
Pařížská 15, 400 01 Ústí nad Labem 
(Ústecký)

Růžový trojúhelník a 
další básně

3. místo Lucie Metličková 1998 Konzervatoř, Tylova 15, 301 00 Plzeň 
(Plzeňský) Prstýnek

3. místo Tereza Dzurjová 1997 OA a jazyková škola, Pařížská 15,  
400 01 Ústí nad Labem (Ústecký) Jediná naděje

Čestné 
uznání Karolína Kahounová 1999 Církevní gymnázium, 301 00 Plzeň 

(Plzeňský) Pryč ze spárů ďábla

Čestné 
uznání Vanda Šabaková 2002 Konzervatoř, Tylova 15, 301 00 Plzeň 

(Plzeňský) První jahody

Obálka sborníku byla vytvořena s využitím fotografie „Koleje smrti“ studentky 2. ročníku
Střední školy zdravotnické v Ústí nad Labem Michaely Baťové



D A N I E L

1

Obsah

Marie ......................................................................................................... 6

Ve spárech ................................................................................................ 11

Vpřed do minulosti  .................................................................................12

Dopis Ježíškovi ........................................................................................15

Holocaust a jeho reflexe .......................................................................... 17

Plyšový medvídek  ...................................................................................19

Cesta do Prahy  ....................................................................................... 20

Židovské dítě  .......................................................................................... 22

Štěstí/Neštěstí  ....................................................................................... 25

Maminčin úsměv  ................................................................................... 29

Růžový trojúhelník ..................................................................................31

Prstýnek .................................................................................................. 32

Pryč ze spárů ďábla................................................................................. 36

První jahody ............................................................................................ 42



S B O R N Í K  L I T E R Á R N Í C H  P R A C Í   ROČN K 2016 – 2017

2

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) je přímo 
řízená organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
(MŠMT) s celostátní garancí dalšího vzdělávání a profesního 
rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně 
školských zařízení pro zájmové vzdělávání. Mnoholetá tradice  
a zkušenosti v oblasti vzdělávání a rozsáhlá síť našich metodiků, 
odborných garantů i externích spolupracovníků nám mimo jiné 
umožňuje kvalitní a celoplošnou realizaci úkolů vyplývajících 
ze státních priorit i rezortních projektů ministerstva školství. 
Pro cílové skupiny zajišťujeme komplexní nabídku vzdělávacích  
a konzultačních služeb, metodickou a odbornou podporu a zároveň 
dokážeme operativně reagovat na aktuální i specifické potřeby  
a požadavky škol a pedagogů v jednotlivých krajích České republiky. 
Garantujeme také systémovou péči o nadané či mimořádně nadané 
děti a mládež a cílenou podporu pedagogů pro práci se specifickými 
skupinami žáků, jako např. děti/žáci-cizinci či společné vzdělávání. 

Oblastí podpory nadání se v NIDV věnuje oddělení Talentcentrum, které 
je členem Sítě evropských talentcenter na podporu rozvoje nadání a péče 
o nadané. Od roku 2014 je v souladu s Koncepcí podpory rozvoje nadání 
a péče o nadané na období let 2014–2020 pověřeno MŠMT vytvořením 
Systému podpory nadání v ČR. Cílem systému je maximální rozvoj a 
plné využití potenciálu všech dětí včetně rozvoje jejich tvořivosti, a to 
již od předškolního věku. Tato podpora je dlouhodobá a systematická. 
Zahrnuje oblasti formálního, zájmového i neformálního vzdělávání. 

Systém podpory nadání vychází z aktivit, které se již osvědčily. Navíc 
by měl přinést propojení organizátorů a dalších subjektů, které se na 
odhalování, podpoře a uplatnění nadání dětí a žáků jakýmkoli způsobem 
podílejí.

Pedagogům může systém nabídnout přehled o dostupných aktivitách 
včetně možností vzdělávání a o dlouhodobých záměrech krajů  
v oblasti podpory nadání. Žákům a dalším aktérům pak může přinést 
informovanost o nabídce možností podpory nadání v jejich kraji  
či na celostátní úrovni.

Do systému jsou zařazeny také další aktivity organizované Ta-
lentcentrem NIDV: program Talnet a soutěže (aktuální informace  
o Systému podpory nadání včetně soutěží a Talnetu naleznete na  
www.talentovani.cz). Talentcentrum garantuje 14 soutěží vy-
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hlašovaných MŠMT a určených především pro žáky základních  
a středních škol v celé ČR, mezi něž se řadí i soutěž Daniel.

V letošním ročníku soutěže Daniel se objevila celá řada příspěvků, které 
nás velmi silně oslovily. S nejzajímavějšími z nich se můžete seznámit i 
Vy prostřednictvím tohoto sborníku.

Vaše NIDV



S B O R N Í K  L I T E R Á R N Í C H  P R A C Í   ROČN K 2016 – 2017

4

„Válka. Ta druhá. Když si pomyslíme, co lidstvo provedlo, jak na sebe 
vůbec můžeme být pyšní? Kolik životů jsme zničili pouhými předsudky  
a nenávistí k jinakosti? Nedivím se svým předkům, že chtěli pomoct. Oni 
předsudky a nenávist zažili mnohokrát sami na sobě.

Díky ateliéru fotili fotografie a pomáhali zařizovat falešné pasy. 
Pomáhali lidem utíkat před těmi, kteří jim chtěli nějak ublížit. Zdá se 
mi to statečné. A šílené zároveň. Co kdyby je odhalili? Nebáli se o děti? 
Kdyby na ně přišli, tak bych tady dnes vlastně nebyla.“ 

(úryvek z práce Zuzany Osobové – Marie)

Sborník vybraných oceněných prací 14. ročníku
literární části soutěže Daniel 2016/2017

– soutěž věnovaná problematice holocaustu a rasismu –

Soutěž Daniel vznikla u příležitosti vyhlášení 27. ledna Dnem památky 
obětí holocaustu a prevence zločinů proti lidskosti. Z toho vychází  
i téma – holocaust a jeho reflexe, současné rasové problémy a problematika 
soužití různých etnik v ČR. Soutěž vyhlašuje MŠMT a garanci nad soutěží 
má Národní institut pro další vzdělávání (NIDV). Záměrem soutěže je 
oslovit žáky od 8. ročníku ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií  
(I. kategorie soutěže) a studenty všech typů SŠ (II. kategorie soutěže). 
Zájemci mohou zasílat své příspěvky do tří soutěžních oborů: literárního 
(poezie, povídky, fejetony, eseje a další literární formy s uvedenou 
tematikou), historického (dějepisné studie týkající se tématu)  
a fotografického. Občas se však objeví i práce žáků 7. tříd.

Soutěž od prvních ročníků probíhá ve spolupráci s celou řadou institucí, 
organizací i osobností, pro jejichž činnost je uvedená problematika 
zásadní a určující a bytostně se jich dotýká. Na organizaci se spolupodílí 
především Kulturní a vzdělávací centrum Židovského muzea v Praze, dále 
spolupracujeme s Muzeem romské kultury v Brně, Památníkem Terezín, 
Mezinárodním křesťanským velvyslanectvím Jeruzalém, Centrem 
vizuální historie Malach a s Občanským sdružením Respekt a tolerance.

Za dobu své existence si soutěž získala celou řadu příznivců z řad pedagogů 
i rodičů. Hlavní dík však patří všem, kteří se zamýšlejí nad tímto jistě 
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nesnadným, ale nesmírně závažným a bohužel stále aktuálním tématem  
a rozhodnou se něco vytvořit a svůj příspěvek nám zašlou. 

Myslím si, že každý člověk by měl aspoň jednou za život na vlastní 
oči vidět, kam až došla rasová nenávist, jak zrůdně se dokázal chovat 
člověk k člověku, jak vymyté mozky měli tito lidé, kteří hrůzy na druhých 
páchali, dokonce i na malých dětech, jako by to ani nebyli lidé. Z knížek, 
přednášek či filmů o pronásledování Židů to tak nevyzní, jako prožitek 
na vlastní kůži. Chodit těmi místy, ..., a představit si sebe sama na tomto 
místě…

(úryvek z práce Davida Bixe – Holocaust a jeho reflexe)

Poznámka: Příspěvky ve sborníku mohou být redakčně upraveny  
či kráceny.
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Marie
Zuzana Osobová, Gymnázium, Jablonec nad Nisou 
1. místo v I. kategorii

„Dvakrát v životě se stala uprchlicí, přesto dokázala pomáhat 
i ostatním.“

Geburts und Taufschein
Kronland: Schlefien, Bezirkshauptmannschaft: Teschen
Marie Johanne Beran, 28. August 1906
Vater: Johann Beran, Mutter: Katharine Beran vat. Johann 
Pobuda
Každá rodina má nějaký ten větší či menší škraloup. Když se ovšem  
v roce 1900 několik dní po vynuceném sňatku upálila Johanka, nejstarší 
dcera správce panství Simoradz ve Slezsku, byl to naprostý skandál. 
Nepřípustné. Neomluvitelné. Nepřijatelné.
Asi to byl i důvod, proč pan správce Pobuda nebránil o tři roky později 
své dceři Katarině, aby si za manžela vzala chudého absolventa umělecko-
průmyslové školy odněkud z Čech, který získal své první zaměstnání  
v divadle v Těšíně.
Postupně se jim narodilo pět dětí – Viktor, Marie, Jan, Irena a Bedřich.  
V multikulturním městě se žije otevřeně, doma se mluví německy, česky  
a polsky, děti navštěvují německé školy.
A všichni spolu žili šťastně až do smrti….
Kdyby to ovšem byla pohádka.

Rodinná fotografie 20. 8. 1917
... ale přišla 1. světová válka
Na rozdíl od jiných měl válečný invalida Jan Beran štěstí. Vrátil se.

Poslední fotografie z Těšína – 1921
Konec války! Začneme zase v klidu žít!
Žít v multikulturním městě v době rozpadu zemí není bezpečné. A to Těšín 
postihlo. Sedmidenní válka mezi Československou republikou a Polskem, 
každodenní konflikty, neustále dělení hranice vedoucí městem, veškerý 
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majetek se ocitnul v Polsku, neustálá nejistota... a do toho český táta 
s polskou mámou a pěti dětmi. Žít se tak nedalo, a tak se z nich stali 
uprchlíci.

První fotografie z Litomyšle – 1922
Kam jít? Pomohou tátovi příbuzní z Litomyšle. Sami toho mnoho nemají, 
ale nabídli do začátku jednu místnost v chalupě. Doma v Těšíně měli vilu 
a služebnou, ale domov už není…

Vysvědčení o zkoušce
Zemská správa politická v Praze potvrzuje, že slečna Marie 
Beranová, narozena dne 28. 8. 1906 v Těšíně (Slezsko) se 
podrobila 29. 4. 1926 s úspěchem před zkušební komisí 
odborné zkoušce způsobilosti k obsluze kinematografického 
promítacího přístroje.
Jan Beran se nevzdal. Se svým zraněním už nemohl dělat umělecké 
řezbářství, ale proč to nezkusit s fotoateliérem. A k tomu přidat i kino. 
Každý se zapojí.

List výučný
Beranová Marie se učila dámské krejčovství po tři roky tj. od 10. 
září 1924 do 10. září 1927, u paní Julie Miřejovské v Litomyšli. 
Dle zákona podrobila se zkoušce tovaryšské před komisí 
zkušební u společenstva živností oděvních, a to s prospěchem 
velmi dobrým.
Teď už jen počkat dva roky, až chlapci dostudují české gymnázium.  
A potom na nás čeká nový život…

Košice 1929
... republika podporuje české rodiny k osídlení východního Slovenska. Své 
místo na slunci se pokusili získat i Beranovi.
Tatínek pracuje ve fotoateliéru, dcera Irenka je retušérka, syn Viktor 
opravuje fotografické přístroje a Marie má na starost pronajaté kino. 
Maminka se o ně stará. Syn Bedřich se zůstal učit v Čechách a syn Jan 
odešel do diplomatických služeb v Jižní Americe.
Otec Jan Beran bohužel v roce 1933 umírá na následky zranění z války.

1936 politické a sociální problémy na východním Slovensku
Tentokrát maminka neváhala. Situaci už zcela přesně znala. Multikulturní 
město se stává rukojmím různých politických uskupení.
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Opět se stávají utečenci. Tentokrát to stihli dřív, než Košice připadly 
Maďarsku. Syn Viktor si vzal v Maďarsku narozenou Slovenku. Její 
příbuzní žijící v Holíči nabídli rodině pomoc. Fotoateliér Beran se 
přesunuje do Holíče pri Moravě, kde existuje dodnes.

Purkmistrovský úřad v Litomyšli
K Vaší žádosti ze dne 2. října 1939 usneslo se obecní 
zastupitelstvo v Litomyšli uděliti Vám dobrovolně domovské 
právo ve zdejší obci, a to bez poplatku vzhledem k Vašemu 
dlouholetému pobytu ve zdejším městě.
Že už nemůže být hůř?
Může. Třeba se osudem dějin ocitnout za války jako cizinec v jiném státu. 
Jste pod drobnohledem, všichni na vás hledí jako na zločince, chybí 
vám doklady o vašem životě. Domovské právo bylo pro Beranovy velkou 
záchranou. Získává ho i Viktorova manželka a jejich dvě děti Viktor  
a Libuše.

Bescheinigung über die Staatsangehörigkeit des Protektorates 
Böhmen und Mähren
osvědčuje podle získaných úředních zpráv, že Marie Beranová 
je státním příslušníkem protektorátu Čechy a Morava.
Potvrzení získávají všichni členové rodiny. Úředně existují.

