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Zapletalová Anna
Moravské gymnázium, Brno

Ztracené věci prý mají cenu stokráte větší. Myslím, že tuhle větu si člověk uvědomí, až když 
něco opravdu ztratí. Většinou to, že něco máme, si v tu chvíli vůbec neuvědomujeme, a hlav-
ně si neuvědomujeme hodnotu toho, co máme. Může to být plyšová hračka nebo malá deka 
u miminka nebo batolete. Je mu příjemná, zvykne si na ni od malinka. Má ji třeba vždy 
v kočárku, když jde na procházku, tiskne ji v ruce a dívá se kolem sebe na přírodu, maminku, 
která ho veze v kočárku, děti, které si hrají, a hlavně ji k sobě tiskne, když večer usíná. Může 
být už stará, ošoupaná, může v ní být dírka, nebo pokud je to plyšák, může mu chybět ucho 
nebo může mít díru, ale i tak je pro to dítě důležitá a krásná. To, jak je důležitá zjistí rodiče, 
když ji třeba ztratí na procházce nebo zapomenou v autobuse, když dítě pláče a nemůže bez 
ní usnout. Snaží se ji nahradit jinou, ale to dítě to pozná a jinou nechce a nemůže třeba ně-
kolik nocí spát. Dávají pak třeba na facebook informace s fotkou, že ji hledají a stráví spoustu 
času tím, že se ji snaží najít a dostat zpět, aby dítě znovu večer klidně usínalo. Nebo třeba 
starší děti, když mají kamarády, tak se k nim občas chovají škaredě, ale když se pohádají 
a ten komu ublížily, se s nimi nebaví, tak až potom si uvědomí, že nechtějí být samy, ale že 
chtějí kamaráda zpátky. Zavolají mu, napíší mu, omluví se, pokud mu moc neublížily, tak se 
vše dá vrátit zpět. Nejvíc si to člověk uvědomí u věcí, které nejdou vrátit zpět, když přijdeme 
o někoho, koho máme rádi, ale přitom, když je s námi, tak si to vůbec neuvědomujeme. 
Máme babičky, dědečky, ke kterým občas nechceme chodit na návštěvu, protože jsou jiní 
než my. Máme pocit, že nám vůbec nerozumí, že jsou z období, kdy ještě žili dinosauři. Ne 
vždy se k nim chováme hezky, když nás poučují o tom, že vše, co děláme je vlastně špatně. 
To, že jsme je měli rádi a že nám opravdu chybí, si často uvědomíme, až když od nás ode-
jdou. Může to být nemoc v době, kdy ještě nejsou úplně staří, může to být v době, kdy už 
jsou opravdu staří, ale až pak si uvědomíme, jak skvělé to bylo, když nám vždy, když jsme 
k nim přijeli, dávali krabičku lentilek, že nám tím vlastně říkali, že na nás pořád myslí. Že 
i když nás pořád poučují, tak to dělají proto, že nás mají rádi. Až když odejdou, až potom si 
to uvědomíme. Nebo třeba dospělí. Spousta z nich nadává na svoji práci, alespoň máma to 
říká, že lidé kolem ní si na svoji práci hodně stěžují. Až o ni přijdou, nemají peníze na nájem, 
jídlo, oblečení, až potom si uvědomí, o co přišli. Já sama jsem ztratila sluchátka, no ztratila, 
nevím, prostě najednou nebyla. Používám je na tréninku, když jen tak poslouchám hudbu, 
prostě skoro pořád. Opravdu nebyla levná, tak jsem pak byla moc ráda, když jsem ta stejná 
dostala jako dárek k narozeninám. Teď už si na ně dávám daleko větší pozor. Chtěla bych si 
moci toto všechno uvědomit dříve, ne až něco ztratím, ale to se mi určitě nepodaří, protože 
jsem stejná jako všichni v mém věku a na toto všechno snad přijdu, až budu dospělá.
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Traugottová Ema
Arcibiskupské gymnázium, Praha

Šumavské slatě halí mlha. Kolem je ticho. Jediný zvuk je skřípění deštěm navlhlé brzdy mého 
kola. Mířím ke kostelu na Knížecích Pláních. Nebo spíše bývalému kostelu na bývalých Kníže-
cích Pláních. V místech, kterými procházím, totiž žilo v polovině devatenáctého století přes 
700 obyvatel. Osada byla založena pro dřevaře, pracující v okolních lesích. Vypráví se, že 
když kníže Schwanzenberg vesničku navštívil, uletěl mu klobouk, podle nějž dostala vesnice 
německý název Fürstenhut (Knížecí klobouk). Od r. 1820 tu stála škola a roku 1864 tu byl vy-
svěcen pseudogotický kostel s vysokou věží a třemi zvony. Přesto na mě ale teď, po 150 le-
tech jen občas z mlhy vykoukne kamenná zídka nebo pahorek naznačující, že to tu kdysi 
vřelo životem. Proč? V první světové válce byly zvony místního kostela přetaveny na děla 
a střelivo. Nové se k poctě třicítky padlých rozezněly roku 1920. Pomník padlým mužům byl 
postaven před druhou světovou válkou, v době, kdy na Knížecích Pláních žilo 474 obyvatel, 
z toho 469 Němců. Po druhé světové válce většina místních nečekala na odsun a odešla. 
Zbylých 58 bylo vyhnáno nedobrovolně. František Hobitzal, šumavský kněz a spisovatel, po-
psal ve své knize Schreinerské kořeny, jak noví obyvatelé, většinou rumunští reemigranti, 
neuměli v těžkých horských podmínkách hospodařit a ve vysídlených vesnicích rabovali. 
Mezitím se železná opona se začala zatahovat… Kostel byl odstřelen a zdemolován tak, aby 
to viděli věřící v německém Finsterau, hřbitov byl rozorán. Chalupy byly bourány postupně, 
jen ve východní části obce se usadila pohraniční stráž. Pomalu přicházím ke zbytkům kos-
tela. Po mojí pravici, za zídkou, je rodáky obnovený hřbitov. Myslím na všechny osady, kte-
ré nejsou. Vzpomínám na Horní Ždánidla, Březník, Krásnou Horu, Hůrku nebo Nové Údolí. 
Přemýšlím o tom, že bych se ještě dnes vypravila tam, kde kdysi stával Žďárek nebo Bučina. 
Zmizely samoty Javoří pila a Roklanská hájenka. Nic nenajdete, ani kdybyste hledali Zvonko-
vou, Rančín nebo Německý Rychnůvek. Dokonce ani po Josefově Dole, kde stávala sklárna, 
která vyráběla barevné, duté, křišťálové i lékárnické sklo, jež se vyváželo do celého světa, už 
není ani památky. Všechny tyto obce se nacházely na Šumavě, kolik jich asi bylo jinde? Kolik 
lidí přišlo o svůj domov, aby byl zbourán nebo zarostl křovím a rozpadl se? Mraky se trhají 
a slunce ozařuje dřevěný kříž. Kolo si opírám o lavičku vedle jako zázrakem zachráněného, 
zrestaurovaného Schwanzenberského erbu. Vystupuji po pár schodech do ohraničeného 
prostoru bývalého kostela. Nevlídné počasí odchází a sluneční paprsek se odráží od tabulky 
připomínající osud Knížecích Plání. Mám pocit, že proniká až do mého srdce, kde se rozsvěcí 
naděje. Že nezapomeneme. 
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Novotná Tereza
Gymnázium, Ústí nad Orlicí

Kdo mlčí, zdá se, že souhlasí. „Servus, pánové!“ zaburácel vousatý gentleman na celou pu-
tyku a zamířil pevným krokem ke stolu v rohu. Muž, jenž zde seděl, mu věnoval zdvořilostní 
frázi: „Zdar, starý brachu, jsem rád, že jsi dorazil“, podíval se na kapesní hodinky a pokra-
čoval: „udělej si pohodlí.“ Nově příchozí se mlčky posadil. „Hele, Josefe, nechme formality 
stranou. Řeknu ti to narovinu, chci odletět do Británie, dokud to ještě jde, a napadlo mě, 
že bys možná, protože tě tu nic nedrží, mohl mít také zájem…“ „Nerozumím ti, Karle. Proč 
bychom opouštěli svou rodnou zemi?“ „Hele, oba víme, že prezident, který včera abdikoval, 
frnkne taky. Brzo vše vypukne. Nejdříve nás zradila Francie…“ „Máš na mysli mnichovskou 
dohodu?“ „Jo, přesně tu. O nás, bez nás! Plivu na jejich politiku appeasementu! Fuj! Čistá 
zbabělost… Válka je stejně nevyhnutelná.“ „Myslíš? Německo již dostalo, co chtělo.“ „Ha, 
zdaleka ne. Hitler se jen tak snadno nezastaví. Nenávist se všude šíří jako španělská chřipka. 
Všichni tvrdí, že znají zlo, ale pro každého znamená něco jiného… stejně tak dobro. Když nad 
tím popřemýšlíš, zjistíš, že tato slova jsou úplně zbytečná. Co je skutečné dobro? Netuším. 
Co je opravdové zlo? Nevím. Avšak to, co brzy nastane, nebude vůbec hezké.“ Pánové se 
na moment utišili. Karel vytáhl pouzdro s cigaretami, nabídl Josefovi a zapálil si. „Slyšíš ten 
zvuk? Tik tak, tik tak, tik… Osudná hodina se blíží,“ prohlásil chlap a vyfoukl dým, „chceš tu 
snad jen posedávat?!“ „A víš, že klidně ano?! Pokud nás čeká další boj, v klidu ho zde přeč-
kám. Jen ať si nacisté vezmou, po čem touží. Budu v pohodě, když jim nebudu stát zbytečně 
v cestě…“ „Tobě nevadí, že ten šílenec hodlá dobýt celou Evropu, ba celý svět?!“ „Jedno mi 
to není, leč my dva s tím nic nezmůžeme. Jestli míníš přežít, zbytečně nevystrkuj růžky.“ Muž 
popotáhl z nikotinové tyčinky. Zavřel oči. Snažil se nalézt chvíle, kdy jako tupá ovce slepě 
následoval dav, i když dobře věděl, že dělá něco pro něho absolutně nemorálního. Jak se 
potom cítil? Mizerně. Svědomí ho neustále hryzalo, zabodávalo ostré dlouhé nože do jeho 
duše a působilo trýznivou bolest. „Ty bezpáteřní hovado!“ vykřikl. „Uklidni se, Karle, ty taky 
zamýšlíš před vším utéct do Anglie.“ „Já mám v úmyslu dát se v Londýně k letectvu a hrdě 
bojovat za naši vlast!“ „Opravdu? Zbytečně riskovat život…“ „Ty si přeješ, aby republika za-
nikla? Abychom byli znovu pod nadvládou německy mluvícího národa?“ Josef jen mírně 
pohnul hlavou na znamení odporu. Arogantní úsměv však z jeho tváře nezmizel. „Ne?“ od-
pověděl si sám sobě Karel, „tedy věř, že kdo mlčí, zdá se, že souhlasí. Jestli něco chceme, 
musíme pro to něco vykonat… Sbohem.“ Rozloučil se a zanechal svého druha samotného.
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Kocandová Dorothea Ulrika
Gymnázium, Ústí nad Orlicí

Co největší silou se držím sestřiny kluzké dlaně, snažím se nevnímat jekot a brek lidí z houfu, 
v němž jsme zrovna ponořeni. Najednou spatřím na stanici skulinku bez lidí a odtáhnu sem 
sestru. Emma si zhluboka oddychne, když spatří maminčin medailonek. „Nesmíš ho nikde ne-
chat nebo ztratit! Rozumíš?“ ustaraně řekne držíc provázek, jenž visí na mém krku. Rázně při-
kývnu. „Kam vlastně jedeme? Já bych šel radši domů.“ zeptám se. Setra mi však už odpovědět 
nestihne, jelikož jsme jedním z pokřikujících mužů oblečeném ve vojenské uniformě hrubě 
nastrčeni do vagónu. Jakmile se dojede do cíle, jsem odplaven davem jako divokou řekou. 
Slunce mi praží do očí a já tak Emmu ztratím z dohledu. Hluk a zmatek, který panoval před 
odvlečením na toto místo, narostl a mně je na omdlení. Jediné, co právě cítím, je zařezávající 
se nitka matčina přívěšku. „Ani nevím, proč ho musím mít, teď mě za něj jenom omylem tahají 
zmatené paže lidí.“ pomyslím si. „K ničemu mi tu není, mohli jsme ho nechat doma.“ Světlo 
z pootevřených dveří mne udeří do obličeje a probudí mě, hned si uvědomím, jak moc mě bolí 
hlava. Posadím se, ležel jsem na něčem, co by se stěží dalo nazvat postelí. Vedle leží dalších pět 
dětí a jsme na sebe namačkáni jak zvířata v kleci. Seskočím z palandy a zapotácím se. V rohu 
místnosti vidím tiše brečící dívku schoulenou do malého klubka. Když k ní přijdu blíž, zjistím, 
že je to moje sestra. Kleknu si vedle ní. Otočí se na mě radostný a zároveň zděšený obličej. „Už 
jsem se lekla, kam tě odvedli“ okamžitě řekne. „Je ti dobře? Teda ne, že by tady mohlo člověku 
být jakkoliv dobře. Nemáš horečku?“ s druhou otázkou mi položí ruku na čelo a odhrne zpoce-
né vlasy. Tímto gestem mi okamžitě připomene maminku. Začnu přemýšlet nad tím, kam byli 
vlastně oba rodiče odvezeni. Naposled jsme se s nimi viděli před rychlým nástupem do trans-
portu. Sestra nad nimi přemýšlí asi také, jelikož se podívá na mou hruď a hned vykřikne „Kde 
jsi ztratil ten přívěšek?! Byl přece od maminky, měl jsi na něj myslet! Je to možná naše jediná 
vzpomínka na ni!“ Poslední věta mě silně zaskočí. „Vždyť nás nenechá v takovémto místě? Pře-
ce se pro nás s tatínkem vrátí a odvezou nás zpět domů. Tam má maminka spoustu přívěšků, 
Emi.“ vystrašeně ze sebe vysypu. Emma se už nadechuje s jemně rozčileným výrazem ve tváři, 
aby mi odpověděla, ale najednou, jak kdyby věta, co chtěla sdělit, odplula a ona se usměje, až 
se jí z očí vykutálí slza a zašeptá „Samozřejmě, že nás tady nenechají, jenom jsme je tu mohli 
mít celou dobu díky tomu medailonku. Jistě nám další dají, až přijedou, jo?“ Ztracený přívěšek 
jsem od chvíle, kdy jsme byli poprvé odvezeni vlakem, neviděl. Nyní bych si však přál, abych 
na něj dával větší pozor. Znovu stojím namačkán ve vagónu, tentokrát je tu však menší hluk, ze 
všech jako kdyby byly vymyty dřívější emoce. To, že se pro nás rodiče nevrátí, mi došlo před 
pár týdny, nebo možná i měsíci, ani už pořádně nevím. Doba mezi první cestou vlakem a dneš-
kem byla jak černá díra. Zcela pohltila můj pojem o čase a hlavně schopnost vzpomenout si 
na klidnou dobu před tímto terorem. Tak rád bych si s medailonkem na něco zavzpomínal. 
Ulpělo v něm tolik šťastných chvílí, na které teď nedokážu pomyslet. Už chápu sestru, proč pro 
ni byl důležitý. Byl naší největší cenností, co jsme mohli od maminky dostat.
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Chlistovský Tomáš
Základní škola, Mělník