Reisepass, Deutsches Reich, Protektorat Böhmen und Mähren
Pressburk 17. Februar 1940
Marie Beranová, Wohnort Holitsch, Gestalt gross, Gesicht 
rund, Farbe der Augen grau, Farbe des Haares braun
Bratr Bedřich kdysi zůstal v Čechách. Teď žije ve Znojmě. Marie za ním 
často jezdí. Proč?
Beranovi se zapojili do odboje. Fotí na falešné doklady. Pomáhají 
schovávat lidi. Ty, pokud se dostanou přes hranice, směrují na skupinu, 
ve které pracuje Bedřich. Teprve až po válce se to lidé dozvědí, především 
díky vzpomínkové knize na popraveného slovenského hrdinu Mirko 
Nešpora, kterému pomáhali.
8. 2. 1943 se Viktorovi a Klaudii narodilo třetí dítě – moje babička Něža.

Listopad 1944, internace českých občanů
Konec války se blíží. V Holíči a okolí došlo k pozatýkání českých mužů. 
Takový z posledních výkřiků Hlinkovy gardy. Viktor byl sice varován, ale 
v obavách o následný postih své rodiny neutekl. Byl internován a v závěru 
války přežil pochod smrti.
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1945, konec 2. světové války
Je obnovena Československá republika, další stěhování nebude. Odchází 
pouze Irenka, která se vdává v Čechách.

1953, na podlomené zdraví umírá můj pradědeček Viktor Beran
A tak zůstaly v Beranovic rodině jen ženy – Marie, její maminka Katarina  
a Klaudie, moje prababička. Zvládly společně vychovat pět dětí, ze 
kterých se stali tři inženýři, lékařka a učitelka. Možná, že by si někdy rády 
postěžovaly na svůj život, ale nějak na to nebyl čas.

4. 11. 1988 zemřela v Holíči Marie Beranová
Zamyšlení…
Mladí lidé jako jsem já, si myslí, že o minulosti vědí všechno, co potřebují.  
A když to nevědí, tak si to přece vygooglí. Čím dál tím víc zjišťuji, že to 
není pravda. Když jsem našla dokumenty o historii mé rodiny, všechno 
mi přišlo tak nějak neznámě známé. Všechny ty věci, pasy a fotografie. 
Všechno na počátku vypadalo jako z dnešních dokumentárních filmů, 
které nám pouštějí. Ale nakonec to bylo jiné. Opravdové. Protože mě to 
hluboce zasáhlo. Protože to byla moje rodina. Poznala jsem historii na 
vlastní oči. Prohlížela jsem si ty popsané listy papíru a četla jsem je. Byla 
tam fotka, která vypadala jako pohlednice. Od mámy jsem se dozvěděla, 
že ti lidé, moji předci, pracovali jako fotografové. Proto ta pohlednice.
Vypadali spokojeně, přestože žili v době dvou světových válek. To si 
spousta z nás nedokáže ani představit. Zažít nálety, vidět vojáky. Během 
necelých padesáti let miliony a miliony mrtvých. A oni v té době žili.
Pro ty děti muselo být hrozné vidět, jak jejich otec odchází do 1. světové 
války. Možná věděly, že jde na smrt. Možná že ne. Ale vrátil se. Beranovi 
žili v Těšíně, kde byla spousta národností. Češi, Poláci, Němci, Židé, 
Slováci. Nedivím se jim, že jakmile všechno začalo být napnuté, chtěli 
pryč. Pryč od problémů. Do jistoty. Ale zase na druhou stranu opustit vše, 
co znali? Začít úplně znovu?
Chytili se příležitosti a začali fotit. Vlastní ateliér. Sotva si umím představit, 
jaké to je, začít z ničeho. A Marie, tehdy už trochu větší, dokonce dostala 
povolení promítat a obsluhovat kinematografický stroj. Jaké to asi bylo, 
prorazit v té době s ryze mužským zaměstnáním?
Bylo ohromné, jak dokázali zase žít. A vydělávat. Každý se zapojil. Když 
se dnes podívám na některé rodiny, tak si říkám, že tehdy spolu lidé 
vycházeli daleko lépe.
A potom se znova přestěhovali. Na Slovensko. Bohužel se rodina už trochu 
rozpadla. Kluci dospěli a chtěli si řídit vlastní život. Nedivím se jim. Každý 
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to chce. A potom tatínek. Na následky zranění z války zemřel. Musela to 
být jistě velká bolest. Mě by bolelo, kdyby můj táta umřel.
A aby toho nebylo málo, tak Košice byly zase multikulturní město.  
S rozpory, hádkami, nacionalismem a 2. světovou válkou za dveřmi. Opět 
utíkají. Jeden ze synů si vzal dívku – cizinku, která jim vlastně zachránila 
budoucnost. Měli kde být. Mohli se opět na chvíli usadit.
Ale za jakou cenu? Všichni jsou to cizinci. Víte, jaké to je, když jste odlišní? 
Všichni se na vás koukají a vy nevíte, co si o vás myslí. Další záchranou 
bylo, když získali Domovské právo. Mohli v klidu žít s tím, že existují, 
že nejsou utečenci. Nakonec se i podaří získat občanství v protektorátu 
Čechy a Morava.
Válka. Ta druhá. Když si pomyslíme, co lidstvo provedlo, jak na sebe 
vůbec můžeme být pyšní? Kolik životů jsme zničili pouhými předsudky 
a nenávistí k jinakosti? Nedivím se svým předkům, že chtěli pomoct. Oni 
předsudky a nenávist zažili mnohokrát sami na sobě.
Díky ateliéru fotili fotografie a pomáhali zařizovat falešné pasy. Pomáhali 
lidem utíkat před těmi, kteří jim chtěli nějak ublížit. Zdá se mi to statečné. 
A šílené zároveň. Co kdyby je odhalili? Nebáli se o děti? Kdyby na ně přišli, 
tak bych tady dnes vlastně nebyla.
Válce bude brzy konec. Všichni v to doufají. A cítí to v kostech. Poslední 
šílené kroky k vítězství, které nejspíš nepřijde. Můj pradědeček zůstává se 
svou rodinou, i když ví, že mu hrozí nebezpečí. Ale je lepší ohrozit pouze 
sebe než zbytek rodiny. Odvedli ho. Moje babička to tehdy nejspíš ještě 
nechápala. Byla malá. Ale jistě cítila, že se děje něco špatného. Každé dítě 
to cítí. A také cítí obrovskou radost, když se jeho otec vrátí domů. Po konci 
války. Po konci teroru.
Už se nemusí stěhovat. Proč také? Nebezpečí pominulo. Děti se pomalu 
rozlétávají, ale stále jsou blízko sebe. Museli být tehdy všichni šťastní. Byl 
konec a všichni viděli lepší zítřky. I oni. Měli jistě zajímavý a vzrušující 
život. Ale také nebezpečný. Plný nástrah. Co všechno se jim mohlo stát! 
Byli stateční. Statečnější než mnoho z nás.
Co je dnes statečného na tom, že někdo dělá nebezpečné blbosti, natáčí 
se u toho, a ještě to pak zveřejní na youtube?  Mně se to spíše jeví jako 
zoufalství. Touha po pozornosti. Člověk nepotřebuje pozornost, když ví, 
že dělá něco, co pomáhá. Cítí, že je potřebný. A to je mnohem víc.
Přemýšlím, proč se nepoučíme ze svých chyb. Házíme minulost za hlavu 
a děláme, že se nikdy nestala. Že je jenom přítomnost. Nepřemýšlíme nad 
tím, co jsme udělali špatně a jak tomu příště předejít. A pak uděláme ty 
chyby znovu. Chyby jsou součástí nás, našeho národa i naší civilizace. 
Nemůžeme dělat, jako by nebyly. Protože potom nás doženou.
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Hlad, strach, stále se stupňující štiplavý zápach moči a výkalů. Neustálá 
tenze, ubývající síly a veškerá víra v naději se pomalu vytrácí. Hnusí se 
sami sobě, úsměvu ubývá a otázka „Proč já?“ je doprovází na každém 
kroku. Všude dohled stráží, pocit úzkosti, bezmoci. Jediné přání „Pryč!“.
Jen zákazy a rozkazy. Německé pokřiky už jdou jedním uchem tam  
a druhým ven. Není slyšet žádný nářek či stížnost, nikdo nepřizná, že je 
slaboch. Žijí ze dne na den, nikdo neví, co se může stát. Věci, které brali 
jako samozřejmost – chléb, voda, postel – se stávají nejdražšími věcmi 
na světě.
Denně odjíždějí transporty bůhvíkam a matka s dcerou slepě doufají, 
avšak nevědomky, že se tatínek vrátí. Posměšky, narážky, šikana slabších 
a jistota, že s tím můžou pokračovat tak moc, jak se jim zlíbí. Nikdo si vůči 
nim nic nedovolí, přece oni jsou tady šéfové. Snadno si spletli respekt  
a strach. 
Nechápu, jak do nich mohli kopat, mlátit je, a přitom s vědomím, že se 
nemůžou bránit. Nechápu, jak někdo může v sobě takhle zapřít člověka.
Nechci, aby se to opakovalo. Nechce to nikdo z nás, ale přesto všechno 
jsou utlačovány jiné skupiny. Romové pro barvu pleti, Vietnamci pro 
tzv. šikmé oči, bezdomovci, obézní jedinci, lidé s různým náboženským 
vyznáním. Jsou šikanováni i dospělí, často stejně jako děti, že žijí jinak, 
něco jiného nosí, že jsou jiní…
Každý jsme přece něčím jiný a odlišnosti, ty nás činí originálními. Každý 
je originální stránkou v atlase světa.

Ve spárech
David Seidl, ZŠ Kladno 
2. místo v I. kategorii
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Je rok 2017 a ve světě se odehrává jedna z největších humanitárních krizí, 
zároveň s ní hrozí  také největší nástup nových nenávistných ideologií od 
dob druhé světové války. Já chodím do školy, do 9. třídy, dějepis mě nikdy 
moc nezajímal a politická situace taky ne. To ještě nevím, jak moc se můj 
pohled na svět změní a jak moc se změním já sám… 
Probudil jsem se do mrazivého dne, což není v lednu nic neobvyklého. 
Potom, co jsem se nějakým způsobem vykopal z postele a protrpěl další 
věci, které dělá skoro každý člověk před odchodem z domu, jsem odešel do 
školy.  Tam jsem si odbyl všechny předměty, včetně dějepisu, kde zrovna 
probíráme druhou světovou válku. Ani fotky válečných hrůz v učebnici 
mě nějak zvlášť nedonutily, abych se zamyslel nad tím, jestli se něco 
podobného někdy nemůže stát znovu. Odseděl jsem si hodinu a myslel na 
to, kam se půjdu najíst… Právě přecházím ulici po přechodu, když se ze 
zatáčky vyřítí auto. Nic víc si nepamatuju. Záblesk, bílo. 
To se ale po chvíli změnilo, neboť se mi z té bílé mlhoviny začala před 
očima rýsovat postava. Byla to máma, zrovna mě budila. Měla staromódní 
účes i oblečení, tipoval bych třicátá nebo čtyřicátá léta, na šatech brož, 
podobnou té, kterou máme doma po prababičce. 
S mírnou bolestí hlavy jsem vstal a rozhlédl se kolem sebe. V pokoji jsem 
neměl televizi a poté, co má ruka sahající po mobilu nic nenašla, jsem 
znejistěl. Nábytek byl jiný než ten který stává u nás doma. Byl totiž dost 
starý. Zamířil jsem tedy ke stolu, kde bych měl mít počítač. Ten tam ale 
také nebyl. Šel jsem do kuchyně, na stole ležely noviny. Byl 19. červen 
1942.  Začala se mě zmocňovat panika. 
Máma se zeptala: „Je ti něco?“  Obořil jsem se na ni, že je špatný rok. Chvíli 
přemýšlela a pak mi řekla: „Máš pravdu, pro nás jako Židy je opravdu 
špatný rok.“ Hleděl jsem na ni a nechápavě namítl, že má být přece rok 
2017. „Nevtipkuj tak hloupě, když je to teď s námi vážné!“ vynadala mi.  
Stál jsem jako opařený a myslel jsem, že tím, kdo nemístně vtipkuje, je ona. 
Zeptal jsem se, proč mi nechystá svačinu do školy. To ji evidentně rozčílilo, 