Lidice byly malá, malebná, česká vesnička, s do dáli viditelnou dominantou krásného barok-
ního kostela sv. Martina. Ležely kousek od Kladna, obklopeny poli a lukami. Měly za sebou 
6. století existence, spoustu radostných i méně radostných okamžiků. Až do 10. června 1942 
žilo všech 504 obyvatel Lidic, podobně jako mnoho jiných lidí v tehdejším Protektorátu Če-
chy a Morava. Pak přišel šílený plán Adolfa Hitlera, který jako pomstu za atentát na Rein
harda Heydricha rozhodl o vyhlazení Lidic. Chtěl je úplně vymazat z povrchu zemského, 
aby se na ně navždy zapomnělo. Tento brutální, hrůzný čin, při kterém bylo zavražděno 
340 lidických obyvatel, otřásl celým světem. Lidická tragédie zasáhla mnoho lidí a jako ode-
zva na tento zločin na různých místech světa pojmenovali města, vesnice, náměstí i ulice 
jménem Lidice. Nakonec i tento čin pomohl k usvědčení hrůz nacismu. A i když se někdy 
člověk snaží na špatné věci zapomenout, v případě Lidic to nesmíme dopustit. Životy lidí 
nesmí padnout v zapomnění, nejen pro Lidice samotné, ale ani kvůli připomínce hrůz naci-
smu a jako odstrašující případ do budoucna. Každý fanatismus (nacismus, komunismus...) je 
špatný! Každý režim, který zabíjí nevinné lidi pro jiný názor, náboženství, barvu pleti nebo 
z pomsty, je špatný. Přesto, že už od tragického osudu Lidic uběhlo bez jednoho roku 80 let 
a pamětníků ubývá, nesmíme zapomenout! Hitlerův plán se nesmí splnit! I proto vznikla 
tato soutěž, jako připomínka dalším generacím. Nesmíme zapomenout na minulost, musí-
me o ní vědět co nejvíce, abychom se dovedli poučit a nedělali stejné chyby v budoucnosti. 
Nepodléhali žádným fanatickým vůdcům a nechovali se jako stádo... 
Kdyby nebylo 10. června 1942, možná by Lidice žily klidným vesnickým životem dodnes 
a mnoho lidí by ani nevědělo, že tato ves existuje. Ale jejich ztráta nám vryla tuto vzpomínku 
do paměti a budeme ji předávat dalším generacím. A právě proto se říká, že ztracené věci 
mají prý cenu stokráte větší.
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Páleník Marek
Základná škola Hrnčiarska, Zvolen

Keď sme 18. augusta odchádzali z Verony na 3 dňovú cestu vlakom do Stalingradu, vedel 
som, že niečo nie je v poriadku. Vo vlaku síce panovala dobrá nálada, ale nikto netušil, že 
potom nastane 199 dňové peklo.
Hneď ako sme dorazili nás rozdelili na rôzne skupiny, ktoré potom pridelovali kapitánom, 
majorom alebo dôstojníkom. Ja som sa ocitol v skupine s kapitánom Hansmauerom. Bol to 
skúsený a ostrieľaný veterán z prvej svetovej vojny, ktorý v nás mladých vojakoch vzbudzo-
val dôveru. S priateľmi sme uzatvárali stávky ako dlho bitka potrvá. Ja som povedal, že pri 
najhoršom to skončí za 20 dní, ale padali aj návrhy, že bitka skončí za 1 alebo 2 dni. Kapitán 
Hausmauer nám povedal, že nemáme podceňovať súpera a bitka môže kľudne trvať aj nie-
koľko mesiacov. Od začiatku vojny som sa zúčastnil už nejednej bitky, ale tu v Stalingrade 
to bolo iné. Vo vzduchu sa niesol príšerný zápach. Keď som sa opýtal vojaka, ktorý akurát 
prišiel z bojiska, že z čoho sa ten zápach šíri, odvrkol mi: „z kopy mŕtvych tiel”. Zhrozene 
som sa išiel pozrieť za obrovskú garáž pre tanky, kde som videl hromadu mrtvých vojakov 
a ruských civilistov. Bolo to proste príšerné, odporné inými slovami sa to ani nedalo opísať. 
Zrazu celým táborom zahučala siréna a vymenovali 5 skupín, ktoré išli do akcie. Medzi nimi 
som bol aj ja. Ako sme odchádzali, jeden z gulometčíkov, ktorý sa vracal z boja, sa pri mne 
pristavil a podal mi pol tucta granátov dimovníc, nábojov a povedal: „Tých Rusov je viac 
ako máme nábojov, dávaj si tam pozor.“, ešte mi spoza pleca zakričal: „Ten posledný granát 
si nechaj pre seba keď nebude inej cesty.” Potom som ho už viac nevidel. Pri presúvaní sa 
do centra bojov som videl zničené budovy, zem sa chvela a vzduchom lietali guľky zo zbraní 
a črepiny granáto. Našim cieľom bolo dobiť halu, v ktorej sa ukrývalo množstvo ruských 
vojakov a boli tam veľké zásoby nábojov zbraní a potravín. Behali sme od domu k domu 
a skrývali sme sa v sutinách padlých striech a stien. Keď som vošiel do jednej miestnosti, 
uvidel som tam ruského vojaka, zrazu sa mi zatemnilo pred očami a spadol som na zem, pra-
vou rukou som si siahol na tvár po ktorej mi stekala krv. Myslel som si, že to je môj koniec, 
ale našťastie pribehol môj kamarát a výstrelom zo svojej zbrane mi zachránil život. Dodnes 
počujem ten dunivý zvuk, keď zbraň vystrelila náboj, ktorý ma zachránil. Keď sme sa po ne-
konečných 6 mesiacoch bojov, hladovania v ukrutných mrazoch vzdali, čakala na nás skúška 
ohňom. Rusi nás napchali do vlakov a vyslali mňa a mojich spolubojovníkov na cestu naprieč 
Ruskom na vzdialenú Sibír. Dlhé roky som ťažil uhlie a pomáhal stavať železnice. V hrozných 
podmienkach boli našim najväčším nepriateľom zima a vši. Prežil som takto celých 12 rokov 
zajatia v nádeji, že raz uvidím domov a svoju rodinu. V roku 1955 som sa spolu s ďalšími 
približne 5000 vojakmi dostal konečne domov.
Nechcel som toto, nechcel som krv. Do svojich 20 rokov som nezabil ani sliepku a potom 
som v slepej dôvere v Hitlera zabíjal ľudí, otcov a synov, ktorí mi nič nespravili. Vojna z nás 
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obyčajných ľudí spravila zvieratá, ktoré bojovali o prežitie. Pri pohľade na moju rodinu, vnú-
čence a ostatných mladých ľudí dúfam, že táto generácia sa nikdy nedá zmanipulovať pre 
moc a „víziu lepšej budúcnosti” tak ako my. Bolesť, utrpenie a životy ľudí, ktorí bojovali 
v 2. svetovej vojne by boli zbytočné, keby sme dovolili, aby sa niečo podobné v budúcnosti 
zopakovalo.
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Zelenka Jakub Jiří
Základní škola, Příbram

Ne ze souhlasu, ale z pochybnosti se rodí pokrok.
Nedokázal jsem odolat a zvolil jsem si citát J. A. Komenského. Toto motto si zaslouží hodně 
přívlastků, ale já v něm vidím hlavně postoj rebelů. Samozřejmě nejde jen o to nesouhlasit, 
ale najít i odvahu k cestě, která ještě není prošlapaná.
Když si prohlížím fotografie z dětství svých rodičů, uvědomuji si, kolik takhle odvážných 
a neohrožených jedinců už po světě chodilo. Přestože to není dávná minulost, celé sportov-
ní vybavení, úplná absence mobilních telefonů a mnoho dalšího, mi vždy na tváři vyloudí 
nechápavý údiv.
Zastavil bych se rád u všeobecně známých příběhů, o kterých si myslím, že za nesouhlasem 
nepřišla jenom pochybnost, ale v konečném důsledku i řešení a pokrok. A tím bych samo-
zřejmě rád podepřel pravdivost původní myšlenky.
Jeden z nejodvážnějších Čechů je pro mě mistr Jan Hus. Jeho pochybnost o církvi ho stá-
la život, ale dokázal tím podnítit reformní hnutí a ukázat směr, který byl pokrokový nejen 
na svou dobu. Dovolil bych si použít jeho citát “Nad vším vítězí pravda.” Inspiroval mnoho 
osobností, především Václava Havla, prvního prezidenta, kterého jsem si uvědomoval a kte-
rý je, doufám, že nejenom pro mě, obrovskou autoritou.
Uchvacuje mě i souboj dvou geniálních mozků, který bývá označován jako válka proudů. 
Pánové Edison a Tesla. Edison věřil proudu stejnosměrnému, Tesla se odvážil nesdílet stejný 
názor, nebál se rozejít nejen s absolutní důvěrou ve stejnosměrný proud, ale i s Edisonem. 
A tak se zrodil proud střídavý. Tady by můj příklad mohl končit, vítězstvím Nikoly Tesly a jeho 
nesporným přínosem pro náš svět. Jenže! Stejnosměrný proud je v dnešní době opět na vý-
sluní. Díky němu fungují nejen počítače, mobilní telefony, ale i elektromobily, které přestože 
jsou paradoxně spojovány s Teslou, jsou odkazem T. A. Edisona.
Příběh Henriho Carpentiera, osobního kuchaře George Rockefellera, se začal psát v jeho 
čtrnácti letech v Monte Carlu v Café Paris. Jako kuchařských učeň připravoval palačinky pro 
britského korunního prince z Walesu. Zřejmě nedopatřením začal hořet likér v omáčce k pa-
lačinkám a duchapřítomný mladík se postavil výzvě  přesně tak to mělo být a vznikl slavný 
dezert Crêpe Suzette.
Pokud bych chtěl hledat pochybnost, která vede k pokroku v současné době, určitě bych 
vsadil na vědce, kteří se postavili aktuální pandemii. Věřím, že na konci této nešťastné doby 
budou účinné vakcíny a léky. A vítězové  my všichni. Už se nebudeme muset bát o zdraví 
a životy našich prarodičů. Počítače už nebudou jediným prostředníkem se školou, vyučující-
mi a spolužáky, ale zase jen vítaným večerním zpestřením. Znovu bude úplně běžné vracet 
se z tréninku, od kamarádů, z kina, od babičky... Roušky  ty už budou nosit zase jen lékaři 
na operačních sálech.
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Myslím, že významná myšlenka úvodního motta je důvěra a naděje. Obě tyto ušlechtilé 
lidské vlastnosti, ruku v ruce. Důvěra v to, že přijde Někdo a nasměruje naši společnost, 
náš svět na cestu, která bude přínosem. Není důležité, v jakém konkrétním oboru, každý si 
zaslouží být dokonalejším. A naděje v to, že ten Někdo ve své podstatě naprosto výjimečný, 
bude odvážný, bude nesouhlasit a bude pochybovat. Přeji nám všem hodně osobností, kte-
ré budou bezezbytku naplňovat myšlenku Učitele národů.
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Ševčík Šimon
Základní škola a mateřská škola, Brno