Vpřed do minulosti
Jan Schneider, Gymnázium Olomouc-Hejčín 
3. místo v I. kategorii
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jelikož na mě začala křičet. Křičela, že ta hloupá sranda by už stačila,  
a dostal jsem pohlavek. Nějak mě v tom okamžiku opět pochytilo bílo, 
slyšel jsem, jak se mě někdo ptá, jestli ho vnímám, a znovu jsem ucítil 
mírné proplesknutí. Nemohl jsem reagovat. Najednou to hrozné bílo opět 
zmizelo, já seděl na židli v kuchyni a máma mi dělala přednášku o tom, že 
přece my Židé teď do školy chodit nesmíme a že vtipkovat o tom je hloupé 
a ode mě nezodpovědné. Pořád jsem nějak nechápal, o co jde, a snažil se 
různými způsoby probudit. Několikrát jsem se plácl přes obličej, poštípal 
jsem se, ale ono nic, jen jsem matně viděl mámin překvapený výraz.
Vyhlédl jsem z okna. Na ulici pochodovaly oddíly SS, šedé košile, vysoké 
holínky, nohy a ruce v zákrytu tak, že vypadaly jako jeden muž. Rychle 
jsem od okna ustoupil, jak moc jsem se lekl… 
Musel jsem se na chvíli posadit, abych se trošku vzpamatoval z toho, že 
jsem se pravděpodobně ocitl v době o 75 let zpátky. 
V tu chvíli mě máma zavolala do kuchyně. Seděl tam i táta a máma mi se 
slzami v očích a s papírem v ruce sdělila strašnou zprávu: „Jsme vyzváni 
k transportu.“ Všichni jsme věděli, co to znamená. Nedalo se bohužel nic 
nedělat. Najednou jako bych si vzpomněl na ty hrozné fotky v učebnici 
dějepisu. Horší pocit mě nikdy nepřepadl. Představte si, že přesně víte, co 
hrozného se s vámi stane, ale vy nemůžete nic dělat. 
Museli jsme se na transport připravit. Mámě jsem zakázal vzít s sebou šperky 
a další cennosti, protože by nám je stejně zabavili. „Jak to můžeš vědět?“ 
Nebyl čas na bláznivé vysvětlování, jen jsem řekl, ať mi věří. Schovala 
je tedy pod parkety do plechové krabice od kávy. Ještě tentýž den jsme 
museli na shromaždiště, které bylo poblíž školy, v níž jsem nedávno seděl 
v lavici.  K večeru jsme se pak s dalšími lidmi pomalu a potichu přesunuli 
na nádraží a odtud vyjeli vlakem, kterým se běžně vozí dobytek. Dřevěné 
boudy na kolečkách, bez oken, kde se lidé na sebe mačkali a nemohli se 
ani hnout. Čekala nás dlouhá a nepříjemná cesta do Polska do Osvětimi, 
do toho nejhoršího, co si člověk může představit. Ráno jsme dorazili na 
místo. Všichni jsme museli vystoupit a esesáci nás nevybíravými pohyby 
nahnali do řady na přilehlé rampě. Z dějepisu jsem věděl, proč musíme do 
řady, ale nechtěl jsem znepokojovat rodiče, a nechal si tak tuto informaci 
pro sebe. Mám příšerný strach, nemůžu dýchat a cítím, jak mi slábnou 
nohy. Jsme na řadě. Přede mnou stojí esesák a doktor v bílém plášti. Při 
pohledu na něj málem omdlím. Je to totiž sám zrůdný Mengele. Jelikož 
jsem mladý a mám pěknou atletickou postavu, vyberou si mě pro práci  
a nepošlou na druhou stranu, odkud vede cesta rovnou do plynové 
komory. Je obrovské štěstí, že do plynové komory neposlali ani rodiče. 
Takové štěstí měl málokdo. Rozdělili nás však od sebe. 
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Ocitl jsem se s mladými muži a chlapci v baráku, kde postele, pokud 
se tomu tak dalo říkat, byly dřevěné a na jedné spali čtyři lidi. To byla 
v podstatě výhoda, neboť byla zima, my neměli deky, a tak se těla zahřívala 
navzájem. Dostal jsem práci ve skladě, kde jsme museli třídit věci, které 
nacisté ukradli Židům. Práce to byla relativně jednoduchá, ale velmi 
deprimující. Museli jsme třídit oblečení, náušnice, prsteny, náramky nebo 
zlaté zuby a věděli, že většina lidí, jimž ty věci patřily, je nejspíše mrtvá. 
Na jídlo jsme dostávali jednu misku s tmavou kaší za celý den. Občas 
někdo, kdo pracoval v kuchyni, ukradl kousek plesnivého chleba a podělil 
se s ostatními. V nás vězních ještě lidskost a naděje nevymřela… Všichni 
se snažíme pomáhat si. Proto je strašné vidět, když zastřelí někoho, kdo 
vám třeba zrovna den před tím ten kousek chleba dal. Člověk má výčitky, 
že mu nemohl pomoct. 
Při práci jsem si škaredě poranil nohu. V táboře doktor sice byl, ale ten 
vám naopak mohl ještě ublížit, nebo vás rovnou poslat na smrt. Původně 
jsem chtěl za ním jít, ale naštěstí mi jeden muž, který byl v Osvětimi už 
delší dobu, poradil, že to dělat rozhodně nemám. A nejspíš mi zachránil 
život. 
Jednoho dne, když jsem musel jít opět třídit, se do skladu připotácel 
dost nalitý esesák. Nebylo to nic neobvyklého, ale bál jsem se, protože 
v opilosti začal vždycky střílet. A opravdu. Přišel ke mně a přiložil mi  
k hlavě zbraň. „Prásk!“ Opět bílo, jen záblesk. 
Znovu se mi začaly zjevovat postavy. Byla to postava v bílém, a až potom, 
co se mi zaostřily oči, jsem uviděl, že to je doktor. Ale ne doktor z roku 
1942, doktor z roku 2017.  „Srazilo tě auto a byls nějaký čas v bezvědomí,“ 
řekl. To, co se mi v kómatu přihodilo, jsem si zatím nechal pro sebe. 
Ovšem jakmile mě po nějaké době propustili z nemocnice, začal jsem 
zjišťovat, zda v našem domě skutečně nežili Židé deportovaní do Osvětimi. 
Bydlíme v centru města a o takových případech jsem slýchal. Koneckonců 
tři v dlažbě zasazené bronzové destičky se jmény Scheck, Schecková, 
Schecková–Novotná jsem vždy překračoval, když jsem vstupoval do 
našeho domu. Doma jsem se podíval pod uvolněné parkety (máma vždycky 
říkala, že se to musí opravit) a našel jsem šperky. Vysvětlil jsem mámě 
příběh, který se odehrál, když jsem byl v kómatu. Nejdřív si myslela, že 
blázním, ale poté, co jsem jí vše řekl a ukázal šperky, to začalo všechno do 
sebe nějak zapadat. Nález jsme se rozhodli odevzdat Židovskému muzeu. 
Z kluka, který se nikdy nezajímal o dějepis, se teď stal člověk, který ví, 
že to, co zažil v bezvědomí, ať už to byla náhoda, nebo cokoliv jiného, 
se nikdy nesmí opakovat! Nikdy se nesmí stát, aby byla znovu zrazena 
lidskost!
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Dopis Ježíškovi
Anička Nováková, Paseka 34, 78397 Uničov

Ježíšek Nebe
V Uničově dne 21. 12. 1942

Milý Ježíšku,

k letošním Vánocům si moc nepřeji. Ale hlavně toužím spatřit svého 
kamaráda Davida. Už jsem ho tak dlouho neviděla! Chodí se mnou do 
školy, sedíme v jedné lavici a já se nemohu dočkat, až mu ukážu, jaký nový 
účes mi mamka udělala! Tatínek mi prozradil, že Ježíšek může sledovat 
všechny děti. Je tomu tak? Jestli ano, líbí se ti můj účes?
Maminka říkala, že viděla Davida a jeho mámu odjíždět na dovolenou 
do USA. Jak to, že mi nic neřekl? A já jsem přitom jeho kamarádka! 
Teda, doufám. Kamarádi si přece říkají všechno, ne? Myslíš si, že jsem 
jeho kamarádka, Ježíšku? Pamatuji se, že před několika dny náš pan farář 
kázal o přátelství, důvěře, toleranci a rovnosti mezi lidmi. S obtížemi si 
vzpomínám na jeho přesná slova, ale jsem si jistá, že svá slova dokazoval 
čtením z Bible. Na jednu jeho větu si pamatuji přesně:  „Co nechceš, aby 
ti jiní nečinili, nečiň ty jim.“ Pan farář to vysvětloval tak, že bychom se ke 
druhému člověku měli chovat hezky, protože si určitě přejeme, aby i on se 
choval hezky k nám. Ježíšku, já bych příteli řekla, kam jedu a co tam budu 
dělat. Věřím, že přátelé nemají mít mezi sebou tajemství. Mají si věřit! 
Ježíšku, myslíš, že se mýlím? Že jsem pošetilý blázen?
A když mluvíme o hlupácích, slyšela jsem někoho bouchat na naše dveře  
a pak řvát: „Však na vás taky dojde!“ Dokonce jsem našla v záhonku pod 
okny hozený kámen. Mamku jsem tím hrozně vyděsila. Dokonce i táta 
se lekl! Maminka plakala a šeptala něco o odjezdu do Ameriky, táta ji 
ujišťoval, že se nemáme čeho bát, že jsme doma v Čechách. Moc jsem 
jim nerozuměla. Nevím, jestli mohu tátovi věřit. Ježíšku, Ty jsi přece 

Dopis Ježíškovi
Simona Gáborová, Gymnázium, Uničov
3. místo v I. kategorii
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vševědoucí. Co si o tom myslíš? Jsi spíše na straně mého táty, anebo máme 
odcestovat. Třeba bych se aspoň střetla s Davidem! Maminka proplakala 
celou noc. Nakonec jí táta slíbil, že bude o cestě do Ameriky přemýšlet. 
Hrozně bych si taky přála jet na dovolenou.
Tak či tak, doufám, že se s Davidem setkám, ať už v Americe, nebo až se  
z dovolené vrátí. Ježíšku, pomoz mi mé přání splnit. Tak moc mi chybí!  
A kdybych ho náhodou nezastihla, mohl bys mu napsat zprávu, že se mi 
po něm moc stýská a že ho zdravím a že mu přeji hodně štěstí. A vzkaž mu, 
že za ním možná přijedu. Moc, moc Ti děkuji!

Ježíšku, přeji Ti šťastnou cestu při rozvážení dárků dětem.

Anička Nováková

P.S. Ježíšku, právě jsem zaslechla rozhovor rodičů. Mluvili velmi tiše, a tak 
jsem jen vyrozuměla, že David s maminkou nakonec do Ameriky neodjel. 
Bydlí někde v Polsku v ubytovně, kam se vchází branou s nápisem Arbeit 
macht frei. Zkusím přemluvit rodiče, abychom ho jeli navštívit! Tak mi 
drž palce!
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Na podzim 2016 jsme dostali ve škole nabídku, jet se podívat do Osvětimi. 
Hned mě to zaujalo. I můj bratr byl před několika lety na stejném „zájezdu“ 
a vzpomínám, jak nám po příjezdu domů emotivní zážitky vyprávěl.  
O Osvětimi, jako o nejhroznějším zážitku ze školního výletu, nám doma 
vyprávěla i babička Milenka, která Osvětim jako malá se školou také 
navštívila.
Asi v 5 ráno jsme odjížděli, cesta do Polska byla dlouhá, tak abychom stihli 
naplánovaný program. Byl jsem zvědavý i nervózní. Už cestou v autobusu 
jsem vzpomínal na svou prababičku Růženku, která bohužel nežije, 
zemřela v roce 2013 ve svých 91 letech. Dobře si ji pamatuji, byla to i ve 
stáří krásná dáma, vždy upravená, která měla ráda kolem sebe společnost. 
Prababička byla od svých 18 let v koncentračním táboře, jen proto, že byla 
Židovka. Celá její rodina byli Židé a pět let v táboře přežila jenom ona 
sama, všichni další tu umřeli.
Když jsme přijeli na místo a vystoupili z autobusu, vešli jsme do budovy, 
kde jsme po zakoupení lístku dostali na uši sluchátka, prošli jsme bránou 
s nápisem Arbeit macht frei a byli jsme uvnitř. Kolem nás byly cihlové 
staré domy a prašné cesty kolem nich. Začaly se mi honit hlavou smutné 
myšlenky z toho, že tu umírali lidé, vlastně moji příbuzní, které jsem nikdy 
neměl možnost poznat. Průvodkyně nás zavedla do celkem velké místnosti, 
kde visely od stropu listiny se jmény zde zemřelých. Ta jména byla napsaná 
úplně drobným písmem, a přesto papíry byly zcela zaplněné, těch jmen 
byly mraky. Prababička prošla několika koncentračními tábory, byla  
i v tomto. Nerada na to vzpomínala, i když jsem se jí jako malý ptal, odkud 
má na předloktí vytetované to číslo, ale teď jsem to všechno pochopil. 
V hlavě mi naskočilo alespoň to, co jsem od ní, nebo od dědy (jejího 
syna), věděl. Prababička byla nejdřív v Terezíně, koncentračním táboře 
rozřazovacím. Následoval Bergen-Belsen a nakonec skončila v Auschwitz II 
– Birkenau (Osvětim). Před koncem války Němci dostali strach, že se svět 
dozví o jejich hrozných činech, a začali ničit tábory a odvádět Židy pryč. 

Holocaust a jeho reflexe
David Bix, Gymnázium Dr. K. Polesného, Znojmo
3. místo v I. kategorii
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Tomu se říkalo Pochod smrti. Prababička jednou říkala, že tehdy bylo pro 
přežití nejdůležitější mít dobré boty. Nevěděli, kam jdou, ale kdo odmítal 
nebo nemohl jít, byl okamžitě zabit. Teď už vím, že je chtěli fašisti nahnat 
do Baltského moře, aby je tam utopili. Na tomto pochodu se prababička 
seznámila se svým budoucím manželem, mým pradědou, který bohužel 
zemřel dřív, než jsem se narodil. I na něho jeho blízcí často vzpomínali  
a já ho znám z vyprávění mého táty a dědy. Praděda byl vynikající zlatník  
a hodinář. S tátou si hráli, vyráběl mu hračky ze samorostů. V koncentráku 
byl praděda 4,5 roku. Za tu dobu prošel koncentračními tábory Terezín, 
Lublin, Auschwitz (Osvětim) a Sachsenhausen, ve kterých musel pro 
Němce pracovat, jinak by ho zabili. Z vyprávění mého dědy vím, že 
praděda při přebírání věcí zabavených Židům při vstupu do koncentráku, 
dostal za úkol opravit starý budík. Když otevřel zadní kryt, našel na něm 
páskou nalepený obrovský diamant, takový předtím, ani už nikdy potom, 
neviděl. Hlavou mu proběhlo, že to přece nesmí fašisti dostat a zahodil ho 
do latríny. Na konci Pochodu smrti praděda vážil 39 kilo, já mám teď 52  
a jsem hodně hubený. Nedokážu si to ani představit. Prababičku a pra-
dědu osvobodili nakonec Rusové. Zůstali spolu až do pradědovy smrti 
a po zbytek svého, ještě dlouhého života zůstala prababička sama, jeho 
místo už nikdo nenahradil.
Myslím si, že každý člověk by měl aspoň jednou za život na vlastní oči 
vidět, kam až došla rasová nenávist, jak zrůdně se dokázal chovat člověk  
k člověku, jak vymyté mozky měli tito lidé, kteří hrůzy na druhých 
páchali, dokonce i na malých dětech, jako by to ani nebyli lidé. Z knížek, 
přednášek či filmů o pronásledování Židů to tak nevyzní, jako prožitek na 
vlastní kůži. Chodit těmi místy, cítit tu smrt všude kolem, vidět ty hromady 
dětských botiček, vlasů, kterých bylo 16 tun, a jak lehké přitom jsou vlasy,  
a představit si sebe sama na tomto místě, představit si svou prababičku 
Růženku jako mladou na tomto místě, já bych se určitě zbláznil. Navíc si 
vlastně uvědomuji, že kdyby to s prababičkou a pradědou dopadlo jinak, 
já bych se vůbec nenarodil… A kolik dětí se díky zásahu fašistů do osudu 
ostatních vlastně ani nenarodilo? Kolik géniů? A možná by mezi nimi byl 
vynálezce léku třeba na rakovinu…, ale to už se nikdo nedozví.
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Plyšový medvídek

Plyšový medvídku,
v mé malé ruce.
Plyšový medvídku,
srdce mi tluče.
Plyšový medvídku
od mého tatínka.
Plyšový medvídku,
nastane chvilinka?

Chvilinka času být zase s rodinou,
alespoň na chvilku, 
než všichni zahynou.
Do plynu zlí lidé zavést je chtějí,
z mé rodiny 
jen dva zůstat smějí.
Plyšový medvídek a já.

Plyšový medvídek na cestě leží,
přežije alespoň on?
Myslím, že stěží.
Je jako já
židovského původu,
nechápu,
proč berou nám svobodu.

Plyšový medvídku od mého tatínka!

Plyšový medvídek
Pavlína Lindová, ZŠ, Líbeznice
Čestné uznání v I. kategorii
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Všude byla spousta lidí, spousta krásně oblečených lidí. Na koženkových 
sedačkách seděly krásně oblečené dámy s nádhernými účesy a koketovaly  
s muži v galantních oblecích.
Mezi nimi jsem stála já. Na rozdíl od nich jsem měla mastné vlasy, poněkud 
ušmudlané tváře a potrhané staré hadry. Vedle svého otce, jenž páchl kouřem  
z dýmky, jsem stála  v nepohodlných dřevácích.
Udiveně jsem sledovala malé vesničky, poté jsme projeli i Kladnem, kam 
jsem s otcem jezdila na trhy. Jenže pak jsem oněměla.
Vlak se po dlouhé době dokodrcal do Prahy.  Krásu pro mě nepoznaného 
velkoměsta jsem však přestala vnímat, když mi otec pošeptal: „Tu cestu si 
zapamatuj, příště už pojedeš sama.“
Z nebe se snášely vločky. Normálně bych se začala nadšeně smát, až by mi 
tváře zrůžověly a v očích by se zažehly jiskřičky, jelikož bych se ten jejich 
elegantní tanec snažila napodobit.
Jenže teď se mi z očí řinuly vodopády slz.
Ztratila jsem se. V Praze.
Všechny ulice mi přišly stejné, všude jsem vídala své stopy. Pytel 
naplněný jídlem, co by zvládl nasytit všechny obyvatele našeho malého 
hospodářství, se mi zdál čím dál těžší a cíl se zdál nezdolatelný. Já ten 
pytel k dědovi prostě nedonesu, nezvládnu to.
Zastavila jsem se uprostřed ulice a sledovala obláček páry vycházející  
z mých úst. Polekaně jsem sebou trhla, protože v tu chvíli se ozval hlas: 
„Holčičko, není ti zima?“ Otočila jsem se a tam stála dáma s dcerou. Obě 
na sobě měly teplé kabáty, ale nejvíc jsem jim záviděla již od pohledu teplé 
kozačky. „No, je.“ Dala jsem jí zapravdu. „A ty ses ztratila, viď?“ Ptala se 
dál. „No, jo.“ Zazněla má ubohá odpověď v ponuré večerní Praze. „Víš co? 
Půjdeš s námi. Doma ti najdeme nějaké oblečení i boty.“ Řekla ta neznámá 
žena a mé srdce zaplesalo radostí.
Ta dobrosrdečná žena bydlela nedaleko, při společné řeči se ani ten pytel 
nezdál tak těžký.

Cesta do Prahy
Eliška Brzková, ZŠ, Vlašim
Čestné uznání v I. kategorii
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Po chvíli jsem už byla v teplé domácnosti, kde mě umyli od hlavy až k 
patě, cáry mého oděvu vyměnili za slušivé, ale hlavně teplé ošacení s 
kozačkami. „Moc vám děkuji,“ řekla jsem při odchodu. Paní se usmála, 
ještě jednou mi řekla cestu na nádraží a rozloučila se.
Když vlak přijel do naší vesnice, čekal mě návrat do tvrdé reality. Než 
jsem vůbec došla po rozbahněné cestě domů, došlo mi, že otec bude zuřit.  
A taky že zuřil. Vyčetl mi, že nejsem ani schopná donést dědovi jídlo a že 
jsem si ještě nasyslila oblečení pro sebe.

***
Nenechal mi ho.
Ráno bylo mé oblečení i boty pryč. Ranním vlakem dojel do Prahy a můj 
včerejší úkol splnil sám.
Našla jsem si něco jiného ve skříni a šla tiše za maminkou do zaostalé 
kuchyně oproti té, co jsem zahlédla včera. Moji tři mladší sourozenci ještě 
spali. Viděla jsem maminku, jak se snaží rozkrojit ztvrdlý bochník chleba.
„Maminko, co všechno děda s tím jídlem dělá? Sám to sníst nemůže, ten 
pytel byl strašně těžký.“
Maminka položila nůž na stůl, klekla si přede mě, aby byla na úrovni 
mých očí, a začala vyprávět. O tom, jak všechno jídlo, co se nám dostane 
do rukou, otec po mně posílá do Prahy a děda ho prodává na černém trhu 
za velké peníze.
„A kde ty peníze tedy jsou?“ Položila jsem otázku při pomyšlení na to, že 
naše rodina hladoví.
„To víš, Maruško, tatínek všechno prohraje v kartách...“
Toho dne jsem pochopila, že můj výlet do Prahy nebyl poslední. Jezdila 
jsem tam snad každých 14 dní. Jednou na náš vlak byla svržena bomba při 
náletu. Vše jsem však přežila, i když se šrámy na duši.
Ani nevím, zda mám říkat bohužel či bohudík, když mého otce zastřelili  
5. května 1945 na barikádách v Praze, jež volala o pomoc.
Děd se s námi od těch dob nespojil, ale naše trápení tím rozhodně 
neskončilo...

Tento příběh je sepsán dle skutečné události, jež prožila Marie 
Hrdinová z Pravonína, která je již po smrti.
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Ze školních lavic všichni moc dobře známe tak často opakovanou větu.  
A sice to, že holocaust je systematické pronásledování a následné 
vyvražďování hlavně Židů, lidí židovské komunity. Mnoho lidí se už  
o problematiku dále nezajímá, přijme ji jako další informaci, informaci, 
kterých za den pochytí opravdu mnoho. Jsou zde ale i tací, kteří se snaží 
šířit dál to, co se odehrálo v tak nedávné minulosti. Někdy je to opravdu 
těžké. Ať je to ale tak nebo tak, nikdo si nedovede pořádně představit, co 
lidé v té době zažívali (kromě těch, co toto zažili a přežili). Už jenom počet 
zavražděných lidí je neuvěřitelný. Z povídání a vzpomínání pamětníků 
běhá mráz po zádech a občas až naskakuje husí kůže. Už při pouhé 
myšlence, že bychom měli žít v takové době, nám tuhne krev v žilách. 
Zkusme si to ale alespoň trochu nastínit. Představme si, že jsme malé 
dítě v židovské rodině, jedno z mnoha tisíců, které se těší na svůj budoucí 
život, na to, že si najde svého partnera či partnerku a založí rodinu. Dítě, 
které věří ve šťastnou budoucnost…
Každé ráno vstává, oblékne si šaty a běží do školy. Těší se na své spolužáky, 
těší se, co se dozví nového, má trošku strach z neoblíbených předmětů. Po 
škole si jde hrát na hřiště se svými kamarády či skákat panáka na ulici. 
Večer vypráví svým rodičům, co vše za den prožilo. Ti mu se smíchem 
odpovídají a vzpomínají na své dětství. Pak se ale něco změní.  Dítě pomalu 
začíná cítit změnu atmosféry. Maminka už není samý úsměv jako dřív, 
tatínek chodí z práce ztrhaný. Dítě je od přírody zvídavé, a tak se ptá, co se 
děje. Vždy se mu dostane jen neurčité odpovědi: Žijeme v těžkých časech. 
Nikdo totiž nedokáže říci malému děcku, jak špatně na tom doopravdy je. 
Že tatínek je Žid a že jsou nyní nechtění, z neznámého důvodu. Jindy tak 
šťastné dítě začíná vstávat do nejistoty. Ve škole už se neusmívá. Spolužáci 
se s ním již skoro nebaví – z jemu neznámého důvodu. Na hřiště ale rádi 
zajdou. Jednou je svědkem něčeho zvláštního. Pro jednoho z kamarádů si 
přišla maminka. Uprostřed právě rozehrané hry byli všichni zvědaví, co 