Za druhé světové války bylo nacisty vyhlazeno mnoho vesnic, hlavně ve východní Evropě. 
Vyhlazení vesnice často probíhalo zároveň s masakrem civilního obyvatelstva. Mnoho vesnic 
bylo vyhlazeno jen jako výstraha pro ostatní obyvatele okupované země nebo jako odplata 
za odbojovou činnost. Nejčastěji byla celá vesnice zapálena a srovnána se zemí a obyvatelé 
byli deportování do koncentračních táborů. Vesnice byly nejčastěji vyhlazeny v letech 1944 
a 1945.
Téma „Ztracené věci prý mají cenu stokráte větší“ jsem si vybral, protože mě zajímají osu-
dy obyvatel těchto vesnic. Tyto vesnice a jejich obyvatelé se staly symbolem hrůz druhé 
světové války. Tím, že byly vesnice vyhlazeny nacisty, přišli nevinní lidé o svůj majetek, 
domov, kulturu a často i o život samotný. Řada dětí byla odeslána do koncentračních tá-
borů, kde prošly tříděním. Některé děti byly odeslány na převýchovu do Třetí říše a tím 
byly určeny k poněmčení. To nejdůležitější, o co tyto děti přišly, byla jejich rodina a jejich 
mateřský jazyk a kultura. Tyto děti po celý svůj další život měly navíc spoustu psychických 
ran a obtíží.
Nejznámější vyhlazené obce v České republice jsou Lidice (poblíž Kladna) a Ležáky (poblíž 
Chrudimi) a obě vesnice byli vyhlazeny v červnu 1942 jako trest za atentát na zástupce říš-
ského protektora Heydricha. Seznámil jsem se s osudem paní Jarmily Doležalové (roz. Štulí-
kové) a její sestry Marie, které jako jediné přežily vyhlazení Ležáků. Jarmila se dostala do ro-
diny zemědělského inženýra Rudolfa Paetla na území Polska. V době deportace byli paní 
Jarmile necelé tři roky, tedy příliš si celou událost nepamatuje. Jak sama uvedla, neuměla 
své české jméno ani pořádně vyslovit.
Nejtragičtější událost se stala, ze dne 9. na 10. června 1942 v Lidicích. Celá obec byla vy-
pálena a pak srovnána se zemí. Všichni muži starší 15 let byli zastřeleni mezi zdmi stodoly 
Horákova statku. Celkový počet obětí byl 340 (192 mužů, 60 žen a 88 dětí). Díky tomu že se 
celá událost dostala do podvědomí nás všech (ať už ve filmu nebo knize), jsme si uvědomili, 
jaké hrůzy museli tito lidé prožívat. Tato událost je stále živá, mnoho filmařů se k ní stále 
vrací a zpracovává ji. Na vyjádření úcty jsou celosvětově pojmenovávány Lidice obce a ženy. 
Část dětí zemřela v průběhu transportu ve speciálním vyhlazovacím voze následkem otravy. 
Sochaři Marie Uchytilová a Jiří Václav Hampl vytvořili monumentální pomník, který je věno-
ván lidickým dětem, o kterých se předpokládá, že byly zavražděny ve vyhlazovacím táboře 
Chelmno a každý rok je zde pořádána vzpomínková pieta.
V Lidicích se nachází tzv. Lidická hrušeň, která je označována jako němý svědek vyhlazení 
obce. Strom byl při vyhlazování obce vážně poškozen a byl považován za mrtvý. Jako zázra-
kem ale přežil tlakovou vlnu, která mu utrhla korunu. Strom zde stojí dodnes a stal se živým 
památníkem.
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V letech 1944 až 1945 byly vyhlazeny i další obce na území české republiky, například Živo-
tice (dnes část Havířova) zde byli zastřeleni všichni muži, kteří nebyli německé národnosti 
a někteří další obyvatelé byli deportování do koncentračních táborů. Na konci druhé světo-
vé války došlo dne 9. května 1945 k zničení poloviny vesnice Lejčkov (poblíž Tábora).
To, o co lidé přišli, je vlastně to nejcennější, ať už jde o život samotný nebo o svou rodinu, 
domov i přátele.
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Brábníková Aneta
Základní škola, Kladno

Vážený a milý… vážený a… komu to vlastně říkám?! Jediný, kdo mi může pomoci je Bůh. Smi-
luj se a vrať do mého života lásku, štěstí, smích a spokojenost. Přál bych si žít, tak jako dřív. 
I když to v životě člověka není nikdy jednoduché, měl bych mít právo žít spokojeně. Musel 
jsem překonávat spoustu různých překážek. Jednou se daří a jednou zase ne, to je jasné. Ale 
o tom, jak dlouho máme být na tomto světě, nerozhodujeme mi, ani nikdo jiný a já mám 
pocit, že čas můj i mé rodině se krátí. O tom rozhoduješ ty. Nikdo nemá právo vzít život sobě 
a ani nikomu jinému, protože pak nás nevezmeš do nebe, nebo alespoň tak nějak to říkala 
maminka, když jsem byl malý. Vzpomínám na svoje dětství. Moje maminka byla moc hodná, 
a i když to v životě měla velmi obtížné, tak se snažila usmívat. Jako dětí nás žilo v domě pět, 
tatínek od nás prý odešel, když mému staršímu bratrovi byly dva roky, na škole jsme byli 
jediní, kteří neměli tatínka a některé děti se nám za to smály, i přesto, že my jsme za to ne-
mohli. Maminka nás sotva dokázala uživit. Jako dítě jsem se musel smířit s tím, že mi osud 
vzal moji sestru, která si to vůbec nezasloužila. Jednoho dne jsem já společně se sourozenci 
běžel na louku přes pole natrhat pár jablek. Nedaleko louky byla řeka a my se rozhodli hrát 
hru, kdy jeden zavřel oči, ostatní vydávali zvuky a ten se zavřenýma očima musel poslepu 
najít ostatní hráče. Moje sestra Marie byla trochu sluchově postižená, to jí ale nebránilo hru 
hrát, jelikož to nebylo nijak vážné. Ona však nešťastnou náhodou do vody spadla, kde se 
bohužel i utopila, protože neuměla plavat. Nikdo dodnes neví, jak mohla spadnout do vody, 
když my jsme se nikdo k vodě ani nepřiblížil. Jak už jsem říkal, dětství bylo pro mě velmi těž-
ké. Pak jsem dospěl a osamostatnil se, moji dva bratři pravděpodobně zůstali s maminkou, 
ale já se vydal do světa. Našel jsem si krásnou a hodnou ženu a s ní také založil rodinu. Žili 
jsme celkem spokojený život. Teď všichni čekáme, co se bude dít, převážejí nás do koncent-
račního tábora a ty to Bože vidíš. Tohle všechno jsou jen moje myšlenky, které ale ty určitě 
přijímáš. A tak tě žádám, nedovol, aby se mé ženě nebo dětem něco stalo. Stůj při nás až 
do poslední chvíle, protože jsem si jist, že to budeme potřebovat. Amen.
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Chovanec Richard
Základná škola Hrnčiarska, Zvolen

Keď niečo máme doma, neuvedomujeme si reálnu cenu tej veci, alebo aj človeka. Najlepšie 
si uvedomíme, ako dobre žijeme, keď sa pozrieme na problémové oblasti v Afrike alebo getá 
v rôznych štátoch. Až potom príde človeku na um ako veľmi sa máme dobre napriek tomu, 
že niektoré veci považuje za zlé. Tak to býva aj s ľuďmi. Rodičov, súrodencov, ale aj kamará-
tov, považujeme ako samozrejmosť, až kým nás niečo nerozdelí. Môže to byť len chvíľková 
udalosť, ako výlet alebo to môže byť niečo vážnejšie, rozvod rodičov, nehoda ba až tragická 
udalosť. Niekedy aj ja uvažujem, že by som chcel veľa materiálnych vecí a až potom ma na-
padnú momenty z rodinou. Občas tieto veci ani nevyužijem, a to som si myslel aké zábavné 
budú a ako dlho ich budem mať. Pravdou je, že táto doba je tak rýchla a technologická, že 
občas už ani nie sme na telefóne alebo počítači, aby sme sa bavili alebo objavovali, ale pre-
to, aby sme zabili čas. Častokrát si všimneme stratenej veci alebo chvíle, keď je už neskoro. 
Myslím si, že raz nebude zručnosť zapnúť google a nejak ho prestaviť, ako je tomu teraz, 
ale že zručnosti cenené peniazmi budú manuálne. Pomaly sa tomu tak stáva aj dnes, lebo 
kedysi bolo murárstvo bežné povolanie, ktoré mohol ísť študovať každý, ale dnes je murár 
prepychový majster, ktorého cenia množstvom peňazí. Ja som rád, že som vyrastal, tak ako 
som vyrastal. Býval v dome a učil sa zručnostiam, ktoré už nikdy nezabudnem. Niektorý moji 
kamaráti nevedia ani nahodiť reťaz na bicykli, alebo že auto treba naštartovať, aby v ňom 
koloval prúd a mohli sa používať zástrčky. Aj keď občas to s mojou rodinou vyzeralo biedne, 
ale vždy sme to nejako dokázali. Obdobie, z ktorého som veľa spomienok stratil a vytesnil 
je, keď sa mi rozviedli rodičia, lebo som to vnímal tragicky. Čo bolo kedysi tragické, vnímam 
dnes dobre, lebo som vďaka tomu spoznal skoro celé Rakúsko a aj nových ľudí, ale aj zistil, 
že život je len o tom, ako sa na danú vec pozeráš. Pre niekoho je trojka z matematiky zlo, ale 
pre mňa je to nástroj na zlepšenie. Niekedy je zlé, že človekom burcujú emócie v nejakej si-
tuácií a povie to, načo by normálne ani nepomyslel. A stratí niekoho alebo niečo, čo preňho 
malo význam. Tomu tvrdeniu praviacemu o strate a cene zo začiatku dávam za pravdu. No 
ale ako tomu bolo v Lidiciach počas vojny ale nielen tam ale aj inde? Myslím si, že vtedy boli 
ľudia mierne zmierený z tým, že niečo stratia, ale vždy to muselo byť ťažké. Keď niekomu 
prišla pošta a namiesto listu od rodiny sa dozvedel, že jeho príbuzný je mŕtvy, tak asi rád 
nebol. Toto isté platí aj o vojsku. Pozerať sa, ako vám umierajú spolubojovníci a aj kamaráti 
vedľa vás, muselo byť strašné. Obzvlášť zlé to muselo byť pre ľudí v koncentračnom tábore, 
ktorých zobrali z Lidíc a mali to šťastie byť hrstkou preživších, ktorí potom spatrili vypálenú 
a už neexistujúcu dedinu.
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Mrkvičková Jasmína
Základní škola a mateřská škola Oty Pavla, Buštěhrad

Druhá světová válka byla bolestivá, vyhlazení Lidic bylo také bolestivé, ale kvůli tomu nám 
to všem zůstává v paměti, i když to mnoho z nás nezažilo.
Už jako malá jsem s rodiči a sestrami chodila k lidickému památníku a dávala k sousoší dětí 
hračky, zatímco nám rodiče vyprávěli strašlivé příběhy, které se tam odehrály.
Někdy přemýšlím nad tím, jestli o Lidicích vědí tolik co já i ostatní děti. Ve škole se přeci 
učíme to samé, takže znalosti máme téměř stejné. Ale já bydlím od Lidic jen kousek, a cho-
dím tam už od mala. Opravdu nemám k Lidicím blíž než ostatní, kteří tam nebyli? Co když 
z toho máme jiné pocity? Ty stejné nikdo nemáme, obzvlášť když můžeme cítit tu atmosféru 
a smutek z toho místa. Ale co dělá tu atmosféru? Jakoby to bylo cítit ve vzduchu, jakoby 
jsem při každém nádechu vdechla cosi z toho, co se tam před osmdesáti lety stalo. A co to 
místo dělá tak smutné? Pro mě je toto místo takové, protože si dokážu představit, že všichni, 
co byli zabiti v koncentračních táborech, byli postříleni nebo trpěli útrapami války, byli lidé. 
Opravdoví lidé, kteří by dál mohli žít, mít děti a rodiny.
Myslím si, že tématu Lidic a druhé světové války by se mělo věnovat více, obzvlášť ve ško-
lách, abychom měli více vědomostí o tom, co se stalo v našich dějinách. Kromě toho je 
důležité zachovávat památníky, aby to všem připomínalo, co se tu stalo.
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Skoumalová Viktorie
Arcibiskupské gymnázium, Praha

Ještě dávno, kdy jsem tě měla, jsem si neuvědomila tvou cenu. A teď jsi pryč. Byla jsi už 
tehdy nedocenitelná, a jen já, jako hlupák, jsem si toho nevšimla, anebo ses stala dražší až 
nyní, když jsem tě ztratila? Měla jsem ti již tehdy dát najevo, co by se se mnou stalo, kdybys 
zmizela, či jsem se zachovala správně? Vždyť mě to vlastně ani nenapadlo. Že tě ztratím. 
Měla jsem se tedy zachovat tak, jako jsem se chovala, jako kdybys byla samozřejmostí?
Ale proč, proč když jsi byla tak důležitá, jsem si tvou cenu neuvědomila? Nebo jen mizivě. 
Daleko méně než teď. A když tě teď chválím, už mě neslyšíš. Možná jsem to měla objevit 
sama. Jenže jsem na to přišla pozdě, nebyla jsem schopna si to uvědomit včas. Tak mě měl 
varovat někdo jiný? To je jednoduché, svalit vinu na druhé, říct že ne já, která střílím, nýbrž 
šíp za to bude pykat. Střílela jsem však? Chtěla jsem vůbec? Mohla jsem za to, že jsem neby-
la chytrá? Ale pykám přeci já. Tím, že trpím. Třeba bych navíc ani na radu nedbala. Ale což, 
stejně na tom nyní nezáleží. 
Člověk asi nejprve musí něco ztratit, aby si uvědomil cenu věci, o kterou přišel. I kdyby ne-
byl jak já a uvědomil si, že i o svou nejdražší věc může přijít, nemůže jí přeci vyjevit takovou 
cenu, jakou stojí, ale nemůže se zároveň stále strachovat, že ji jednou ztratí. Ó, kdybych jen 
věděla, jak tě ocenit, abych ničeho nelitovala! Asi tě stačí ocenit, jak nejlépe dokážu, jen 
kdybych to věděla. Nebo bych snad byla stále zoufalá, i kdybych tě opěvovala, až by se hory 
zelenaly?
Myslím, že jsem již cítila předzvěst toho, že začínáš mizet, ale nechtěla jsem si to přiznat. 
Možná člověk nepotřebuje, aby byl bůhvíjak vzdělaný a všímavý. Možná stačí věřit svým 
schopnostem. A v průběhu tvého odchodu bych tě možná ocenila tak, jak bych chtěla. Tře-
ba to jde jen ve chvíli, kdy tě ztrácím, ale ještě ne zcela. Je však obtížné dokázat ti třeba jen 
v pár chvílích říct, že máš stokrát, ba tisíckrát větší cenu, než jsi pro mě měla doposud.
Mám tě tedy ztratit, jen abych poznala tvou cenu? To je přeci hloupost. To neudělám. Ne-
chci. Ale jak tě tedy ocením způsobem hodným tvé ceny? Ono vlastně z mých předchozích 
vět vyplývá, že to nejde. Nebo je snad nějaký jiný způsob, jak zjistit, co pro mě znamenáš? 
A vrátíš se někdy? A jestli, když se vrátíš, tvou cenu nezapomenu? Budeš mít zase stejnou 
cenu jako předtím? Nebo se něco změní? Dál bych mohla pokládat otázky, další a další. Ale 
věřím, že na každou otázku je odpověď. A něco jsem zjistila. Já jsem zjistila, že mou věc mi 
nikdo nevrátí. Ale můžu vzpomínat, jaké to bylo, když jsi se mnou kráčela světem. A zjistila 
jsem navíc, co jsi pro mě znamenala, což mě stálo tebe, ale zjistila jsem to. Můžu tě ocenit. 
To je pro mě nesmírně důležité. Nemusím tedy zodpovídat otázky, co by se stalo, kdyby ses 
vrátila.
To je život. Vždy bude něco ztracené, zapomenuté. S obrovskou cenou, ale bez možnosti 
návratu. A nyní mluvím k tobě, který můj dopis čteš. Užívej si všech svých věcí nyní, protože 
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se jednou může stát, že už tu nebudou. A není špatné je ocenit právě teď. Je to dokonce 
správné. A to, i když jsem psala, že je možná nemůžeme vychválit dostatečně. Můžeme 
přeci jen hodně. A upřímně.
Zkus také ocenit i věci a události naprosto všední. Člověk nikdy neví, třeba se ukáže, že mají 
cenu velmi vysokou, daleko vyšší, než jakou jsme si schopni představit. A když odejdou, bu-
deš sice smutný, že jsou pryč, ale budeš mít dobrý pocit z toho, že jsi je ocenil. Jak nejlépe jsi 
dokázal. A za odměnu dostaneš zjištění, jak drahá byla věc, kterou si ztratil.
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Braunová Gréta Maxima
Základná škola Jána Amosa Komenského, Sereď