Židovské dítě
Lucie Pecháčková, Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice
Čestné uznání v I. kategorii
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se bude dít. Mamka popadla hošíka za ruku. Vypadala rozrušeně a trochu 
rozzlobeně. Nikdo moc neslyšel, co mu cestou domů říkala, zatímco 
chlapec neochotně cupital za ní. A naše „židovské“ dítě stihlo pochytit 
jenom pár slov, nikdo moc nechápal smysl. „S Židy se nesmíš bavit, příště 
mi řekneš, s kým si jdeš hrát, než někam půjdeš“. Atmosféra zhoustne  
a všichni se vypraví domů. Dalšího dne se na svém oblíbeném hřišti děti 
nesetkají ve svém původním složení. Toho dne totiž bylo Židům zakázáno, 
chodit na určitá dětská hřiště. A tak nic nechápající dítě sedělo na lavičce 
a smutně pozorovalo ostatní děti, jak si hrají. Nechápalo, čím je jiné. Proč 
nemůže také? Vypravilo se domů. Poprvé se ocitlo v nejistotě, co bude dál. 
Je tak malé, a už se bojí o svoji budoucnost. Ale pořád věřilo. Věřilo, že 
to byl jen nějaký „hloupý“ předpis, který se zase změní stejně tak rychle, 
jak se objevil. Ale nezměnil. Naopak. Takovýchto „hloupých“ předpisů jen 
přibývalo. Muselo se chodit jen na určeném chodníku, nesmělo se jezdit 
autem. A proč? Odpověď je tak známá. Protože jsme Židé. Jednoho dne se 
dítko smutně „doloudalo“ ze školy a odhodilo tašku. Tatínek doma nebyl, 
pouze maminka, která vypadala velmi ustaraně. „Tatínek musel odjet. Na 
víc se mě teď neptej“. To byla jediná věta, kterou se dozvědělo. Poznalo, 
že se víc nedozví. Začal ho sužovat strach. Strach z budoucnosti, strach 
z přítomnosti, strach z toho, kým je. Čím jsou Židé tak odlišní? Pořádně 
neví, co to znamená. Později se od maminky dozví, že si tatínka odvezlo 
gestapo právě z tohoto důvodu… Jsou Židé, tedy podle nového uspořádání. 
… Jednoho dne mu mamka připnula na triko žlutou hvězdu. Malému 
děcku to nepřišlo ponižující, myslelo si, že je to jen módní doplněk, i když 
poněkud zvláštní. A s úsměvem vyběhlo z domu a běželo do školy. Velmi 
brzy ho polilo horko, když zjistilo, že ne každý má tuto šesticípou hvězdu. 
Když si všimlo odsuzujících a soucitných pohledů kolemjdoucích, úsměv 
najednou vystřídala nejistota. Začal ho sužovat strach každého dalšího 
dne. Co bude zítra…? Je ještě tak malé, mělo by mít strach ze špatných 
známek, ne z toho, co bude dál. Mělo by se starat o svá odřená kolena, ne 
o svůj původ. Mělo by se obávat špatného počasí, ne o život svého otce. 
Je ještě tak malé a nevinné. Má hledat své první dětské lásky, ne něco 
k snědku, aby utišilo svůj nenasytný žaludek. Mělo by hledat odpověď na 
otázku, kterou mu zadají ve škole, kterou najde během svého zkoumání 
a her s kamarády, a ne na to, čím jsou Židé tak odlišní, co dělají jinak než 
ostatní lidé.  A tak skoro všechny hvězdičky opustily jeho oči. Už zbyla 
jen malá jiskra, která se velmi těžko zažehává. Jednoho dne přišel dopis 
i mamince. Musela odjet. Tu noc nezamhouřilo oka. Celou noc plakalo. 
Kdy ji znovu uvidí? Co s ní teď bude? Co bude s ním? Ráno si mamka 
vzala svůj velký kufr. Malé dítě ode dneška bude žít u strýce a u tety. Ti 
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se snaží nahradit rodičovskou lásku, ale jde to velmi těžko. Míč leží pod 
postelí, plyšák ve skříni. Nikdo zatím nedokázal odpovědět na otázku, již 
si kladlo každým dnem. Ve škole se o židovské komunitě dokonce nesměli 
ani zmiňovat. A tak to šlo dál. Občas přišel dopis od maminky či tatínka. 
Ujišťovali své jediné a milované děťátko, že vše bude v pořádku, že se zase 
brzy uvidí. Ale už si tím nebyl nikdo tak jistý. A potom se to stalo. Tetičce 
a strýci přišel dopis. Dopis ne pro ně, ale pro někoho jiného. Děťátko, 
jež chránili, o které se starali, které se pro ně stalo skoro vlastním, s tím 
se musí rozloučit. Naposledy mu zamávali, naposledy se na něj usmáli. 
Smutně sledovali toho malého člověka odcházet. Oči človíčka, které 
už ztratily i ty poslední jiskřičky. Sledovali odcházet dítě, které mělo 
mít před sebou celý život. Dítě, které bylo zvídavé a velmi inteligentní. 
Pozorovali ho, jak se v něm všechna naděje udusila. Naposledy zvedli ruce 
na pozdrav. A pak už o něm nikdy neslyšeli.
Co všechno v sobě skrývá slovo holocaust? Kolik utrpení a bolesti se 
vejde jen do jednoho slova? Myslím, že na tuto otázku se jen velmi těžko 
hledá odpověď. Nikdo nikdy nepochopí, co nacisty, a hlavně Hitlera 
vedlo k takové nepochopitelné a obrovské nenávisti vůči Židům. Nikdo 
si ani nepředstaví, jaké to bylo vědět, že brzy zemřete. Že vám zbývá jen 
posledních pár dní a nikdo se o vás třeba ani nedoví pravdu. Sledovat 
další a další lidi, které přivážejí. Říkat si, jestli tohle šílenství vůbec někdy 
skončí.  A to jenom proto, že jste Židé.  Za tak poměrně krátkou dobu 
zemřelo mnoho lidí. Co je ale ještě děsivější? Že toto se odehrálo v docela 
nedávné minulosti. Civilizace je vyspělá, jsme stále inteligentnější,  
a i přesto se dělo něco takového? Proto je ale dobře, že existují lidé, 
kteří se o tuto nedávnou minulost zajímají a snaží se tyto hrůzy šířit dál.  
A nemusí to být jenom pamětník. Ačkoliv existuje mnoho pamětníků. 
Musí být ale velmi těžké a náročné o tom mluvit. Znovu vzpomínat na 
to, co se třeba snažili tak dlouho potlačit. Když viděli umírat své nejlepší 
přátele či své rodiny. Že oni přežili třeba jen kvůli obrovskému štěstí. 
Že ten, co stál vedle nich, už je dávno po smrti. Ale jen za pomoci těch, 
co přežili, se můžeme doopravdy dozvědět, co se dělo. Proto je důležité 
o tom mluvit. Nikdo se již nikdy nedozví pravý důvod tohoto jednání. 
Nemůžeme to tedy bezmyšlenkovitě odsuzovat ani na to slepě zapomínat. 
Myslím si, že je důležité vědět, co se dělo, a dát pozor, aby se to pokud 
možno už nestalo. I když se to může zdát velmi těžké…
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Každému, než vlezl do budovy, dali oblečení, abychom se do něj převlékli. 
Všiml jsem si, že každý má jiné číslo. Poté co jsme vylezli druhou stranou 
z budovy, si zapisovali naše čísla a poslali nás do jiné po čtyřiceti lidech 
a zavřeli nás tam. V místnosti byla obří třípatrová palanda, naproti byly 
uzoučké poličky maximálně v šířce třiceti centimetrů s čísly, každý měl 
dvě poličky a v jedné byla lžíce, miska a hrneček, ta druhá byla prázdná, 
uprostřed místnosti byla kamna. Na palandách nebyla žádná podestýlka, 
pouze jen dřevo a sem tam vykukoval nějaký hřebík. U zamřížovaného 
malého okna byl mycí stolek s malou místností, vedle dřevěné dveře, 
takže jsem neviděl, co tam je, ale muž vedle mě tam nakoukl a zahlédl 
tam něco jako suchý záchod. Na palandách byla taky čísla hned naproti 
poličkám, já jsem měl dvě horní, a tím pádem jsem měl i místo na horní 
palandě. Spousta mužů si do té spodní poličky dala boty, a tak jsem si 
je tam dal taky a sedl si na svůj kousek na palandě. Dost jsme se tam 
mačkali a já si v duchu říkal, že to asi bude zvláštní noc, když už jsme 
teď na sebe namačkáni jak sardinky. Zjistil jsem, že ty tepláky nebo jak 
to mám nazvat, mají kapsy, sáhl jsem do jedné z nich a v ní byla nějaká 
krabička. Radši jsem ji nevyndal a řekl jsem si, že se na to podívám, až 
mě nikdo nebude vidět. Začalo se stmívat, tak jsem si lehl a snažil jsem 
se usnout.
Někdo začal křičet: „budíček“, měl jsem pocit, že jsem sotva oči zamhouřil 
a už musím vstávat. Vyskočil jsem tedy z palandy, obul se, zařadil jsem se 
do fronty, aniž bych věděl na co, až když byl přede mnou jen jeden člověk, 
pochopil jsem, že je to ranní „hygiena“. 
Vylezl jsem ven z budovy a šel jsem za ostatními, dostali jsme lopaty  
a začali jsme kopat, aniž bychom věděli, jak to má být hluboké a na jaké 
účely to bude. Podle toho, jak bylo ještě šero, jsem usoudil, že je maximálně 
šest hodin ráno. Kopali jsme několik hodin a chvilkami jsme se střídali 
podle slunce, začalo být tak poledne a vojáci nás zavolali, ať si jdeme pro 
misku, hrníček a lžíci. Už zase jsme stáli ve frontě, ale teď spěšně na jídlo. 

Štěstí/Neštěstí
Johana Ernestová, 5. ZŠ, Kladno
Čestné uznání v I. kategorii
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V duchu jsem si říkal: konečně, protože jsem měl už nesnesitelný hlad, 
dostávali jsme totiž pouze napít. Dostali jsme jen nějakou kaši do půlky 
té už tak malé misky a do hrníčku nám nalili cikorku. Když jsme dojedli 
to jídlo, co za nic nestálo, ale i tak jsme za něj byli rád, i protože jsme měli 
hlad, šli jsme zase kopat tu jámu. Začalo se stmívat, a tak nás poslali do 
naší budovy. 
Všichni byli po dnešku vyčerpáni a téměř hned usnuli. Vzpomněl jsem si 
na to, že mám v kapse pořád tu krabičku, opatrně jsem ji vytáhl, abych 
nevzbudil sousedy, a snažil jsem se v tom šeru přijít na to, co to je. Jenže 
mě vyrušil soused, lekl jsem se a krabičku schoval zpátky, naštěstí se jen 
otáčel na druhý bok, tak jsem ji zase vytáhl a konečně jsem přišel na to, 
že jsou to sirky. 
Uběhly tři týdny a já jsem na sobě pozoroval úbytek váhy, únavu  
a vyčerpanost. Mezitím jsme dělali takových prací, že to nejde spočítat na 
rukou. Jámu ještě vykopanou nemáme, ta prý chvíli počká. Dny se pořád 
strašně pomalu vlečou, k jídlu jsou pořád nějaké blafy nebo mi to občas přijde 
jako zbytky od vojáků. Blíží se k nám zima a my nevíme, co nás druhý den 
čeká, každý den slýcháme nadávky a urážky nebo schytáme pár ran. Několik 
lidí poslali na samotku, ale ještě se nevrátili, začínám mít pocit, že už se ani 
nevrátí.  Moc toho nenaspíme, řekl bych, že v průměru spíme tak pět/šest 
hodin. Najíst dostáváme dvakrát denně malých a nechutně vypadajících  
i tak chutnajících blafů, pijeme co každé čtyři hodiny a na záchod můžeme 
pouze ráno a večer.
Už jsou to dva měsíce, co jsme tu zavření, mezitím přijeli další lidé a na 
pokoji už nás je osmdesát, takže máme každý jen jednu poličku, spíme 
v botách a to lze spát pouze na boku, pokud se chce někdo otočit, musí 
se povinně otočit celé patro palandy. Jelikož jsou tu jen jedna kamna 
uprostřed, je horko a na krajích zima. Já spím naštěstí tak akorát daleko od 
kamen. Na našem záchodě to hrozně zapáchá tím, že je nás tu tolik, porce 
jídla se ještě o něco zmenšila a občas zmizí nějaký člověk a už se nevrátí. 
Už jsem pochopil, proč tu všichni jsme, spojuje nás totiž jedna věc, a tou je, 
že jsme všichni Židé a Němci se nás chtějí zbavit. Proto nás vozí sem, nutí 
nás pro ně dělat práci, už jsme i kopali hrob pro ty, co „zmizeli“. Ženy a děti 
vůbec nevidíme a nikdo o nich nic neví, ještě že jsem neměl rodinu. Otec 
i matka jsou už nějakou dobu zesnulí, jsem jedináček, s příbuznými jsem  
v kontaktu nebyl a manželku s dětmi jsem taky neměl, alespoň se 
nemusím strachovat, co se s nimi stalo nebo děje. Některé muže to dovádí 
k šílenství nebo je to dovedlo, a tak se ocitli mezi těmi, co „zmizeli“. 
Začali jsme plánovat útěk, našel jsem si tu jednoho muže jménem Karel, 
jsme spolu téměř pořád a velmi si rozumíme, je mu třicet let má hnědé vlasy 
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a zelenomodré oči, má opravdu vypracované svaly, je vyšší než já. Spoustu 
mužů ví, co máme v plánu, ale je těžké to uskutečnit, zatím jsme nesehnali 
vhodné materiály, ale to se nám snad jednou povede. Sice mi je pětadvacet 
let, ale jelikož jsem chemik, vím, jak vyrobit výbušniny, dýmovnice  
a veškeré podobné věci, jen ten vhodný materiály mi na to chybí.
Náš plán se čím dál tím více blíží, jelikož se mi povedlo se dostat do 
skladu a ukradnout tam několik věcí, které potřebuji. Našel jsem tam  
i síru, kterou asi používali na síření sklepů a skladů, tak jsem hned vzal 
dvě krabičky. Jeden voják totiž spal ve skladu, a jelikož byl opilý, nezamkl 
a já jsem byl zrovna poblíž, tak jsem si prostě vzal to, co jsem potřeboval. 
Věci jsem schoval na různá místa. Několika dalším mužům jsem řekl, co se 
mi povedlo a rozdělili jsme si kdo co přinese na pokoj. Dost by vzbuzovalo 
podezření, kdybych to nesl jen já a asi by mě i rovnou zastřelili, jelikož 
toho není málo. 
Když se začalo stmívat, šli jsme jako obvykle do pokoje, akorát jsme 
cestou všichni vyzvedli to, co jsme měli. Začalo se s výrobou dusičnanu 
draselného (půda, jemný dřevěný popel, kbelík, látka, nádoba určena na 
vaření, voda, papír-filtr, lepicí páska a zdroj ohně). Vyrobili jsme toho 
dostatek, aby mohlo utéct co nejvíce lidí. Druhou noc se začalo s výrobou 
– bílou dýmovnicí (dusičnan draselný, cukr) i s pevnou bílou dýmovnicí 
(dusičnan draselný, sorbitol, voda) a poté i se střelným prachem (dřevěné 
uhlí, dusičnan draselný, síra). Vyráběli jsme týden, abychom toho měli 
dostatek a pro jistotu i něco navíc. Sice nemáme výbušninu, ale my si 
postačíme s tímto. Máme totiž plán, jelikož jsme zjistili, co jsme to na 
začátku vlastně kopali, a ještě to není, tak nám to vnuklo nápad na útěk, 
který by se mohl zdařit. Tu jámu, co jsme ještě nedokopali, tak z ní má 
být bazén pro Němce a jelikož tam musí být i nějaký odvod vody, zkusíme 
vykopat i falešný tunel, který by končil pod opevněním tábora. Náš plán 
se začíná uskutečňovat, domlouváme se mezi sebou, jak to vymyslíme, 
jelikož musíme rozmístit výbušniny a dýmovnice.
Nastal ten večer, kdy se uskuteční náš útěk. Už jsem tu půl roku a nastal 
den, kdy se náš plán vyplní, samozřejmě počítáme i s komplikacemi, ale 
ty snad nenastanou. Blíží se půlnoc a my jsme vše rozmístili tak, jak jsme 
potřebovali. A nastává ten okamžik, na který všichni čekají, a tím je můj 
signál, aby to vypuklo. Našel jsem rozbitou baterku, ale opravil jsem ji a 
budu s ní dávat ostatním signál v pravou chvíli. Ale musím odhadnout tu 
pravou chvíli.
Signál byl určen a vypukl tu pěkný zmatek ohledně vojáků, my jsme měli 
vše připravené a promyšlené do detailu. To oni byli v momentě překvapení 
a nevěděli, co dělat, rozezněla se siréna na poplach. Vojáci byli opravdu 
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dost zmateni, ale my jsme pokračovali dál v našem plánu, začali zapalovat 
dýmovnice a výbušniny. Někteří vojáci stříleli do bílé tmy, aniž by věděli, 
kam a na co vlastně střílejí. Dva vojáci to schytali od svých kolegů. Zatím 
nám to vycházelo podle plánů, byli jsme už téměř všichni venku, zbývalo 
asi patnáct lidí, když vtom se to zvrtlo. Najednou bylo deset vojáků přede 
mnou, ale ostatní byli ještě v tunelu. A tak jsem tam hodil dvě zapálené 
plechovky se střelným prachem a jednu dýmovnici. Začali se na mě sápat 
vojáci, ale zapálil jsem další plechovku, aby se nedostali k ostatním, co 
už utíkali. Na chvíli je to zastavilo, už to vypadalo, že se mi povede také 
utéct. Když vtom jsem ucítil ránu v levém rameni, schytal jsem kulku. 
Bleskurychle jsem si rozmyslel svůj útěk, jelikož bych pak stejně měl 
malou šanci na přežití, když se teď prý podle vojáků rozšiřuje tyfus.  
A mně z ramene teklo opravdu hodně, trefil se mi přímo do hlavní žíly, 
akorát bych do té rány dostal infekci a umřel. Proto jsem vytáhl poslední 
čtyři plechovky a pět dýmovnic. Jako první jsem zapálil plechovky a hodil 
je mezi vojáky, ať si to taky užijí, ihned jsem zapálil dýmovnice a hodil je 
taky mezi ně, jednu vedle sebe a jednu za sebe. Nechal jsem si poslední 
plechovku v ruce, ty ostatní už začaly bouchat a vojáci začali křičet bolestí.
Naposledy jsem se ohlídl, viděl jsem, že ostatní jsou dost daleko, začala 
bílá tma a já zapálil poslední plechovku…
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„Vašíku, koupila jsem ti nový kabát,“ volá na mě maminka z předsíně ihned, 
jak dorazí domů, „Pojď si ho zkusit, prosím.“ Celý natěšený za maminkou 
běžím a kabát si oblékám. Jedna ruka, druhá ruka, modrá barva, teplo 
kožíšku a vůně marcipánu. Má zářící očka a spokojený úsměv od ucha  
k uchu. Maminka jásá a prohlíží si mě ze všech úhlů. 
„Ty budeš fešák.“ Směje se a líbá mě na čelo.
„Teď ho, Vašíku, jenom na chvíli sundej, musím tam našít hvězdu.“ Hladí 
mě maminka po tváři a má radost vyprchá jak lusknutím prstů. Jediná 
zmínka o hvězdě a svět je opět plný beznaděje, zoufalství a strachu, 
který mě sžírá až do morku kostí. Záblesk štěstí pohltí mlha temné doby  
a jiskřičky naděje uhasí zčernalý popel. Smutně kabát sundávám a 
podávám ho mamince, která usedá do křesla s krabičkou jehel a nití. S 
nespokojeným znechucením se posadím vedle maminky na zem a dívám 
se, jak obratně navléká nit a na můj běloučký sníh radosti našívá žluté 
paprsky, které pomalu, ale jistě rozpouštějí mé čisťounké nádherné dětství.
První cíp hvězdy, sladká vůně tvarohových buchet. Nedělní jablečný koláč, 
švestkové knedlíky s mákem a povidlové koláče ve středu odpoledne. 
Radostné snídaně za svitu sluníčka, teplé vánoční cukroví, lákavá vůně 
skořice a vanilky. Kde jsou všechny ty dobroty, maminko? Kdo otrhal 
všechny švestky na naší zahrádce? Proč musíme jíst týden starý chléb  
a schovávat ve špajzce poslední sklenici marmelády? Proč nesmíš kupovat 
med a proč tě včera po páté hodině nepustili do obchodu? Ach maminko, 
já mám pořád takový hlad.
Druhý cíp hvězdy, nedělní večery u strýčka Khona. To ses vždy, maminko, 
nádherně smála. Hrávali jsme karty a mladý Robert mě potají učil mariáš. 
Tancovali jsme za zvuku jazzových melodií a topinky s česnekem jsme 
zapíjeli červeným vínem. Tetička se vždycky na oko zlobila, když strýček 
vyprávěl veselé historky z dob jejich mládí a tobě, maminko, upřímně 
svítily oči radostí. Ani vidu, ani slechu po pokoření a studu, jež nyní 
zakalují tvůj pohled na svět. Maminko, chybí mi tvůj smích. Jak rád bych 

Maminčin úsměv
Tereza Třetinová, Gymnázium, Moravský Krumlov 
1. místo ve II. kategorii
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jej opět slyšel po nocích místo usedavého pláče, který tě vždycky ukolébá  
k spánku. Maminko, kam zmizela tvoje radost? Proč už se neusmíváš?
Třetí cíp hvězdy, Tonda, Benda, Fanda, Kamil, Petr a Ferda. Mariana, 
Anička, Zdenka, Marta, Eliška a Hanka. Mí kamarádi. Naše parta. 
Koulovačky, honičky, dovádění u rybníka, hry na schovávanou, hodiny 
plné smíchu a bez starosti. Kam se poděly? Kde jsou? Proč mě teď Benda 
nepozdraví a Anička vždy při setkání se mnou přechází na druhou stranu 
ulice? Copak si nic z těch krásných chvil nepamatují? Zapomněli? Proč si 
s nimi nesmím jít hrát? Maminko, to už i děti nenávidí?
Čtvrtý cíp hvězdy, tatínek. Vůně tabáku, včerejších novina starých knížek. 
Dlouhé hodiny nočních rozhovorů o budoucnosti, dětství a vítězství. 
Hokejové zápasy, pečení masa a chytání ryb. Vřelé objetí navozující 
pocit bezpečí a neutuchajícího dobra. Pusa na dobrou noc a pohlazení po 
tváři. Tatínku, kde jsi? Proč ses nevrátil domů? Komu mám teď vyprávět  
o krásné sousedovic Evičce? Kdo mi poradí, jak maminku utěšit? Kdo mi 
řekne, jak se správně prát? Kdo mě obejme a pohladí? Tatínku, vrať se. Já 
tě mám rád.
Pátý cíp hvězdy, vřelé pozdravy sousedů. Darovat pár slepic, vajíčka, 
mléko a nic neočekávat na oplátku. Krácení si nudy vymýšlením příběhů, 
když se maminka zapovídá v obchodě, a úsměvy kolemjdoucích na 
každém kroku. Tento náš poklidný život vystřídalo pohrdání, stud  
a opovržení. Kousavé pohledy a hlasité šeptání. Hanlivé poznámky a rána 
pod pravé oko. Bolest, pláč a beznaděj. Maminko, kde je spravedlnost? 
Kam se ukryla úcta? Vrátí se pokora? Bude nás svět zase někdy milovat?
Šestý cíp hvězdy a maminka se na mne usmívá. Snaží se skrývat slzy, 
které se rozplynuly v nalomeném srdci. Pokouší se mě uchránit bolestné 
pravdy, protože ví, že by mě zranila. Ale maminko, já už jsem velký, tak se 
neboj, že mě budoucnost zlomí, a sděl mi, co tě trápí. Mám strach, že tebe 
samotnou by starosti usoužily.
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Růžový trojúhelník
Kdopak jsi?
Chceme o tobě zjistit vše.
Kdopak jsi?
Tvůj soused a okolí těžko lže.
Kdopak jsi?
Proč nemáš děti a kde je tvá žena?
Kdopak jsi?
Třicátník a manželku stále nemá?!
Kdopak jsi?
Povídá se toho o tobě moc.
Kdopak jsi?
Zejména to, s kým trávíš noc.
Kdopak jsi?
Nespadáš pod náš pojem normality.
Kdopak jsi?
Jen si vzpomeň, žiješ v zemi totality!
Kdopak jsi?
Muž, který miluje muže!

Růžový trojúhelník
Lucie Bendová, OA a jazyková škola, Ústí nad Labem 
1. místo ve I. kategorii

Kdopak jsi?
Co se asi stane takové stvůře?
Kdopak jsi?
To za chvíli bude všem fuk.
Kdopak jsi?
Nezasloužíš nic, jen plno muk.
Kdopak jsi?
Pokusný králík naší doby doktorů.
Kdopak jsi?
Další vězeň koncentračních táborů.
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Něco se hnulo za závěsem u dveří. 
„Kdo je tam?“ rychle se vzpřímím na posteli a nastražím uši. Odpovědí je 
mi však pouhé ticho. „Tak kdo je tam?“ Snažím se, aby má ne příliš hlasitá 
slova zněla důrazně. Najednou se ze tmy vynoří postava a přistupuje ke 
mně. Raději ani nedýchám. Skloní se, chytne mě za ruku; mé zápěstí 
uchopí pevně, přesto jemně. 
„Zítra ráno musím odjet na východ,“ zašeptá. 
Ten hlas znám! 
„Arno! Ach, Arno!“ skoro vykřiknu radostí. „Tolik jsi mi chyběl!“ 
Zavěsím se mu kolem krku a stisknu rty, které se chystají zkřivit pláčem. 
„Tiše, Zdenko… Něco jsem Ti přinesl.“ 
Otřu si obličej a zadívám se na jeho dlaň, na níž se choulí malý prstýnek 
z ohnutého plíšku. Je na něm vyryto Arno 13. 6. 1942. Navlékne mi jej na 
prst.
„Tohle je náš snubní prstýnek. Bude Tě chránit. Pořád ho měj u sebe  
a buď statečná. Jestli to přežijeme, najdu Tě.“ 
Položí mi dlaň na tvář, zadívá se mi do očí, usměje se, políbí mě na rty, 
pomalu se zvedne a odchází. Pouští moji ruku, která padá a padá… Vím, 
že to zvládne. Je silný a zdravý, proto ho také vybrali. 
Opouští místnost a já si v měsíčním svitu, v tom krásném svitu luny 
prohlížím náš prstýnek. 
Ano. Budu statečná a všechno zvládnu. Pro něj, pro naši lásku a pro 
všechny krásné chvíle, které nás v životě čekají. Uvidíme se později, až 
tohle všechno přečkáme.
Usínám s úsměvem na rtech a blaženým pocitem. Zdá se mi o rozkvetlé 
louce, kde se potkáme, a on mi vyzná svou lásku. Mám na sobě růžové 
šaty, ve vlasech kopretiny, Arno mě drží v náručí a točí se se mnou dokola. 
Smějeme se a víme, že naše láska nikdy neskončí.
Je ráno. Probouzím se rychle. Vyhánějí nás na rozlehlý dvůr a řadí do 
zástupu. Pojedeme pryč, ale nikdo neví kam. Obrovská masa lidí postupně 

Prstýnek
Lucie Metličková, Konzervatoř, Plzeň 
3. místo ve II. kategorii
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mizí v útrobách starého vagónu. Nastoupíme, velké železné dveře 
se zavřou a vlak se dá do pohybu. Všichni se sesunou na jednu velkou 
hromadu. Teď už jenom čekáme, kdy se zase otevřou – a kde.
Stane se tak po třech dnech cesty. Vrata se s velkým rachotem uvolní a nás 
oslní jasné světlo. Někteří z vlaku vystoupí, jiní doslova vypadnou. 
Tady vládne smrt, jsi v nebezpečí. Ale jestli tě nezabijí, máš v sobě tolik 
síly, abys tohle všechno přežila. Lehké to nebude… promluví ke mně 
jakýsi hlas v mojí hlavě. Nevím, čí je, nepoznávám ho. Nikdy předtím 
jsem nic podobného nezažila. 
Pevně sevřu dlaň s prstýnkem. Dokážu to… Pro nás. 
Jsme odvedeny do velké místnosti. Stojíme před starší dozorkyní. Má 
vysoké černé boty a v ruce bič. Moc jí nerozumíme, ale pochopíme, že se 
máme svléknout a sundat vše, co nám může připomenout naši minulost. 
Šperky, hodinky, spony do vlasů… prostě všechno.
Pomalu odkládám šaty, z vlasů odepínám sponu. Nerada. Mám ji od 
babičky. Zadívám se na Arnův prstýnek a do hlavy se mi nahrne krev. To 
přece nemohu! Nemohu ho tu nechat, musím ho vzít s sebou. Jenže co 
se stane, když ho najdou…? Ani nechci domyslet. Kam ho schovat, když 
na sobě nemám vůbec nic? Sevřu ho v dlani a spolu s ostatními místnost 
opustím. Opět stojíme v zástupu na rozlehlém prostranství a jeden  
z dozorců nás pečlivě kontroluje. Kousek přede mnou stojí děvče. Má slzy 
na krajíčku, třese se zimou a strachy. Prohlíží ji. Nejprve zepředu, poté 
zezadu. Probírá vlasy, zvedá jí ruce. Teď chce rozevřít její pevně semknutá 
stehna. „Ne!“ vysmekne se a utíká pryč – přímo do náruče dalšímu 
z německých vojáků.  „Pusťte mě!“ křičí srdceryvně, až celá zrudne. 
Hází sebou ze strany na stranu, voják ji však drží za ruce pevně. Dozorce 
vyndá obušek a vší silou ji uhodí do hlavy. Dívce se v krku zadrhnou slova, 
která chtěla vyslovit. Zalapá po dechu a skácí se k zemi. 
Nikdo z nás ani nedutá. Jen stojíme, díváme se na tu děsivou scénu  
a bojíme se pohnout. Na pokyn dozorce přicházejí další dva muži a dívku 
sbírají ze země. Sama chodit nemůže, tak ji vlečou. Nikdo z nás neví kam 
ani jestli ji ještě někdy uvidíme.
Děvče vedle mě si všimlo mého prstýnku: „Proboha, zahoď to! Copak jsi 
neviděla, co udělali s ní? Zahoď ten kus plechu, neblázni, tady jde o život!“ 
Ano, možná že tady jde o život, ale… zahodit prstýnek? Zahodit Arnovu 
lásku? Pošlapat ji? Ztratit veškerou naději? Ne. Ať už to dopadne jakkoliv, 
já si ho nechám! Nepozorovaně strčím prstýnek do pusy a schovám ho 
pod jazyk. Teď přichází řada na mě. Skoro nedýchám. Cítím, že se mi 
motá hlava a začínají se mi třást ruce. Dozorce se mi začíná hrabat ve 
vlasech. Prohlíží je, důkladně, pramen po prameni. 
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Pokoušejí se o mě mdloby. Ach, Arno, jaké to bylo, když jsi mě po vlasech 
hladil ty! Když jsi vdechoval jejich vůni a dával mi do nich první jarní 
kvítky. 
Znovu se mi hrne krev do hlavy. Co když to nevyjde? Co když na prstýnek 
přijde? Co se mnou udělá? Dozorce pomalu proplétá své kostnaté prsty 
posledními prameny mých vlasů, teď natahuje ruce k mým ústům. Cítím 
jeho páchnoucí dech. Pokusím se mu jemně vysmeknout, ale drží mě 
pevně a prsty mi otevírá ústa. Užuž se dotýká mého jazyka…! 
„Schnell, schnell! Los! Schneller!“ směrem k nám se rychlými dlouhými 
kroky řítí další dohlížitel. Kostlivec se na mě zamračí a srazí mě k zemi. 
I když spadnu do škarpy a sedřu si loket, bolest necítím. V srdci mi hraje 
slavnostní pochod a hlava se mi málem rozskočí radostí. Zachránila 
jsem prstýnek! Zachránila jsem naši lásku, naději a víru! Zázrak. Osud 
zakročil… oddychnu si.
Vůbec nevnímám okolí ani to, co se děje. Že opět utváříme dlouhou řadu  
a že někam jdeme. Nakonec doslova běžíme. Ženou nás jako dobytek. 
Utíkáme skrz velkou stodolu, dozorci po nás házejí oblečení a boty. Na 
mě připadnou dlouhé večerní šaty – tmavě zelené, lehké, zdobené bílými 
perličkami, a pánské lakýrky. Jsou mi velké, ale to nevadí. Vycpu je 
slámou, abych je neztratila. 
Okamžitě utrhnu kousek látky a prstýnek do něj zabalím. Přivážu ho 
na šňůrku a pověsím na krk pod šaty, aby nebyl vidět. Usmívám se na 
všechny strany.
Dnes v noci je obzvláště zima. Nemohu spát. Mé myšlenky se točí kolem 
Arna. Trýzní mě, že nevím, co se s ním stalo. Možná ho někam odvlekli…? 
Zírám do prázdna. V hlavě si přehrávám všechny obrazy dnešního dne, 
ale soustředím se těžko. Necítím se dobře. Posledních pár dnů se mi často 
motá hlava a bolí mě břicho. Jsem vyčerpaná.
Další den ráno se znovu řadíme a počítáme. To úmorné počítání! Už to 
nezvládnu. Jsem na konci svých sil. Sotva se držím na nohou, hlava se mi 
málem rozskočí bolestí, o břiše nemluvím. Dělají se mi mžitky před očima 
a je mi šílená zima. 
Padám. Mé nohy neunesou tíhu života a já líbám zem. Pokolikáté už? 
Bolest tentokrát vnímám víc než kdykoli předtím. Tak takhle skončí můj 
život…? Zavírám oči a snažím se zhluboka nadechnout, jenže vdechuji jen 
prach. Celé mé tělo se zmítá kašlem.
Někdo na mě křičí, ale mně už je to jedno. Pomalu se smiřuji s tím, že mě 
zmlátí, odvlečou pryč jako tenkrát to děvče a už mě nikdo nikdy neuvidí. 
Jsem nikdo, nic. Moje jméno se rozplyne ve vzduchu a rozpráší na tisíce 
kousků.
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Hlas však náhle utichne a já z posledních sil obracím zraky k ostatním. 
Nikdo netuší, co se děje. Všichni stojí nehnutě a dívají se jedním směrem, 
k obrovským vratům. Je to možné?  Naši věznitelé nasedají do aut a 
ujíždějí pryč?! Proč?!!
V dálce zahlédneme mihotající se postavy ve vojenském. Ale to je přece… 
jiná uniforma! Jedni chytají dozorce, jiní obracejí zraky k nám. Co to má 
znamenat? 
Vidím jen velké černé siluety. Už přicházejí… Teď si mě vezmou a můj 
život – beznadějný a bezcenný – skončí. Skoro se mě dotýkají. Panebože! 
Co se mnou bude?! Já nechci! Nechci být tady, nechci, aby tohle byla 
pravda! 
Někdo mi pokládá dlaň na čelo. Váhavě otevírám oči. Všechno vidím 
rozmazaně, ale po chvilce už dokážu zaostřit. Poznávám Anitu. Sklání se 
ke mně, její urousané vlasy mě šimrají do tváře: „Zdenko, vstávej. Je po 
všem, válka je u konce.“
Neobratně se posadím a zpod šatů vyndám malý váček. Prstýnek. To 
on mě po celou dobu chránil, díky němu jsem naživu. Usmívá se na mě 
stejně jako Arno tenkrát. Nasadím si ho na prst a zavřu oči. Teď už jsem 
v bezpečí. 