Celý ľudský život sprevádza bolesť, nik z ľudí sa jej nevyhne. Prichádzame na svet v boles-
tiach a častokrát z neho tak i odchádzame. Akosi sme si na ňu zvykli, vieme, že k nám patrí, 
že práve ona formuje ľudský rod, poháňa ho dopredu.
Každá bolesť významne zasiahne ľudské poznanie a ostáva nadlho v pamäti. Tým je organi-
zmu prospešná, chráni ho pred opakovaním činnosti, ktorá bolesť spôsobila a organizmus 
zachová pri živote. Je to akoby súčasť pudu sebazáchovy. A ak by aj chcela pamäť zabudnúť, 
organizmus jej to pripomenie jazvami telesnými i duševnými. Za ich vznikom totiž vždy stojí 
bolesť.
Okrem vlastnej pamäti však funguje aj niečo ako kolektívna pamäť. Tá by mala ľudstvo chrá-
niť pred takým konaním, ktoré vedie k opakovaniu bolesti. Ak sa však ohliadneme dozadu, 
nutne si musíme položiť otázku, či naozaj niečo také existuje? Ak by kolektívna pamäť exi-
stovala, dopustilo by ľudstvo opakovanie bolestí 1.svetovej vojny v jej druhej, oveľa horšej, 
podobe o 20 rokov neskôr? Nemala by pamäť silu, ktorou by zabránila konaniu toľkých 
krutostí a neprávostí? Nemalo ľudstvo jazvy, ktoré by ho vrátili do reality a pripomenuli by 
mu, že práve toto konanie je nebezpečné a hrozí zánikom? Nemám odpoveď na tieto otázky. 
Viem len, že ak by sa dalo nejakým spôsobom merať, koľko bolesti prešlo ľudskými srdcami 
počas oboch vojen, a koľko bolesti po nich v srdciach ostalo, jej objem by vysoko prevýšil 
meracie možnosti prístrojov.
Ak teda človeka môže chrániť pred spôsobovaním si ďalšej bolesti pohľad na jeho jazvy 
a spomienky, ktoré sa na nie viažu, čo pomôže ľudstvu? Čo bude tými jazvami, ktoré mu 
budú pripomínať, že konanie spôsobujúce bolesť už nemožno opakovať? Sú to tie miesta 
na svete, ktoré sú bolesťou priam presiaknuté. Na nich sa odohrávali tie najstrašnejšie ľud-
ské tragédie. Práve z obdobia 2.svetovej vojny ich máme veľa.
Jedným z takýchto miest je i súčasné Múzeum holokaustu v Seredi, v čase 2.svetovej voj-
ny pracovný a neskôr koncentračný tábor pre Židov. Miesto, ktoré sa nachádza neďaleko 
mojej školy. Miesto, z ktorého bolesť neodišla, a ktoré kolektívna pamäť ľudstva potrebuje 
ako svoju jazvu. Je to jedinečné múzeum nielen na Slovensku, ale v celej strednej Európe. 
Jeho expozície sa nachádzajú priamo v budovách, ktorých steny boli svedkami mnohých 
rodinných tragédií slovenských Židov. Zanietení zamestnanci múzea nielen sprevádzajú ná-
vštevníkov po zriadených expozíciách, ale realizujú aj vzdelávaciu činnosť pre študentov. Nie 
raz sme zo školy merali cestu k nim a nie raz sme odtiaľ odchádzali so slzami v očiach. Ich 
slová, ktorými nám približovali životné osudy väznených Židov, sa vtesnali hlboko do našich 
myslí a sŕdc. Nie sú to osudy, na ktoré sa dá zabudnúť. Sú to príbehy, ktoré zanechali stopy 
v našich mysliach a ktoré sa nám budú v predstavách vynárať vždy, keď pamäť jednotlivca či 
skupiny začne zlyhávať a bude nutné ju oživiť.
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Svet pôjde ďalej, dejiny nespia. Je na nás, akým smerom sa svet bude vyvíjať. Stále však 
bude potrebné pamäť oživovať. Stále bude potrebné nezabúdať, aby nevznikali ďalšie mies-
ta bolestí. Vďaka za každé miesto, ktoré nedovolí ľuďom zabudnúť. Vďaka za nadšených ľudí, 
bez ktorých by tieto miesta zapadli prachom.
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Davidová Monika
Základní škola Meteorologická, Praha

Nejen občané Lidic, ale všichni vzpomínáme na tu strašnou událost v roce 1942. Vypálení 
Lidic. Nikdo z nás si v této době nedokáže představit, jak hrozné to muselo být. Vidět lidi 
trpět, umírat a snažit se o záchranu. Vidět, jak vaše rodná vesnice, tam kde jste vyrůstali 
a žili, je obsazována cizími lidmi.
Matky byly odtrženy od svých dětí, všude pláč, strach a utrpení. Odvezeny do koncentrač-
ního tábora a při tom nevěděly, co se s dětmi stane. Představa, že jsi někde hodně daleko, 
odtržena od své rodiny, nevíš, co se stane, máš strach, je hrozná. Po celou tu hroznou dobu 
děti doufaly, že se opět setkají se svými rodinami. Bohužel, většina z nich byla zavražděna.
Památník těchto dětí, i společný hrob zavražděných mužů, je nejen vzpomínkou, ale i nadějí, 
že už nikdy se nebude opakovat něco tak děsivého.
Bohužel i v této době za skutky dospělých trpí hlavně děti. Po světě je plno míst naplněných 
bolestí z válečných konfliktů, které když se nedějí nám, jakoby pro nás byly jen informací ze 
zpráv.
Po osvobození se svět složil a Lidice povstaly z popela. Ženy a děti, které se vrátily, začaly 
sice nové životy, založily nové rodiny, ale pro ně vždy bude v jejich srdci nejen radost, ale 
i bolest.
Moje babička se narodila krátce po válce. Její maminka se vrátila z koncentračního tábora. 
Její děti, babičky sestra a bratr, zemřely. Jsou na pomníku vyobrazeni s ostatními dětmi.
Lidé tam mohou dát třeba plyšáka, růže, svíčky, prostě něco co chtějí, čím uctí památku dětí 
a zavzpomínají na ně. I já tam několikrát něco dala. S babičkou k pomníku často chodíme.
I přes to, co všechno Lidice zažily, žijí Lidice dál. Úplně normálně, jako v ostatních vesnicích.
Pietní území vždy bude místem bolesti, ale zároveň místem naděje, že lidé se poučí a budou 
lepšími.
Bohužel je na světě tolik nenávisti, touha po velké moci, násilí, oběti. Někdo si třeba může 
myslet, že už je 21. století a tyto věci tady už nejsou. V některých zemích zlo lidé zažívají 
každý den. Utíkají ze své rodné země, protože vědí, že tam už není bezpečno. Kam mají teď 
ti lidé jít? Přišli kvůli válkám o domov, ztratili všechen svůj majetek, pocit bezpečí, zůstal 
pouze strach.
Pro některé je bydlení, rodina, peníze samozřejmé, ale pro někoho ne! Lidé by se nad sebou 
měli zamyslet a začít si pořádně vážit věcí, co pro ně jsou úplně samozřejmé, protože to tak 
nemusí být navždy.
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Martincová Anna
Gymnázium, Ústí nad Orlicí

„My“ nahradilo jen teskné „já“.
Odcházím ze školy a už zdálky slyším srdcervoucí dětský, ženský křik. Přidám do kroku, kvap-
ně spěchám domů. Potkávám cizí lidi pokřikující mezi sebou neznámou, ale povědomou 
řečí, vyděšené sousedy odcházející z vesnice pryč. Před naším domem stojí velký zelený vůz. 
Prudce rozrazím dřevěné dveře očekávající to nejhorší. Moji pozornost uchvátí oblečení, 
knihy a papíry rozházené po zemi. V rohu kuchyně stojí jeden malý kufr.
Chvátám do svého pokoje. Uplakaná maminka zde klečí na kolenou, sbírá předměty, které 
následně bezmyšlenkovitě rovná do tašek. Nad ní se sklání mladík v tmavé uniformě a hrubě 
ji postrkuje k rychlejší činnosti. „Mami, co se děje? Kam jedeme?“ zeptám se zmateně. „Ne-
boj se, nic se nám nestane,“ zahluší tiše, ale ne moc přesvědčivě. „Za pár dní zase přijedeme 
a všechno bude v pořádku,“ pronesla, vzala mou ruku a s mužem po boku odcházíme ze 
zcela zpustošené prázdné místnosti.
Nasedáme do automobilu, ohlédnu se a spatřím okny valící se šedý dým. Uvědomím si, že 
hoří, až když neodbytné plameny pohlcují stěny. Snažím se vytrhnout z matčiny náruče, 
křičet. Silná pánská ruka mi zakrývá tvář. Pohlédnu muži do očí, v nichž se zračí zlost a ne-
návist. Raději pomalu pusu zavřu, nevydám ani jednu hlásku. Projíždíme vesnicí. Kamkoliv 
se podívám, vidím pouze utrpení, žal a strach. Bortící se stavby zahalené v rudém neuticha-
jícím plášti, vystrašené obyvatele snažící si zachránit svou rodinu. Vše známé se v krátkém 
okamžiku změní. Opouštím obec s nepříjemným vědomím toho, že se sem již nevrátím…
Zastavíme před staře vypadající budovou s železnou cedulí. Nerozeznám celý text, pouze 
část. Než si stihnu okolí prohlédnout, vojáci nás brutálně vytáhnout z vozu ven. Nejstarší 
z nich se chopí maminky. Ta se ze začátku brání, čímž si vyslouží facku zanechávající rudý 
otisk. Nakonec se postaví a s doprovodem odchází za nedaleký roh. Rozběhnu se za ní, ale 
tvrdá rána mě omráčí a omdlím. Už nikdy jsme se neshledaly….
Po nalezení dostatečné síly sama v sobě se rozhodnu navštívit místo zármutku. Dnešní den 
před deseti lety jsme byly donuceny opustit staré životy. Vystoupám k základům bývalé kap-
ličky, kterou jsme navštěvovaly každou neděli, shlédnu do údolí, kde se předtím rozléhal můj 
domov, řady domů, mohutné porosty stromů, dlouhý kroutící se potůček, malé tůňky… Nyní 
je k nepoznání. Holé louky, žádné známky civilizace nebo stopy po starých hrůzných činech. 
Po tvářích se mi začnou kutálet čiré slzy jako hrách. Tolik skryté bolesti, vzpomínek se dere 
na povrch, a to se stačí jen dívat na rozlehlou opuštěnou krajinu dříve zvanou domovina.
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Šimoničová Veronika
ZŠ Nevädzová, Bratislava