Paní Zdenka Fantlová se narodila v Rokycanech u Plzně. V dospívajícím 
věku byla se svojí rodinou odvezena nejdříve do Terezína, později do 
koncentračních táborů Osvětim a Bergen-Belsen. Všechny hrůzy války 
přežila i díky malému prstýnku, který jí dával naději. Nyní žije pamětnice 
Zdenka Fantlová v Londýně a současné společnosti předává důležité 
svědectví.
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V modrých očích se odrážel pocit zděšení, který bezostyšně odhaloval 
veškerou bolest, jež se pokoušela vtěsnat do každičké buňky jejího těla. 
Avšak...? Cítila se tak snad? V hrozné situaci na podobném místě by se 
vůbec na nic ptát neměla. Ale otázka zakončená pozornost upoutávajícím, 
rudým vykřičníkem, si do ženiny mysli dokázala velmi snadno prokousat 
díru, trvalou stopu dokazující, že zde, v obrovském celosvětovém 
komplexu někdy a někde existovala. Jako by se v hloubce lidského  
podvědomí vyhouplo staré město, zatopené před tisíce věky...
Ne, namítla další, dosud ukrytá část jí samotné. Žiješ již třiatřicet let a to 
stravující zlo... ach, nemohly všechny pocity, zadušené uvnitř, vyplynout 
přes povrch právě teď.
Ostré pařáty se dostaly do jejího zorného pole. Rozplývaly se v okolní 
krajině, kterou polil kalný soumrak, a přecházely v totožný odstín šedi. 
Vždyť právě před sebe natáhla ruce! Nebo zůstala tady ležet, sama na 
sebe hledět? Neuvědomovala si, zda udělala nějaký pohyb. A ona možnost 
nepravdy roztrhávala na kusy poslední zbytky toho starého já... Nacházela 
se v jakémsi kómatu blížícího se poblouznění.
Viděla vybarvující se obrazy. Když naklonila hlavu mírně doleva, pohled 
jí dopadl na mrkvově oranžový geometrický útvar, za paží na opačné 
straně se skvěly koule nepravidelného vzezření. Koutkem oka si povšimla 
obrovského temného stínu. Tedy možná.
Třeba sklouzávala mezi litosférické desky, neznámo proč a jak, bez 
přání dopadnout na samotné jádro Země... Spíše vzlétla k oblakům  
a stávala se nadpozemskou... Druhá myšlenka jí najednou však přišla více 
nepravděpodobná. Záda ji pálila horoucím ohněm a navíc... Vždyť se před 
ní rozprostírá plátno noční oblohy, které ji okouzluje sametově černým 
pláštěm. Posívá jej tisíce vyleštěných briliantů, určitě je někdy viděla.
Její mysli se téměř chtělo dotknout něco dosud nepoznanými slovy. Lehce 
proletělo kolem zbývajících zbytků logiky a otřelo se o poslední lidský 