„Historii svobodných lidí nepíše náhoda, ale volba. Jejich volba!“
Náš československý národ sa počas svojej existencie dostal do situácií kde musel prejaviť 
svoj ozajstný charakter. V ťažkých časoch sme sa vzopreli zlu a vznietili oheň, ktorý v nás tlel. 
V dobách opresie sme sa zomkli a dali najavo nepriateľovi, ako sa za seba postavíme. Tieto 
akty vzbury a nesúhlasu sa nám stali osudnými. Predviedli ostatným, že aj v malom národe 
sťa Československo, tkvie veľká sila odporu. Že napriek zradám našich spojencov, pokusom 
rozdeliť nás a roztrieštiť nášho ducha stojíme hrdo spolu voči krivdám, ktorých sme boli 
svedkami.
Odhodlali sme sa bojovať s utláčaním a nenávisťou, ktoré tu panovali. Svojím odhodlaním 
sme ukázali, ako nemáme strach z mocných a nenecháme sa nimi zotročovať. Celý svet mal 
možnosť zobrať si príklad z našej odvahy a statočnosti v boji.
Gabčík a Kubiš sa rozhodli zmeniť dejiny, i keď vedeli, že idú na istú smrť. Partizáni aj obyčaj-
ní ľudia počas Slovenského národného povstania spoločne bojovali za slobodu a česť až 
do konca svojich síl, členovia odboja každodenne riskovali svoje životy, aby pomáhali dru-
hým. Títo všetci sa zomkli a povedali nie tyranii. Stali sa ozajstnými hrdinami, z ktorých mno-
ho obetovalo život na úkor správnej veci. Odmietali režim, aký tu nastal, a preto zobrali 
údel do vlastným rúk. Začali pochybovať o pravdivosti tvrdení, ktoré každodenne počúvali. 
Pomaly všetci kolektívne našli svoju pravdu a pokročili o kúsok bližšie k dobru.
Slobodu sme si vybojovali sami, presvedčili sme iných, ako aj malý národ srší hrdosťou a ne-
bojácnosťou stáť vzpriamene až do poslednej kvapky krvi. Nikto nemôže poprieť naše akty 
nevôle voči zlu.
Aj keď v marci 1939 prestalo Československo existovať na papieri, neprestalo existovať 
v srdciach našich predkov. Verili v nehynúcu myšlienku Československa, jeho slobody a de-
mokracie, hrdosť národa nad svojím prekrásnym územím a dobrosrdečným ľudom. Vedeli, 
že za protestovanie a odpor ich môže postretnúť trest alebo smrť. To ich avšak neodradilo 
a dnes si my, mladšie generácie berieme príklad z ich hrdinských činov. Protože sloboda nie 
je samozrejmosť, ale draho zaplatený luxus.
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Švub Václav
základní škola, Nové Město na Moravě

Dotyk, ten krásný pocit, když nás historie pohladí. V počátcích našeho života nás za ruce 
vedou rodiče či prarodiče k prvním poznatkům o minulosti jak naší rodiny, tak historii ná-
rodní a mezinárodní. Seznamujeme se s místy spjatými s historií a možná nás to zpočátku 
ani nezajímá, ale když je vykládán i příběh, tak se to hned mění a vzbuzuje to v nás zájem. 
Štafetu poté přebírají učitelé se snahou prohloubit naše vědomosti. Otázka zní, je to dosta-
tečné? Bylo nám řečeno o naší novodobé historií dost informací? Jsme generace chytrých 
technologií, ale jsme chytřejší nebo vzdělanější?
Nevím, kdy jsem historii přesně potkal, ale dotkla se mě jemně a již mě nepustila. Byl jsem 
ještě malý kluk. Hlídal mě můj praděda a vím, že jsem ho zlobil. V tu chvíli rázně zavelel a za-
čal povídat. Rozvyprávěl se o svých vzpomínkách, svých zážitcích z dětství, na život za války 
a místech, kde se nacisti vyřádili, a kde umírali lidé. Na jeho vyprávění nikdy nezapomenu. 
Bylo to tak krásně chytlavé, živé, ale zároveň také smutné. Všechny jeho slova se mi nesma-
zatelně vryly do paměti. S odstupem času, když jsem si na to vzpomínal, jsem ty místa chtěl 
vidět. Představivost, která se mnou lomcovala, byla velice silná.
Pochopil jsem to až později, co tím rodiče mysleli, když mi říkali o vnímání pocitů na daných 
místech. Byl jsem malý, možno i líný poznávat, nicméně to se vše zlomilo. Když jsem s rodiči 
poznával Čechy, tak si vždy vzpomenu, jak mamka říkala: „zavři oči a nadechni se“. Vždycky 
jsem se tomu smál, ale teď už chápu, co tím chtěla říct. Musíme poznat naši historii a není 
nic lepšího než se o ní dozvědět na místech, kde se odehrávala. Válka, zejména ta druhá 
světová, je velice zajímavé téma a já jsem se snažil dozvědět víc. Tak jak mě nebavilo číst 
knížky, tak tyhle o druhé světové válce jsem hltal.
Nakonec to byla náhoda. Byli jsme na turnaji s mým sportovním týmem a hra se nám moc 
nedařila. Když jsme se všichni sešli, tak se nás rozhodli vzít na výlet. Cíl Lidice. Byl krásný 
sluneční srpnový podvečer a na to co jsem tam zažil, nikdy nezapomenu. Ty všechny pocity 
z tohoto místa do dnešního dne ani neumím přesně popsat. Nicméně dva si vybavuji kon-
krétně – smutek a klid. Nemluvili jsme, to údolí mluvilo na nás. Nutilo nás se zamyslet nad 
vším, co se tam odehrálo. Klid toho místa mi v okamžicích nahrnul až slzy do očí. Nebylo 
nutné mluvit a my jsme mlčeli i celou cestu zpět.
Od té doby jsem byl pohlcen tímto obdobím. Nasávám všechno, co se této části české his-
torie týká. Jak je možné, že nás tyto místa, spjata s krutou historií, dokážou tak chytnout 
za srdce? Myslím, že to je právě tím skutečným příběhem lidí, kteří byli vytrženi ze svých 
domovů. Lidí, kteří byli odhodlání za své přesvědčení a svou vlast zemřít. To by v nás mělo 
vyvolávat nesmírnou úctu. Oni by pro nás měli být vzorem a inspirací, protože jejich láska 
k našemu státu, k naší krajině a jazyku byla nekonečná. Byli smíření s prožitým životem, tak 
i se smrtí. Umírali s vlasteneckou hrdostí. Pociťujme stejnou hrdost k naší zemi. Chraňme si ji. 
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Pečujme o místa, která psala historii a připomínejme si nadále sílu vlastenectví.
Vždy jsem měl rád moderní technologie a o to jsem radši nyní v této době, kdy je tak snadné 
se dále vzdělávat a dozvídat se nové zajímavosti. Objevil jsem díky tomu úryvek z deníku 
Adolfa Opálky: „jak může někdo mluvit o kráse, …, kdo neviděl naši kapli v mléku bílých třeš-
ní…. Smrt pro vlast. S tím jsem se už dávno vypořádal a jsem odhodlán provést vše. … Mám 
rád Rešice a republiku víc než svůj život.“
Poznávejme a prohlubujme si znalosti. Historii k životu potřebujeme.
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Švábová Alžběta
Arcibiskupské gymnázium, Praha

Někdy na přelomu 16. a 17. století, řekl Descartes: „Cogito, ergo sum“, v překladu: „Myslím, 
tedy jsem.“
Možná vhodnějším ekvivalentem překladu slova cogito by bylo něco jiného. Cogito podle la-
tinského slovníku znamená nejen myslet, uvažovat, přemýšlet. Proto citát nemusí znamenat 
jen „Jsem schopen myslet“, ale i „Uvažuji, tedy jsem.“ Člověk se vyznačuje vysoce vyvinutou 
schopností smýšlet, hodnotit, hledat svou vlastní pravdu a samozřejmě i pochybovat nad 
názory ostatních i nad skutečnostmi, které ho potkávají. V procesu uvažování hraje zvažo-
vání nejrůznějších pochybností značnou roli. Dobereme se tím nějakého závěru, ten nám 
odpoví na naše otazníky a otvírá nám nové prostory víry, vědy, umění, mezilidských vztahů 
atd. Pochybnostmi ověřujeme, co je pravdivé, co je správné, co nás vede dál, a mohla bych 
se odvážit konstatovat, že všechny naše myšlenky se odvíjejí od určité pochybnosti. Malý 
červík hlodající v naší hlavě. Mám to či ono udělat? Má ten či on pravdu?
Bohužel, někdy se může stát, že pokud určitá část lidí odmítne pochybnost a strhne s se-
bou ostatní, mohou nastat krize společenských a morálních vztahů, o kterých jsme se 
v minulosti mohli mnohokrát přesvědčit. Omezenost ve vidění skutečnosti, upnutí se k fa-
lešným bohům, k pýše a nadřazenosti vlastního názoru, sektářství, to vše může ústit přes 
xenofobii k totalitarismu a k teroru. Příkladem může být nejen nacismus či komunismus, 
ale kořeny můžeme hledat dříve, například za Velké francouzské revoluce v Robespierro-
vě krvavém běsnění. V mezilidských vztazích historie lidstva jsou mnohé další případy, 
včetně zneužívání a deformování učení církve ve středověku. V něj se zvrhaly i veškeré 
revoluce „požírající vlastní děti“, a v neposlední řadě vyznávání marxismu jako jediného 
vědecky správného názoru na svět, proti němuž se nesměla vyslovit žádná pochybnost. 
Co z toho vykvetlo? Deformace osobnosti člověka strachem, pokrytectvím, lží, psychic-
kým i fyzickým terorem a v neposlední řadě ekonomický krach v důsledku zjištění, že 
socialistické zákony ekonomiky jsou nesmysl. K tomu tedy vedla absence pochybností, či 
strach pochybnosti projevit.
Naopak svět pochybující, přemítající a uvažující, to je cesta do budoucnosti. Bádání inspiro-
vaná pochybováním vedla k zásadním vědeckým objevům. Galileo Galilei nevěřil, že Země 
je středem vesmírumluvil i o pohybech a gravitaci tohoto vesmírného tělesa, a je proto 
považován za otce moderní astronomie. Odvolal sice, ale i tak inspiroval mnoho dalších věd-
ců, kteří na základě jeho učení udělali významné objevy v astronomii, např. heliocentrismu.
Pochybnosti nejen ve vědě nesou ovoce. I ve víře jsou velmi plodné, protože přes ně jsme 
schopni sami vystopovat přítomnost Boha ve svém životě i v celém chodu přírody a vesmí-
ru. Bez nich by naše víra pozbyla hloubky. Jsem přesvědčena o nutnosti poznat Boha skrze 
váhání a klopotné hledání. Jsou upřímní ti, kteří tvrdí, že nikdy nezapochybovali?
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A co náš konkrétní život? Důležité pro cestu životem je utvořit si vlastní názor a hledat prav-
du. V určitém stadiu vývoje dítěte jsou závažným životním krokem pochyby o názorech rodi-
čů, neboť to výrazně pomáhá k utvoření vlastní identity a hledání sebe sama v adolescenci.
Tuto esej bych uzavřela vždy platící premisou, že každé velké a nové poznání se rodí skrze 
proces hledání, nedůvěřování dosud platícím soudům, cestou vedoucí přes zklamání a pády. 
Jen tak je lidstvo schopno dospět k bodu, v němž se objeví něco „nového“, fungujícího 
a obecně platného.
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Novotná Tereza
Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy

Už jste si někdy uvědomili, jak moc tu určitou věc potřebujete až poté, co jste strávili mno-
ho času jejím hledáním? Protože mně se to stává pořád! Ale tady ovšem nejde jen o běžné 
věci, jako je třeba gumička na vlasy, propiska či telefon. Zkrátka věci, které můžeme snadno 
nahradit jinými nebo rovnou novými. Co se ale stane, až ztratíme něco, co je pro nás nena-
hraditelným, i když jsme to do té chvíle vlastně vůbec netušili?
Mám na mysli takové ty věci, které považujeme za samozřejmost, jako je dům a pocit bez-
pečí, jenž v něm panuje, teplé jídlo a třeba i milované osoby. To vše je pro nás jistotou a zdá 
se, že právě proto někdy v našich očích ztrácí tu obrovskou hodnotu.
Tak co byste dělali, kdyby tyto zdánlivě běžné věci jednoho dne prostě zmizely? Všechen váš 
majetek a všechny osoby, které milujete. A vy zůstali opuštěni v chladu na temné prázdné 
ulici. Zvažte, co byste v takové situaci dali za kousek chleba, jak moc pohodlné by bylo jaké-
koliv místo na spaní alespoň z části chráněné před ledovým větrem. Vím, je těžké si něco 
takového vůbec představovat, zvláště poté, co všechno musejí lidé investovat do svého 
vlastnictví. Je třeba si ale uvědomit, že na světě jsou lidé, a není jich málo, kteří kvůli nějaké 
katastrofě o veškerý majetek přišli a skončili přesně takhle. A společnost se na ně dívá jako 
na špinavé bezdomovce. A přesně takhle by se teď dívala i na vás. Copak byste potom měli 
nějakou naději chtít začínat znovu? Jak moc by se vám najednou zastesklo po ztracených 
věcech, na které jste dosud pohlíželi jako na něco samozřejmého. I kdyby to měla být jen 
obyčejná čistá sladká voda.
Takže jak neuvěřitelně velkou cenu pro nás tyto věci mají? Vděčíme jim za pohodlný život, 
který díky nim žijeme. Pracujeme, abychom si je udrželi, a přesto se může stát tak málo, aby 
se staly jen příjemnou vzpomínkou. Marně bychom pak pátrali po takových věcech či lidech, 
protože víme, že těm našim se nic jiného nevyrovná.
Jen tedy mějte na paměti, až zase ztratíte nějakou pro vás strašně nepostradatelnou věc, že 
v životě můžete ztratit mnohem víc, než si vůbec dokážete představit. Ne nadarmo se říká, 
že ztracené věci prý mají cenu stokráte větší.
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Medveďová Radka
Základná škola Hrnčiarska, Zvolen