Pryč ze spárů ďábla
Karolína Kahounová, Církevní gymnázium, Plzeň 
Čestné uznání ve II. kategorii
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rozum. S námahou se snažilo o něj zachytit, stát se nevinnými kapičkami 
ranní rosy, co ráda ulpívá na stéblech rostlin, aby pak, až se spustí déšť, 
pokryla půdu celou...
Ano. Už pochopila, co se jí vzpomínka snažila sdělit. Před stoletími –
vzala je velká voda – nosila šperky, od malých kovových cvočků do uší 
po honosné náhrdelníky, jež dokázaly obyčejné, doma upletené šaty, 
přeměnit na úchvatné svatební.
Nacházela se v prostoru beze spodku, ani hořejšího patra nenalézala. 
Proplouvala mezi nebem a zemí a kolem ní se míhaly planetky, které září 
oslňovaly padající hvězdy... Tak zlatě stříbřité, až se jí tajil dech, neboť ji 
svou hmatatelností mohly shodit. Bála se, přestože věděla, že by nikdy 
nespadla.
Bála se, přestože věděla, co se stane.
Bála se, protože věděla, že krásný osud, který prožívá, je jen pouhá 
náhražka toho, co ji čeká.
Slabý hlásek mlhavý jako opar před ranním rozbřeskem, než se rozplyne, 
nesilně namítl: Věř si.
Přivřela oči. V době průběhu následující sekundy, kdy už konečně 
nevnímala okolí, na ně dopadla rána, tvrdá jako výbuch z děla. Svist pušky 
přerušil všechno, co kdy mohla mít - všechno, co se jí zdálo tak pryč... 
Před malinkou sekundou dosahovala nekonečnosti a pak jí ji někdo vzal  
a zpřetrhal a rozházel a rozsápal na kousky.
Víčka se zachvěla. Cosi před ní (nebo pod ní?) pořád burácelo. K náporu 
davů tvrdých lidiček, kteří se na ni bez milosti tlačili, se postupně prolínal 
hlas skřeku. Bolel v uších, pálil v nich příliš mocně, až ji polapila touha 
křičet, křičet na toho, kdo dokáže způsobit takové utrpení...! Nezmohla se 
ani na nádech.
Jasnost kolem jejího těla vybledla, ztratila veškerou pomíjivou nádhernost. 
Avšak mohla si ji lehce představit, když v ní byla zvyklá spatřívat. Světlo... 
tma... teplo... chlad... Neviditelné věci, co jí způsobovaly podivné pocity, 
se střídaly s téměř až puntičkářskou přesností. Přesvědčovaly ji dobře 
rozvrženými výpady. Nevědomky – dalo by se říci neplánovaně – 
poukazovaly, že měly někoho... nejspíš nějakého vůdce, který rozhodoval, 
co mají dělat, a předurčil kroky vedoucí k palčivosti.
Něco, nebo spíš někdo, ji nutilo v duchu zašeptat: „Jaké palčivosti?“
Dokonce i zelený míč, který se před několika minutami nebo roky nacházel 
rovnou vedle, se proměnil ve šmouhy špatné předzvěsti. Pokrývala je 
šerá, ponurá smola.
Náraz. Byla si jistá, že ji bouchl do ramene balvan! Jiskřičky nožíků se šířily 
z ruky do těla a přinutily ji k alespoň částečné bělosti. Celou skutečnost 
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ještě umocňovala tma – nedokázala vnímat nic než všeobjímající černotu. 
Ač se snažila, seč mohla. Cáry pocházející z ďábla se obtáčely kolem údů, 
a nakonec pohlcovaly i tělo! V tom dosud tlukoucím srdci se vzmohla 
touha zakročit – kéž by dokázala učinit nenadálé změně příkoří...!
Svist ševelil větrem jako hadí jazyk. Našeptával tvorům, kteří ji 
pronásledovali, těžko rozluštitelné slovní hříčky. Celou skutečnost 
umocňoval ještě fakt, že ji před chvílí již podruhé pěkně zabolelo... nejspíš 
znovu rameno, ale na tom nezáleželo. Cítila, že prohrává válku. Jak jen 
doufala, že mohla vyhrát byť jen bitvu s nimi, když tajuplné mocnosti, 
toužící ji získat pod svou vládu, jsou odjakživa mocnější než ona? Za zdí, 
která se rovnou před ní vytvořila, se znovu objevily jiskřící tečky. Stojí na 
planetě v nekončícím vesmíru a kolem ní lítají další hvězdy... a je jich víc... 
nepřestávají přibývat... tak jak si z nich má vybrat jednu jedinou?
Přeskočila na další, tentokráte menší planetku, kterou dosud neznala,  
a při tvrdém dopadu se zapotácela. Doufala, že zde jich nebude poletovat 
tolik. Snad co nejdříve narazí na kometu, jejíhož dlouhého ocasu by se 
mohla držet... A ona by ji odnesla tak daleko, jak si bude přát. Konečně se 
dostane pryč...
Zachvátila ji panika hraničící s úzkostí. Palčivost obhájila vlastní vládu 
nad nadějí. Stíny se zatáhly nad příliš malou hlavou a pozřely ji jako ryba 
lapající po vzduchu... 
A tak čekala, až její srdce konečně utiší svou píseň života a celý svět 
ztichne docela.
Tlumená bolest hlavy ji omamovala... a zároveň se probouzela do světla. 
Pohnula sebou, takže cítila postel a hebké polštáře, na nichž spočívala. 
Rozmýšlela se, jestli má zamrkat, ach, nechtěla o opojnou iluzi přijít dnes 
asi po desáté!
Dnes...? zarazila se rázným slovem: Počkat! Trvalo jí, než si uspořádala 
myšlenky. Uvědomovala si, že zrovna dnešek je jejím osudným dnem? 
Dokázala by určit čas, když... když umírá? Ano, jistou chvíli jí bylo opravdu 
špatně, pak se její stav vylepšil, aby posléze upadla do bezvědomí.
Vzpomínala na obrazy událostí, co se jí dozajista přihodily. Jako by 
na ni ze všech stran dopadala krev, karmínově zbarvovala špinavé zdi 
rubínovým povlakem... Byla si jistá, že musela prožít cokoli strašlivého, 
ale nedokázala si uvědomit, co. Sama pro sebe přišla pouze na určité 
situace, které jí nesouvisle připomínaly asi poslední měsíce.
Z úvah ji vyrušila zhoršující se bolest hlavy. Chytila se za ni tak, že dlaněmi 
ji objímala téměř celou po délce. Kdyby se stala někým jiným a dívala by 
se na sebe jeho pohledem, jistě by to vypadalo, jako by bylo jejím cílem si 
lebku rozdrtit...
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Nepřestávala přesto vytrvale přemýšlet: Musela jsem umřít, ale to 
znamená... zarazila se, mírně překvapená, k jakému závěru směřuje, že 
jsem se dostala do nebe. Po tom, co prožila, jednoduše nemohla odejít 
jinam.
Závěr, k němuž došla, ji nijak nepřekvapoval. Však vždycky čekala na 
světlo na konci tunelu. A že zář nebyla zrovna malá, rychle narůstala 
a projasňovala její nitro. Žasla nad představou běloskvoucích křídel 
nádherných andělů, nad jejichž hlavou se vypíná svatozář... Dovolila 
si nechat se unášet vírem pestrobarevné fantazie s mnohovrstevnými 
odbočkami, než ji znepokojil hlas. 
Hlas podstatné pravdy. Přicházel zdaleka, a kdyby absorbovala pouze 
daný fakt, mohla si myslet, že se jedná o anděla vznášejícího se nad její 
postelí, jež byla nadýchaným obláčkem. Jenže nositelův sdělující tón se jí 
nezdál milý... pokud vůbec přívětivý. On musel být poněkud drsný... nebo 
přinejmenším normální.
„Probudila se...?“ začal pokřikovat. Věta, kterou vyřkl, byla nejspíše delší, 
ale nedoslechla poslední slovo. Možná začínalo na n.
Ne... ne... tohle nemůže připustit! Začala bezmyšlenkovitě házet nohama, 
přestože naděje na útěk se jí nezdála nikterak vysoká. Jako bič na lidské 
tělo ji uhodilo: Nedostane se odsud. Nepůjdeš již nikdy pryč... Nespatříš 
rozsáhlé lány trávy, tvé líce nepolechtá tekuté zlato, které pochází od 
slunce. Ach, jak jsem jen mohla doufat?! myšlenky nabudila hrůza, jež jí 
kolovala žilami, a lítaly jí hlavou jako zmatený roj hmyzu.
Čekala na slzy, které jí co nevidět vytrysknou z očí... Utvoří pod postelí 
malé slané jezírko. Kdo si může dovolit někoho takhle obelhat – že ho 
položí na postel – které se mimochodem už velmi dlouho nedotkl –,  
a pak se mu pokusí ublížit? Nitro se jí svíralo ohromnou bolestí... křivila 
všechny vnitřnosti... tentokrát niternou.
Její tváře se dotkl prst. Měla slyšet kroky, jelikož se opravdu nenacházela 
v nebi, ale přes vzpouzení, při němž z ní spadla peřina, je nezaregistrovala.
„Tahle vypadá živě!“ zahulákal muž.
Ustrnula uprostřed pohybu. Neznámý na ni přestal šahat...! Ty ruce jsou 
vlastně ve skutečnosti jemné! naléhala. Přitom se ulekla nad dojmem 
rozpáleného kovu, připraveným jí na obličej obtisknout velkou značku... 
Nechtěla poslouchat, co říká, ale síla zvědavosti ji přinutila uposlechnout 
nižší pudy. Začal z úst vypouštět píseň, které ani zčásti nerozuměla. 
Odpovídal mu další mužský hlas, taktéž blábolil v oné cizí řeči.
Hodlají jí ublížit.., ale už nenacházela sílu bojovat. Daleko, daleko ve 
vzdálené minulosti, tolikrát věřila v lidské pokolení. Namísto vyplnění své 
víry se v něm ustavičně zklamávala. Smrt ji zanedlouho vtáhne mocnými 
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spáry tam, kam si vůbec nezasluhuje jít. A ona se s vlastním osudem 
cítila smířená. Nevnímala, co říkají nebezpečně znějícím jazykem, ani 
nedumala, jaký jejich rozhovor nese význam. Svou pozornost pečlivě 
upínala ke slovům, která se vznášela ve vzduchu mezi jejím křehkým 
tělem a jimi. Pomocí jednotlivých výrazů dostoupávali doprostřed věty 
a jinde raději samotné fráze ubraly na výšce. Připomínaly líbeznou hru 
na nástroj, jež se ráda vznáší nad největším tónem refrénu. Ale skladby 
úmyslně mívají i svá temnější místa.
Stejně jako ženin život. Jako malá se měla víc než dobře, než byla odvezena 
do koncentračního tábora Flossenbürgu. Otázkami, jak dlouhou dobu zde 
pro svůj židovský původ strávila, se přestala úplně zabývat. Od chvíle, co 
poprvé spatřila plot obehnaného městečkem, se pro ni pojem „čas“ stal 
nepodstatným. Vypustila z hlavy ostatní dojmy kromě jediného – touhy 
přežít. A teď se kdosi snaží její jediný cíl překazit...
Podobně jako poprvé nevěděla, kde přesně se v Německu nachází. Převezli 
ji na jinou stanici...
A pak... a pak její duši polapila podivná atmosféra, když na ni znovu 
promluvil: „Neboj se.“ Mluvil dosti krkolomnou němčinou, ale stačila 
na to, aby mu rozuměla. Pomalu otevřela oči, ale ihned učinila opak, 
protože přes všechen náhlý třpyt nemohla rozeznávat jednotlivé obrysy... 
Nakonec se o to pokusila znovu, tentokrát pomaleji.
Vedle nohou postelového nábytku klečel muž středního věku. Vlasy 
slámové barvy mu poletovaly kolem hlavy a rašily nad očima, které ji 
uhrančivě pozorovaly.
Nikdy nepřestala doopravdy vnímat svět kolem sebe. Zůstali jen oni 
dva, dokonce i měkká postel zmizela ve spádu nastávajících událostí. 
Hleděli si navzájem do očí nebo pozorovali vesmír? Ovšem mladá žena 
už pochopila, co následovalo pocity, které prožívala pohozená před 
dveřmi koncentračního tábora. Muž svým vřelým vzezřením, nebo 
přesněji chováním, jímž naznačoval, že jí neublíží, přitáhl její důvěru. Ne 
– nemohlo jít o dobro...? Prozrazovala ji klidem poznamenaná mimika 
cizincova obličeje? Byl pokrytý maskou míru, a pokud byste ženin dojem 
brali doslova, rozhodně byste nemohli použít výraz za závojem tajemství.
Poté, co z městečka nacisté násilím odvlekli desítky vězňů, zůstali ve 
Flossenbürgu pouze nemocní. Některý z mužů ji musel v pro ni jedné  
z nejhorších chvil odnést do provizorní ošetřovny...!
A nakonec vážně pronesl něco... něco, co jí zkrátka doslova vyrazilo dech: 
„Druhá světová válka skončila. Jste zachráněni.“ Tou větou obsáhl celé její 
přání, neboť se v ní proplétaly nitky událostí, nad jejichž uskutečněním se 
ani neodvážila doufat.
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V koutcích úst jí zacukal úsměv. Pohledem, v němž překypovala čirá 
radost, přelétla jeho vojenskou uniformu s odznakem U.S., a pokračovala 
přes stroze vybavený pokoj. Neležela zde na vlastní posteli sama – 
rozpoznávala tváře lidí, které potkala v táboře. Někteří z nich nepřežili 
– zdálo se, že sotva dýchají –, ale rozhodla se, že chmurnými úvahami si 
nebude kazit pocit vítězství.
Nikdy nepochopila, jak je možné, aby se do setiny bytí dokázalo vtěsnat 
tolik radosti. Teplo se vetkalo do jejího srdce pod nápory kladných emocí 
s vroucností jí hodné.
Protože to, čím si musela projít, bylo nocí před rozbřeskem.
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Výstřel. Chaos. Krev. A poslední pohled na tetičku padající k zemi, než 
její světlo nadobro vyhasne. Ta zvednutá brada, ta uniforma, ta zbraň… 
vyvolaly ve mně nechtěnou vzpomínku na událost před dvěma lety: 
„Dávej na sebe pozor.“ opakovala maminka, když jsem se za ní chtěla 
okýnkem odjíždějícího vlaku dostat. Nechtěla jsem ji opustit, ale jinak 
to prý nešlo. Zajímalo by mě, jestli ještě žije. Pro Židovku jsou dva roky 
dlouhá doba. Chápala jsem, že pokud rodiče nezařídí moje stěhování na 
venkov, pravděpodobně se svých devátých narozenin nedožiju.
A dnes musím sledovat smrt svých pěstounů. 
Zřejmě věděli, že je čeká poslední odpoledne, a chtěli mě ochránit, dojde 
mi. Proto mě poslali pro první letošní jahody. Abych nebyla doma. Jenže 
nepočítali s mým strachem z divokých psů – díky běhu jsem se vrátila 
dřív. Teď lituji, že jejich opatření nevyšlo. Že tu stojím ve větru, slzy mi 
stékají po rozpálených tvářích a plavé vlasy vlají ve větru. 
Kvůli bolesti hlavy mám rozostřené vidění, proto si blížícího muže v čer-
ném koženém kabátu všimnu až pár metrů od svých nohou.
„Wie heisst du?“ Ani se nesnažil být milý. 
Vylekala jsem se a rozběhla se pryč. 
Chytil mě za ruku. Přiložil mi pistoli k hlavě a já se pomalu otočila. Proč 
si mě tak prohlíží?! No jistě. Zkoumá, jestli jsem Židovka. Světlé vlasy, 
modré oči – není jediný, kdo neví, co se mnou. Vzhled mi už několikrát 
zachránil život. 
Rychlá vzpomínka mi připomněla, že mám pořád šanci přežít.
Tři židovské rodiny v jednom činžovním bytě – neuposlechly nástup 
k transportu… Byla jen otázka času, než se na nás přijde. Neznala jsem 
jména ostatních, bála jsem se jakkoli vázat.
Všechny nás vyvedli ven, jednoho po druhém stříleli. Černovlasý chlapec 
padl na boty své matky. Vydala hysterický výkřik – a najednou sebou 
trhla… Naposledy.

První Jahody
Vanda Šabaková, Konzervatoř, Plzeň
Čestné uznání ve II. kategorii
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Tatínek, maminka a já zůstáváme jedinými žijícími obyvateli bytu. Hla-
sitý zvuk a následné ticho mě informuje o tom, že už jsme pouze dvě. Slzy 
jsem zatlačila hluboko pod víčka a sledovala blížící se osud. 
Když přišla řada na mě, zaslechla jsem německý rozhovor. Rozeznala 
jsem, že se hádají, jakého jsem náboženství. Malých blondýnek ubývalo 
a zřejmě nechtěli zabít neposkvrněnou křesťanku. 
Maminka si všimla jejich chvilkové nepozornosti a popadla mě za ruku: 
„Poběž! Rychle!!“  Povedlo se. Blízký les nám poskytl dokonalý úkryt. 
Byly jsme tam tolikrát, že jsme tajné zkratky uměly na jedničku. Ještě 
dlouho potom, co německé nadávky utichly, jsme se v křoví třásly.
To už je teď jedno. Už se s maminkou nikdy neuvidíme a z pohledu muže 
v uniformě jsem poznala, že mě podle tvaru nosu prokoukl.
„Znáš ho?“ zeptal se špatnou češtinou. Přesto jsem ocenila jeho snahu. 
Ukazoval mi fotografii muže, kterého jsem neznala. Vlastně… byl mi po-
vědomý. Ale to je přece pan Josef! 
Vybavilo se mi dnešní ráno: 
Zmuchlaný polštář na starém gauči. To je divné, obvykle u nás nikdo ne-
přespává. Otevřela jsem dveře koupelny a tam ten tajný návštěvník stál. 
Nedůvěřivě jsem si ho přeměřila pohledem. Doufám, že to není esesák, 
jak říká tetička! Nakrčila jsem se a snažila se tvářit nebezpečně.
„Kdo jste?“
„Ehm… Josef.“ V jeho řeči bylo cosi rozpačitého. Možná i jiný přízvuk? 
Viditelně nebyl zvyklý mluvit s dětmi. Byla tam ale stopa určitého poba-
vení, což ve mně vzbudilo další pochybnosti. Všimla jsem si, že v ruce drží 
nějaký kus papíru. Nebyl napsaný česky, jenže němčina to také nebyla.
„Vy umíte anglicky?“ s údivem jsem nevěřícně zakroutila hlavou. Do Ko-
bylis už dlouho nepřijel někdo tak vzdělaný.
„Znám se s pár Brity, ale nebuď zvědavá.“ řekl trochu rozčileně. Pak na 
usmířenou dodal „Budeš brzo stará.“ 
Strejda mě poslal pryč a já už pana Josefa víc neviděla.  
Kov na spánku mi připomněl mou bezmoc.
Jakmile mi jméno vyšlo z úst, černokabátník se krutě usmál a surově mě 
popadl za zápěstí. Z jeho pohledu mi došlo, že už se domů nevrátím. 
Tak takhle končí můj příběh? Možná pro mě někdy někdo koupí náhrobní 
kámen, na kterém bude stát Anna Kafková, narozena 3. listopadu 1932, 
zemřela 27. května 1942. Ale kdo by mi tam nosil květiny? Všichni, pro 
koho jsem něco znamenala, jsou mrtví. 
Najednou už jsem byla se smrtí smířená. Zaposlouchala jsem se do roz-
hovoru, který se odehrával vedle mě. Přes hluk všude kolem jsem uslyšela 
jen útržky: „Heydrich… Josef … Attentat… Jan…“ 



S B O R N Í K  L I T E R Á R N Í C H  P R A C Í   ROČN K 2016 – 2017

44

Josef? Pan Josef? Nevím, proč ho hledají, ale vím, že má co do činění se 
zákonem. A moji pěstouni očividně také. Najednou mi jejich odchod ne-
přijde tak tragický – zemřeli pro dobrou věc.
S prázdným výrazem, ale se vzdorně zdviženou hlavou odcházím mezi 
další neznámé tváře. Přece jen mě ten transport čeká. Jsem ráda, že se 
tím nikdo z mé rodiny netrápí. Že zemřu se vzpomínkou jen na to dobré  
a s vírou, že tahle nenávist jednou skončí. 
Maminka, tatínek, teta, strýc, pan Josef… ti všichni se mohli smát  
a radovat. Žít. Nebýt této černé doby.
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