Významné veci alebo len obyčajné maličkosti? Mnohí z nás dnes berú dôležité veci ako 
úplné zbytočnosti. Kedysi si však ľudia vážili každú jednu vec čo mali. Pre nich nebola ani 
len rodina samozrejmosťou. Kúsok chleba? Pre nás dnes obyčajná vec. A však pre ľudí počas 
vojen bol kúsok chleba zázrak. Hovorí sa, že život je taký aký si ho zariadime. Dnes možno 
áno. Ale nikto kedysi nechcel zažívať krutú vojnu a niesť si z nej následky až do smrti. Keď 
sa opýtate starých ľudí čo v nich zanechalo bolesť alebo ako si bolesť predstavujú, opíšu 
Vám mnoho situácií kedy nemali čo jesť, piť a nemal sa o nich kto postarať. My, ktorí sme 
vojnu a veci podobné nezažili ako je hlad a strata rodiny si takéto maličkosti mnohokrát vá-
žiť nevieme. Viete si vy sami predstaviť že by ste sa jedného dňa zobudili a nemali nič? Ako 
by ste reagovali? Rozplakali sa? Nahnevali? Zostali by ste smutní alebo sklamaní ? Možno 
áno a možno nie. No žiadna z takýchto reakcií ľuďom kedysi nepomohla. Museli sa zmieriť 
s tým čo mali, s tým o čo prišli a s tým čo im zostalo. Chceli by ste žiť v takom období? Ja 
osobne nie. Každý deň sa báť že prídeme o niečo na čom nám záleží. Žiť v každodennom 
strachu o život. Myslím si, že žiť taký život by spôsobilo mnoho tráum. Rozprávať o niečom 
takom a prežiť si to je obrovský rozdiel. Dnes žijeme v rámci možností pokojný život. Ani to 
však nebolo pred niekoľkými rokmi také ľahké. Uvedomiť si hodnotu vecí je to najlepšie čo 
môžeme urobiť. Vážme si každú maličkosť ako je rodina, jedlo, starostlivosť a mnohé ďalšie 
veci, pretože my to teraz máme, ale ľudia počas vojen takýto „luxus“ nemali. Ani ďalší deň 
nemusí byť samozrejmosťou, preto treba žiť naplno a nezabúdať na všetko čo máme a sta-
rať sa o to, aby sme o to neprišli.
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Barešová Berta
Arcibiskupské gymnázium Praha

Je to cizinec. Na sobě má zmuchlanou košili s vyhrnutými rukávy, která snad kdysi mohla být 
modrá a nyní je ztmavlá v místech, kde se pot nasákl do látky, volné plátěné kalhoty po ko-
lena, sandály s prochozenou podrážkou a slamák vražený hluboko do čela, aby se alespoň 
částečně ochránil před pražícím letním sluncem. Krůpěje potu stékající po jeho prošedivě-
lých skráních mu kreslí mokré cestičky na zaprášené kůži. Nepamatuje si, že by tu bývala tak 
horká a suchá léta. Ale bylo to tak dávno.
Vzpomene si na svou ženu. Nabízela se, že sem s ním pojede, ale on jí to rozmluvil. Na cestu 
letadlem je už příliš stará. Navíc chce být sám. Zvedne se suchý, horký vítr, rozklátí stébla 
vysoké trávy, takže zní jako klubko rozdrážděných hadů, a vžene cizinci prach z cesty přímo 
do obličeje. Ten se snaží potlačit prudký kašel. Neúspěšně. Je to cizinec, ale kdysi jím nebyl. 
Kdysi tu měl domov, svou rodinu a všechny přátele. Měl tu s nimi být. Kráčí dál po prašné 
polňačce. Další poryv větru. Další rozvířený prach. Další kašel. Touží po stínu, mokrém hadru 
a po své manželce. Touží po jejím pevném objetí a po vůni pracího prášku a tulipánů. Tolik 
mu chybí. Dojde na křižovatku. Není ničím výjimečná, alespoň pro ostatní ne. Mlčky hledí 
do louky, je slyšet jen vítr v trávě a vzdálený zvuk kol ženoucích se dál a dál po silnici. Tolik 
se toho tady změnilo. 
Vzpomíná.
Stále se dívá do louky, ale už ji nevidí. Na jejím místě vyroste vesnice. Vidí kostel s hrdě 
vztyčenou věžičkou. Má zašlou měděnou střechu, odbíjí poledne. Vidí statky s bytelnými 
dřevěnými vraty, díky kterým vypadají jako pevnosti, a muškáty v truhlíku za oknem jejich 
sousedky. Vždycky na něj byla hodná. Nikdy si na něj nechodila stěžovat jeho matce. Cítí 
vůni čerstvě upečeného koláče a slyší hospodyně, jak brebentí a vyměňují si nejnovější drby. 
Slyší řehtání koní, rachocení kol a mužské hlasy popohánějící zvířata. Vidí obrovskou lípu 
stojící na náměstí a ptáky v jejích větvích učící létat své mladé, hejno kropenatých slepic, 
které někomu uletělo ze dvora, sněhově bílé záclony v oknech jejich domu a je mu tak straš-
ně, strašně smutno, že se rozpláče. Potoky slz mu stékají po tvářích a vzlyky mu cloumají 
celým tělem. Nedokáže je zastavit. Vlastně ani nechce. Tak dlouho neplakal. Příliš dlouho.
A pak ji uvidí. Dech se mu zadrhne v hrdle a srdce si uspořádá malé povstání, načež vynechá 
ve svém pravidelném rytmu nejméně tři údery. Běží k němu, dva světlé copy převázané 
červenými mašlemi jí vesele poskakují na zádech, šaty kolem ní vlají  jako by měla křídla. 
V širokém úsměvu na něj cení zuby a díry po těch čerstvě vypadlých, v očích jí svítí nefalšo-
vaná radost. Vždycky byla taková. Jeho malá sestřička.
Vidí i je, matka se tiskne k otci, ten ji jednou rukou objímá kolem pasu, hlavu má zabořenou 
do jejích vlasů. Dívají se na něj a pyšně se usmívají. Ona je těhotná. Co to mělo být? Kluk, 
nebo holka? Bratr, nebo sestra? Nikdy se to nedozví. Jeho sestra je už téměř u něho. Cizinec 
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se přikrčí, aby ji chytil do náručí, slyší ji volat své jméno. Roztáhnou se mu koutky. A pak mu 
suchý letní vítr vžene prach do obličeje a odnese s sebou vesnici i jeho rodinu. Na jejich mís-
tě je opět pouze šustící tráva a prašná cesta. Cizinec opět stojí a mlčky hledí do louky. Pak 
skloní hlavu, otočí se a vrátí se stejnou cestou, kterou přišel. 
Kolik štěstí dokáže zničit lidská zášť a zloba, která je schopná vzít jiným jejich životy a domo-
vy? Kolik ho zničila a kolik ho ještě zničí? Cizince už v této zemi nikdo nikdy nespatří. Zmizí 
stejně, jako zmizela vesnice, která tu kdysi stála. Beze stopy.



2. KATEGORIE 15–19 let
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Dvořáková Adriana
Gymnázium, Chotěboř

Stojím s babičkou před prosklenou vývěsní skříňkou se smutečními oznámeními. Babička pře-
létne očima jejich obsah a náhle se zarazí a vydechne: „To pro ni bude velká ztráta.“ Mluví o sy-
novi své kamarádky. Ze společného odpoledne už není nic. Obě přemýšlíme o svých ztrátách, 
o tom, co se dá, či nedá nahradit, o tom, co se dá, či nedá vyčíslit. Myšlenky na ztráty se mi 
stále vrací. Ztratit se dají nejen věci movité, ale i city. Třeba láska, přátelství, a to potom bolí. 
Když ztratím čepici, hodím nad tím vlasatou hlavou. Ztrácí se brýle. Jejich cena se pak vyčísluje, 
stály totiž dva, pět, nebo dvacet pět tisíc. A co teprve zlatý prstýnek po babičce, který uplaval 
v moři. Nosila ho už i její babička a já tenhle jediný rodinný šperk ztratím. Zatím to nikdo neví. 
Ale myslím, že všichni předem věděli o tom, že se ztratí celá vesnice a vznikne místo ní přehra-
da, že se místo staré Prahy postaví stanice metra. To jsou ztráty plánované, vyčíslují se a počítá 
se hlavně s přínosem do budoucnosti. To staré nikdo nehledá. Myslím, že ztráta člověka je pro 
mnohé jednou z nejbolestivějších ztrát. Bolí, když nás někdo opustí vědomě, změní identitu, 
odejde na druhý konec světa. V koutku duše však lze doufat, že se jednou vrátí. 
To smrt, ta je neúprosná! Člověk pak odejde bez rozloučení, bez plánování, neporadí, jak si 
s tím mám poradit já. Je to nevratné, je to navždycky. Myslím si, že na něco takového se nedá 
připravit. Přemýšlím, co všechno se stalo tenkrát v červnu roku 1942 nedaleko Prahy. Co všech-
no se ztratilo, co změnilo a kdo bez rozloučení a navždy zmizel, že se o tom dozvěděl celý svět 
napříč kontinenty. Ano, byla to stopa druhé světové války, proto to věděl celý svět. Při řádění 
fašistů zmizela celá obec, všichni obyvatelé. Muži, ženy a osmdesát dva dětí. Obec Lidice pře-
stala existovat. Uvažuji o tom, jak tuto ztrátu vyčíslit, popsat, nějak ohraničit, určit její objem. 
Nejde to! Snažím se o představu, co všechno mohly dokázat lidické děti. Čtyřicet dva dívek 
a čtyřicet chlapců. Společně se těšily na konec války. Tyto děti měly své sny a svá přání, své 
představy o budoucnosti. Chtěly toho určitě hodně dokázat, mít se lépe než v čase války, přilo-
žit ruce k dílu, až nastane čas odstraňování škod a budování poválečného domova. Nic z toho 
se však nestalo, protože smrt je neúprosná. Mrtvé děti se nemohou vrátit, ztracené děti se ne-
vrátily. Ztracené věci prý mají cenu stokráte větší. Ale kdy? Jak je to myšleno? Když se najdou?
V Lidicích neměl hledat kdo, ani co. Myslím, že zbyly jen city, myšlenky bezradných příbuz-
ných a známých z okolí. Zvedl se celosvětový odpor proti válečnému běsnění a vraždění. 
Jsem přesvědčená, že už tehdy se rodilo odhodlání, že Lidice musí žít dál. Všichni víme, že 
vybudování poválečných Lidic nebylo dopřáno občanům obce, Lidice přesto stojí. Přemýš-
lím o tom, kde se při vší té hrůze vzalo odhodlání stovek cizích lidí pomoci. Kdyby se teď, při 
srazu rodáků, sešli v Růžovém sadě potomci těch osmdesáti dvou ztracených dětí, kolik by 
jich asi bylo? Kolik profesí by reprezentovali? O tom se můžeme jen dohadovat. Lidické děti 
se do Lidic vrátily v podobě sochy. Po dlouhých letech všech osmdesát dva. Jedno dítě bylo 
zase ukradeno, to bronzové. Nechápu, jak někdo může!
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Záborská Nikola
Gymnázium, Žilina

Každá historická udalosť sa značne poznačí na mieste, na ktorom sa udeje. Toto miesto ňou 
ostane poznačené navždy nehľadiac na to, či bolo zničené, zaniklo alebo vyviazlo len s ma-
lými stratami, prípadne žiadnymi. Avšak ak je toto miesto niekoho domovom, čo vo väčšine 
prípadov je, tieto udalosti sa môžu zapísať do pamätí stovky ľudí ako bolestivé a kruté. Stanú 
sa miestami bolesti, ale hlavne miestami ich najsilnejších pamätí.
Vojny zničili okrem dedín a miest životy tisícky ľudí. Pamätníci na tieto roky môžu spomínať 
s bolesťou a smútkom. Mnohí z nich sa museli odlúčiť od svojich rodín, presúvať sa z miesta 
na miesto, prežívať v ťažkých podmienkach a mnohí s nich veľakrát kvôli nim čelili smrti 
z očí do očí. Väčšina z nich si při spomínaní na tieto miesta spomína na najtemnejšiu časť ich 
života. Avšak pre niekoho môžu byť tieto miesta spojené s radosťou a smútkom zároveň, 
pripomínajú im ľudí s ich života, od ktorých boli odlúčení a o ktorých neskôr už nemali šancu 
ani počuť, aj keď sa snažili znova s nimi skontaktovať. Veľa ľudí sa v procese vojny stratilo 
a nikto nevie, či prežili, alebo kde a ako stretli svoj koniec.
Pre každého človeka môže zmienka o ich mieste bolesti a utrpenia vyvolať iné emócie a spo-
mienky. Avšak všetkých spája nakoniec jedno – na tieto miesta nebudú nikdy schopní zabud-
núť. Nakoniec ľudia ako my si nedokážu možno ani predstaviť, čím si títo pamätníci prešli.
Mnohí ľudia sa môžu týmto spomienkam brániť, no tieto časy boli takým silným obdobím, 
že zabudnúť na ne je takmer nemožné. Spomienky na vojnu sú zapísané v pamäti mnohých 
ľudí a pre každého z nich je pripomínanie rôzne.
Miesta, ktoré kvôli týmto udalostiam už neexistujú, však stále sú lokality, na ktorých stá-
li. Niektoré zanikli úplne a neostalo po nich absolútne nič. Niektoré sa zmenili, prestava-
li a do dnes existujú s iným menom. Po niektorých nakoniec ostali len trosky. A, aj keď 
po niektorých z nich neostala dostatečná dokumentácia, ich originálna forma a vzhľad stále 
pretrváva v myšlienkach ľudí, ktorých tieto spomienky spájajú.
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Matějková Hana
Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy

Už se vám to někdy stalo? Ztratili jste něco, co vám bylo velmi blízké, ale do té doby jste si 
neuvědomovali, jak moc velkou to pro vás má cenu?
Každému se to stalo. Mohli jste ztratit jen nějakou materiální věc. Nebo někoho blízkého. 
Cokoliv. Každý zažil ten pocit, který vás uvnitř svírá, pomalu ale jistě vás zevnitř celého po-
žírá a vy si říkáte, kdy to skončí. Vyčítáte si, že jste si toho patřičně nevážili, že jste se měli 
zachovat jinak a pořád si říkáte „Co kdyby tohle” a „Co kdyby tamto”. Právě v ten moment 
si uvědomíte, že jste ztratili něco, co jste ztratit nechtěli. A ta věc, ta zákeřná věc, které se 
nedá zbavit, uvnitř vás hnízdí dál a dál. Začalo to stránkou duševní, ale dříve nebo později se 
k ní přidá i ta fyzická. Je obdivuhodné, jak jsou tyto dvě strany navzájem propojeny. Spánek 
se vám díky tomuto monstru uvnitř vás vyhýbá a vy pociťujete únavu, přestáváte jíst. A to 
někdy vede k dalším problémům.
Už nevíte, co máte dělat. Snažíte se zapomenout. Ale i když vší silou chcete, víte, že neza-
pomenete. Ani z minuty na minutu, z hodiny na hodinu nebo z roku na rok. Zapomenutí je 
ten nejtěžší boj, který nám život mohl dát. Na jednu stranu chcete hrozně moc zapome-
nout, přejete si, aby tohle mučení už skončilo. Ale na druhou stranu zapomenout nechcete. 
Všechny ty krásné a šťastné vzpomínky...
Přátelé se vám snaží pomoct, dávají vám možnost vypovídat se ze svých pocitů a možnost 
ulevit si od toho těžkého břemena. To vám pomůže. Ale i tak máte pocit, že vás zcela nepo-
chopí. Kolem vás se vytvořila bublina, přes kterou nikdo a nic neprojde, jste sami. A uvnitř 
vás roste panika, že už to nikdy nebude jiné! Co teď s tím?
Já mám jen jediné slovo. Čas! Čas je věc, která dokáže brát, ale především léčit. Lepší lék 
neexistuje. Někomu stačí týdny, někdo potřebuje měsíce, někdo dokonce roky. Podle toho, 
jak hluboký šrám rána zanechala. Podle toho, jak moc velké bylo uvědomění, že jste si té 
ztracené věci měli víc vážit.
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Furchová Klára Jana
Gymnázium, Chotěboř

Z míst, na kterých byla v době druhé světové války prováděna rozličná zvěrstva, dodnes čiší 
zvláštní, nepříjemná atmosféra, při které člověka mrazí po celém těle. K těmto místům ne-
pochybně patří i malá obec Lidice, která byla v odpověď na atentát na zastupujícího němec-
kého říšského protektora Reinharda Heydricha v roce 1942 vypálena a místní občané byli 
buď zastřeleni, odvezeni do koncentračních táborů nebo, v případě některých dětí, odveze-
ni na převýchovu do Německa. Tento čin byl uskutečněn v podstatě jen z toho důvodu, aby 
si Německá říše utvrdila svou moc. Kvůli této malichernosti ale muselo zahynout spoustu 
nevinných osob, kterým se patří vzdát hold.
I teď, více než 70 let po druhé světové válce, jsou oblasti, ve kterých se prováděly růz-
né krutosti, poznamenány svou historií. Nepochybně jedny z nejtragičtějších míst byly 
koncentrační a pracovní či vyhlazovací tábory. Já osobně jsem měla možnost navštívit 
dva takovéto tábory: koncentrační tábor Mauthausen v Rakousku a koncentrační tábor 
Osvětim v Polsku, přičemž obě tyto návštěvy pro mě byly silným zážitkem. Člověk tam 
stojí, kouká se kolem sebe, poslouchá výklad, připadá si hrozivě malý a bezcenný a klade 
si samé otázky: „Jak je možné, že byl někdo schopný zabíjet takové množství lidí, kteří 
nic neudělali? Jak se mu povedlo zfanatizovat masy lidí pro jeho věc?“. Je to k nevíře, že 
se takové barbarství dělo v tak nedávné době a my tu teď žijeme ve svobodné a demo-
kratické zemi.
Když člověk prochází osvětimskými uličkami, kterými dříve procházeli vězni, když si prohlíží 
pusté holé ubytovací zařízení, kde přebývali namačkaní hlava na hlavě, cítí tu bolest, která 
z těchto míst vyzařuje. V době mé návštěvy bylo mlhavé, vlhké a ponuré počasí a široko 
daleko rovná a rozlehlá krajina, obojí podtrhovalo pietní náladu místa a jako by vědělo, co 
se tam dělo a chtělo tím složit poctu zemřelým obětem.
I přes to, že všichni z pochopitelných důvodů nejvíce mluví o táboře v Osvětimi, ostatní tá-
bory se také staly peklem na zemi a například ani mauthausenský koncentrační tábor nebyl 
výjimkou. Při mé prohlídce tohoto tábora zářilo slunce a obloha byla azurově modrá, že by 
člověka ani nenapadlo, že se nachází na tak poznamenaném místě. Realita ho však vyvedla 
z omylu. Zde byli soustřeďováni hlavně političtí vězni, kteří zde pracovali především v ka-
menolomu a nejvyšší trest a forma mučení, která končila smrtí, zde byla sisyfovská práce 
v podobě tzv. schodů smrti, po kterých vězni museli vláčet nesmírně těžké bloky kamenů. 
Často umírali vyčerpáním a nebylo neobvyklé, že některý vězeň škobrtl, kámen se na něj 
sesul a sletěl dolů na ostatní vězně, kteří následně padali jako domino až dolů, a pokud to 
přežili, museli se do toho pustit od začátku.
Kdybych měla porovnat dva výše zmíněné tábory, silnější pocity ve mně zanechal kon-
centrační a vyhlazovací tábor v Osvětimi, což ale neznamená, že tábor v Mauthausenu byl 



LIDICE PRO 21. STOLETÍ

nějakým veselým místem. Obě jsou to místa pietní, stejně jako brutálně vyhlazená obec 
Lidice. Já pouze uctívám památku zemřelých a obdivuji lidi, kteří na těchto místech trvale 
žijí. Musí to být zvláštní pocit žít na místě, kde bylo zmařeno tolik lidských životů.
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Kovařovic Jan
Základní škola, Kladno

„Kolikrát vám někdo řekl, že jste k tomu nebyli předurčeni...“ „Kolikrát vám někdo řekl, že 
pro to nemáte talent...“ „Kolikrát vám někdo řekl, že vás to nemůže uživit...“
Pokud nikdy, tak patříte k velkým šťastlivcům. Lidé v okolí většiny ostatních mají potřebu 
neustále zpochybňovat to, co dělají a jim se to nelíbí. Možná je přirozené odrazovat lidi 
od věcí, kterých se bojíme, ale není to morální a spravedlivé. Důvěra a respekt je totiž to, 
co ostatní sune k pokrokovým činům, protože bez důvěry ostatních člověk nemůže věřit ani 
sám sobě, což je pro osobní posun nezbytné.
Ne všem toto můžeme vyčítat, naši rodiče se jen bojí, abychom se v budoucnosti uživili, 
přesto se nesmíme bát je neposlechnout. My sami si musíme vytvořit svou vlastní identitu, 
nalézt tu svou správnou cestu, kterou se vydat a zamyslet se nad tím, jací jsme a co nás baví. 
Lidé nechtějí vidět vzpouru proti jejich představám, avšak bez toho bychom se nepohnuli 
dále. Musíme se naučit obětovat pro své sny to, co máme rádi, ale brzdí nás. Vzdát se po-
hodlí a naučit se riskovat. Musíme samozřejmě počítat i s případným neúspěchem, ale ten 
nás může pouze posunout dále. Opovažuji se říci, že cesta k úspěchu v jakémkoliv oboru je 
dlážděna celou řadu neúspěchů a proher, ale nesmíme to vzdávat, neboť výsledek rozhodně 
bude stát zato. Žít život plný pochybností, z jiných pohledů unáhlených rozhodnutí a nejis-
toty, rozhodně není ostuda. Když dokážeme překonat strach a ukážeme světu, co umíme, 
v čem jsme skvělí, tak na nás bude pyšná nejen rodina, ale i my sami na sebe, což je také 
důležité, i když všeho s mírou.
Kdybychom všichni sázeli pouze na jistotu a nikdo by neměl odvahu na to vzepřít se stere-
otypům a předsudkům, žili bychom si dnes všichni jednotvárné životy plné nenávisti a od-
poru, možná zaseklí ve středověku. Pokrok netvoří vynálezy a objevy, ale lidé. Lidské smýš-
lení tvoří pokrok lidstva. To správné zbavuje svět všech špatných vlastností a posouvá ho 
směrem kupředu. Kdyby se všichni lidé světa naučili vážit si pochybností a správných činů 
jakéhokoliv rozměru, tak bychom do pár let žili v nádherném světě plném lásky a uznání. 
I mnohé pokrokové osobnosti a uznávaní géniové, kteří přepisovali dějiny a skutečně tvořili 
pokrok, jsou důkazem mých tvrzení. Často se museli zříci rodiny a vzdát se blahobytu, aby 
se mohli vydat svou cestou, díky níž se proslavili. 

„RISKUJME A KONEJME!“
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Kočíř Jan
Stojanovo gymnázium, Velehrad

Před dvěma lety jsme s taťkou a bratrem vyrazili na výlet do malé obce Vyškovec, která se 
nachází téměř na hranicích se Slovenskem. Zde se nachází památník, který je věnován zahy-
nulým letcům z bombardérů B17G (Lovely Ladies a My Baby). Památník byl odhalen v roce 
1997 během vzpomínkové akce a připomíná události, které se odehrály 29. srpna 1944 
a jsou známé jako Letecká bitva nad Bílými Karpaty. Americké bombardéry měly za úkol 
bombardovat průmyslovou oblast Moravské Ostravy. Během letu byly letouny nad pohořím 
Bílé Karpaty napadeny německými stíhači a bylo sestřeleno 10 amerických bombardérů. 
Nad Vyškovcem se zřítila dvě letadla. Jedno dopadlo do prostoru obce Vyškovec a druhé 
do obce Nová Bošáca na Slovensku. Jejich poslední okamžiky jsou velmi dobře popsány 
v knize od Vlastimila HelyUmírali i za naši svobodu, nezapomínáme... Z dvaceti členů posád-
ky zahynulo tisíce kilometrů od domova 15 letců a 5 se jich zachránilo. Přeživší letci byli za-
tčeni a do konce války umístěni do zajateckých táborů. Většina mrtvých letců byla pohřbena 
na hřbitově ve Slavičíně. Jejich ostatky byly po válce exhumovány a převezeny.
Součástí památníku v obci Vyškovec je pamětní deska, která obsahuje jména zahynulých 
letců z obou letadel. Další částí památníku je kámen, do kterého je vytesán obrys padajícího 
bombardéru B17G. Dodnes je možné najít v okolí pádu letadel drobné trosky. Každoročně 
probíhají u památníků vzpomínkové akce i za účasti přeživších letců či jejich potomků.
U památníku jsme uctili památku obětí amerických letců zapálením svíčky a položením ky-
tice. Do konce roku jsem navštívil, spolu s otcem a bratrem, památníky dalších sestřelených 
letadel v Šanově a Krhově.
Památník na Vyškovci je němým svědkem utrpení mladých amerických vojáků, kteří položili 
svůj život za vlast v boji s nepřítelem. V období komunistické totality byla možnost připomí-
nat tyto události obtížná. Dnes už to možné je a nesmíme být k těmto událostem lhostejní 
a musíme si je připomínat. Jsem rád, že můj otec mně ukazuje tato místa a předává spoustu 
informací týkajících se naší historie a vlasteneckého cítění.
Svou krátkou práci zakončím zajímavým příslovím: „Na konci každé války zůstávají tři armá-
dy. Armáda zraněných, armáda mrtvých a armáda truchlících...“
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Bohatý Matouš
Gymnázium, Pardubice

Je podzim. V ulicích kalifornského Sacramenta je ale ještě příjemné teplo. V malém domku 
v jedné z těch typicky uniformních amerických čtvrtí leží na posteli starý muž. Místnost je 
jednoduše a prostě zařízená. Postel, noční stolek, nad ním na zdi obyčejný dřevěný křížek. 
Nic víc, nic míň. – Vlastně ještě stará černobílá fotografie. Z ní se usmívá mladý muž v uni-
formě důstojníka vojenského letectva.
Starý muž nespí. Jeho oči jsou otevřené. Perfektně zastřižené vousy mají stejnou barvu jako 
peřiny. Bělovlasý muž se v nich téměř ztrácí. Nespí ani neodpočívá. Sní. S očima otevřenýma 
dokořán svádí svou poslední bitvu. Bitvu o život. Starý muž umírá.
Náhle se jeho dech zklidní a oční víčka pomalu klesnou a za nimi se začíná odvíjet celý 
dvaaosmdesátiletý život. Před očima mu vyskakují obrazy jeden po druhém jako běžící 
film. Mysl se noří do vzpomínek.
Zelené louky a lesy v okolí Skutče, zaprášené kamenolomy, výuka na chlapecké škole neda-
leko rodného domu. Kamarád Lojzík a věčně odřená špinavá kolena.
Obraz mizí a objevuje se další. Velká zaoceánská loď. Devítiletý kluk drží pevně ruku svého 
táty a nakukuje zvědavě přes zábradlí paluby. Hukot lodních sirén a ruch všedního dne v pří-
stavu i v ulicích. Kontrola, hluk, překřikování. Cizí slova. Cizí?
Mužova hlava se nesouhlasně pohne, jak se snaží vzpomenout na správný výraz. – Mateřš-
tina. – Zmizela spolu s rodiči. Prsty se mu nepatrně pohnou ve snaze zamávat jim. A hned 
na to ruka vystřelí k hlavě. „Soldiers, line up. Attention.“ Nohy se mu zarývají do matrace, 
jak se snaží propnout kolena. Ale jeho mysl už letí přes Kanál směrem k okupované Francii.
Dopředu, mírně doleva, přidat rychlost. Letadlo Miss Windy City se řítí kupředu. Ruce tisk-
nou knipl a pečlivě, pomalými pohyby upravují směr letu. Motor burácí, ve sluchátkách se 
ozývá cizí hlas. Roztříštěné sklo se rozlétá po celém kokpitu a kulka se s prásknutím zarývá 
do sedadla. Oči se však soustředí pouze na velký, rozsvícený zaměřovač. Neustále kontro-
luje polohu černých teček na cestě. Ještě vteřinu, ještě půl. Ruce pevně mačkají tlačítko 
a kulomety rachotí. Kulky se míhají vzduchem a vpíjejí se do cesty. Ruka opět tlačí na knipl. 
Letadlo se prudce zvedá nad stromy. Motor řve. Kolona zahalená v oblacích prachu a kouře 
mizí hluboko dole.
Umírající muž sebou neklidně hází. Naškrobený propocený polštář letí k podlaze. Na chvíli se 
zklidní, když obraz zmizí, ale vzápětí ho střídá jiný.
Bílo. Kam až oko dohlédne, leží sníh. Motory celé letky škytají, jak se piloti snaží v mrazi-
vém vzduchu při teplotě hluboko pod nulou nastartovat. Konečně první motory běží a první 
mustangy se rozjíždějí po namrzlé ranveji. Letadla se odlepují od země. Ruka mačká knoflík 
vysílačky a předpisově hlásí, že vzlet se podařil. Začíná znovu sněžit.
Muž se zachvěje zimou. Peřina zmačkaná u nohou ho neochrání před aljašským mrazem. 
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Naštěstí ho další střih přenese nad zářivě modrý oceán posetý spoustou zelených ostrůvků 
všude, kam až oko dohlédne. Marshallovy ostrovy. Letí vysoko. Ráj. – Oči za víčky překotně 
zamrkají. Monitoring. Výbuch. Mrak dýmu. „Away. Get us out of here,“ ve sluchátkách se 
ozývá křik. Ruce táhnou knipl, letadlo se ocitá v prudké vývrtce směrem dolů a řítí se maxi-
mální možnou rychlostí pryč.
A pak už se mu v rychlém sledu míhají před očima postavy. Žena, synové, dcery, vnoučata, 
ale také lékaři, bílé pláště, nemocniční zřízenci. Blikající panel nade dveřmi hematoonkolo-
gie. Výstražný černý trojlístek na žlutém pozadí. Symbol jeho bolesti. Jeho místa paměti jsou 
i jeho místy bolesti. A nejenom jeho.
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Štorkánová Kateřina
Sportovní gymnázium, Kladno

„Maminko, buď tu ještě se mnou.” Sedla jsem si tedy na postel hned vedle Otty a vískala ho 
ve vlasech. “Neboj se, všechno dobře dopadne.” Usnul. Náhle mé oči zaplavily slzy, stékaly 
po tváři a dopadaly na peřinu. Tohle je možná naposled, co vidím usínat své dítě.
Dnes je 2. srpna 1939. Po probuzení svírala má ruka stále tu Ottovu. Vstali jsme, ustrojili se 
a už nastal čas odchodu. „Tak šup, vezmi si kufřík a jdeme”, pokynula jsem.
Cesta na Hlavní nádraží ubíhala rychle, možná až moc. Čas se krátil a já jsem si užívala kaž-
dou vteřinu, kdy můžu být s ním. Klikatými uličkami Prahy jsme došli k budově, která navždy 
změnila můj život. Prošli jsme skleněnými dveřmi do haly plné lidí. Vzduchem se nesl vzlykot 
dětských hlásků. Na každém rohu jen pláč schovaný za úsměv tvářící se, že je vše v pořádku. 
V životě jsem neviděla ani necítila tolik bolesti na jednom místě.
Prodrali jsme se davem až ke stolečku, kde dostal Ottík cedulku s číslem. Sklonila jsem se 
k němu a s uklidňujícím úsměvem mu ji zavěsila kolem krku.
„Maminko, chci tu zůstat s tebou, nenechávej mě odjet, prosím!” naléhal uplakaným hlás-
kem. „Otto, neboj se, brzy se opět shledáme, slibuju.” Vědomí, že se vidíme dost možná 
naposled, mě přivádělo k šílenství. Ale pocit, že bude v bezpečí, potlačil všechny obavy. 
Následovalo silné objetí. Kéž bych ho mohla držet v náručí navždy.
Je čas loučení. Kapesníkem otírám kapky bolesti z růžových tvářiček dítka. Za ruku ho vedu 
až k vagónu. Dala jsem mu pusu na tvář a se slzou v oku prosila: „Hlavně tam buď hodný.” 
Dítě mi div nevytrhli z rukou. Otta se na posledním schůdku otočil a věnoval mi pohled tak 
smutný, že už jsem se nemohla bránit pláči. „Opatruj se…” zašeptala jsem.
Jdouc podél vlaku, hledám synka mezi mávajícími dětmi. Sláva! Vidím ho. Natáhla jsem se 
a podala mu ruku. Hledíme si do očí s ujištěním, že je vše v pořádku. Stojím tu a držím nej-
důležitější osobu ve svém životě. Pocit, který mě tou chvíli naplňoval, byl k nezaplacení.
Ozvalo se houkání, zoufalé obličeje pohltila pára, nešťastné hlasy na chvíli přehlušil skřípavý 
zvuk a kola se dala do pohybu. Naše ruce se od sebe pomalu vzdalovaly, až se odtrhly úplně. 
Pohled však zůstával. Všichni mávali, co jim síly stačily. Vlak mizí v dáli a spolu s ním i můj 
malý chlapeček.
Dám všechno za to, abych ho ochránila před hrozící válkou. Se mnou by nebyl v bezpečí. 
Říkám si, že člověk někdy nemůže být s tím, koho má nejraději…
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Husáková Žofie
Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec

Procházím s mou dospělou vnučkou již třetí obchod se starožitnostmi, ale stále není spoko-
jená. Výběr starožitné lampy, kterou si vysnila, je obtížnější, než jsme čekaly. „Vydržíš ještě 
chvilku, babi? Ještě poslední obchod? Třeba Ti tam zrovna něco padne do oka a koupíš si 
to.“ Samozřejmě, že vydržím, co bych pro svou drahou vnučku neudělala, ale kupovat si 
něco? „Jen pojďme, ale kupovat si nic nebudu, já už děvenko nic nepotřebuji.“ Vcházíme 
do dalšího starožitnictví, očima přejedu všechny ty staré předměty a ráda přijmu od pří-
jemné majitelky křesílko, abych si chvilku vydechla. Nadechnu se typické vůně, která se 
v těchto prostorách šíří, je to vůně dávno zašlých časů, vůně vzpomínek a cizích příběhů. Já 
ale nechci vzpomínat, ne teď. Rázně vstanu a jdu za vnučkou, kterou slyším nadšeně hovořit 
ve vedlejší místnosti s obsluhou. Tak přece jen něco objevila, říkám si. Pomalu procházím 
kolem starých svícnů, chci se vyhnout malému stolku pod oknem. „Co je to na tom stolku?“ 
Zastavím se a hledím před sebe. Mám pocit, že se mi zastavilo srdce. Dlaní opatrně přejíž-
dím po starém dřevě. Ne, nezdá se mi to. Seberu odvahu, sehnu se, lehce odtáhnu kousek 
překližky a vytahuji malou papírovou ruličku. Musím se opřít a zhluboka nadechnout, abych 
překonala náhlou závrať. „Babi? Tobě se líbí ten šicí stroj? Jako dekorace by nebyl špatný.“ 
Z dálky ke mně doléhá hlas vnučky, ale já se vracím zpět.
Jsem malá holčička, která tak často sedí mamince u nohou a poslouchá pravidelný zvuk šicí-
ho stroje. Tolik bych už chtěla jít ven, ale maminka šije a šije. Vezmu kousek papíru a tužkou 
na něj píšu vzkaz, je to hra, kterou s maminkou občas hrajeme. „Maminko, pojďme už ven.“ 
Lísteček zabalím a strčím pod uvolněný kus dřeva. Podle pravidel se maminka za chvilku ze-
ptá, jestli dnes přišla nějaká pošta a papírek vyndá. Usměje se, vezme mě za ruku a půjdeme 
spolu ven. Je krásně, teplo, je 10. srpna 1942.
Najednou ale někdo prudce rozrazí dveře. Objeví se tři muži v uniformě, křičí na maminku 
a ihned ji táhnou z domu, k autu. Sotva se na mě stačí otočit a poslat mi pusu. Mě si nikdo 
nevšiml, sedím sama vedle stroje. To byl poslední den, kdy jsem viděla maminku, poslední 
den, kdy jsem byla doma. Poslední den mého dětství. Pošta zůstala nevyzvednuta.
Další události jsou jako v mlze. Několik let prožiji v táboře, kde každý den poslouchám, že 
mí rodiče jsou zrádci, že na ně nesmím myslet a za každé české slovo zde následuje trest. 
Všechny vzpomínky tedy zasouvám hluboko do mysli. Po válce se mě ujímá vzdálená tetička 
a dozvídám se, že rodiče byli velcí vlastenci a hrdinové, kteří podporovali odboj. Můžu na ně 
být pyšná. To jsem přece byla vždycky.
„Co je na tom lístečku babičko?“ ptá se tiše vnučka. Po chvíli odcházíme z obchodu, vnučka 
nese velkou krabici s šicím strojem a já v ruce svírám kousek papírku, poslední vzpomínku 
na šťastné dětství.
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Trávníčková Kateřina
Střední škola designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní, Praha

Probudila jsem se po krásném včerejším dni, stráveném mezi pestrými návrhy scén a kos-
týmů, nejen Františka Zelenky, a pobíháním s retrívrem Ančou a kolií Niki po velkém roman-
tickém dvoře bývalých Magdeburských kasáren, ozdobeném pnoucím se břečťanem. 
Dny jsou tady odlišné od nocí. Ve dne člověk vidí loutky, knížky, obrazy, rekvizity, modely 
scén jako domečky na hraní. V noci si představuje několik rodin v jedné malé místnosti, hlad, 
špínu, vši a nemoci, ponížení a hlavně strach, který je cítit v každém milimetru této budovy, 
v každém listě vzrostlých stromů a vlastně po celém městě. Jako kdyby to město bylo stra-
chem nasáklé, jako by strach byl v každém člověku, který tudy prochází. Nejspíš tak velí jen 
rozum, znalost historie tohoto místa. Jako kdyby to město nemělo nárok se vzpamatovat, 
jako kdyby mu nikdo už nechtěl dát šanci. Upřímně? I já tady nerada spím, zdá se mi, že i zdi 
jsou tu stále nasáklé hrůzou. Lidí, kteří tu byli zavření. Jako by jejich duše neodešly. Nechci 
ani pomyslet na to, že tady se nestaly ty nejhorší věci, že tady to nekončilo. 
Co by kamenem dohodil, byla věznice pražského gestapa, Malá pevnost. A z nádraží odjíždě-
ly transporty. Věděli muži, ženy a děti, kam je dobytčáky odvezou? Že se nacházejí v čekárně 
na smrt, v předpokoji „konečné likvidace“? Umíme si představit, že mohl takhle ubližovat 
člověk člověku? 
Dnes aspoň bojujeme všichni proti neviditelnému nepříteli, tehdy ale lidé týrali, mučili 
a vraždili lidi. Byli to vůbec lidé? Můžeme říkat člověk někomu, kdo byl schopen nechat 
povraždit tisíce a tisíce bytostí svého druhu? A pro co vlastně? Mohla snad černovlasá dívka 
za to, že je podle nového učení „podčlověk“ a nevypadá podle něčích představ? Že se nena-
rodila s modrýma očima a zlatými vlasy? 
Aby se čekáním na konec života nezbláznili, hráli dospělí a děti v ghettu divadlo. Operu Brun-
dibár, Prodanou nevěstu, Hubičku nebo Carmen, ale i hru Karla Čapka. František Zelenka 
režíroval a maloval – než zahynul v transportu do Osvětimi. Většina dětí ani jejich rodičů se 
osvobození nedočkala. Zbyly po nich jen deníky a tisíce kreseb, vystavených dnes v muzeu. 
Stále tu ten strach je. Někdo dokonce slyší v noci divné zvuky nebo hlasitý hovor. Nesmíme 
na to myslet, a zároveň musíme. Aby se to už nikdy neopakovalo. 
Probudila jsem se po krásném včerejším dni v Ústředním depozitáři Národního muzea v Te-
rezíně.
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Trtíková Dominika
Gymnázium, Chotěboř

Druhá světová válka beze sporu hluboce zasáhla do života všech lidí na tomto světě. Vyžá-
dala si smrt několika milionů lidí, kterou nelze odůvodnit žádnými racionálními argumenty. 
Muži, ženy i děti hladověli a umírali, protože se jeden zfanatizovaný vůdce rozhodl ovlád-
nout svět.
Adolf Hitler v Německu prosadil agresivní nacistickou ideologii, která mimo jiné stavěla 
i na rasové nesnášenlivosti a antisemitismu. Nacismus si zakládal na nadřazenosti vyšší 
rasy a jeho hlavním cílem bylo vytvoření národnostně čistého Německa. Jinými slovy, 
společně s druhou světovou válkou přišla i rozsáhlá genocida. Etnika Romů, Slovanů, ale 
především Židů měla navždy vymizet z povrchu Země. Následovalo tak období masových 
vražd. Za tímto účelem se začaly stavět dva typy nacistických táborů. Tzv. koncentrační 
tábory, které sloužily jako pracovní tábory, plnily úlohu shromaždiště lidí různých evrop-
ských národností a také politických vězňů. Druhým typem byly tábory vyhlazovací, kte-
ré sloužily výhradně k rychlé likvidaci především židovského obyvatelstva. Tyto továrny 
na smrt začaly vznikat od roku 1941 a denně v nich umíraly tisíce lidí podle předem dané-
ho harmonogramu.
Nacistický režim nedělal výjimky a neměl slitování ani s dětmi. Všechny děti, které za-
hynuly během druhé světové války v táborech, se narodily do doby, která byla plná zla 
a nenávisti. Hned na začátku jejich krátkého života jim svět ukázal, co je to smrt, hlad 
a beznaděj. A to aniž by jim dal možnost prožít spokojené dětství, které si zaslouží kaž-
dé dítě. Děti musely během několika měsíců dospět, aby byly schopné čelit krutostem, 
které si pro ně nacistický režim přichystal. Připravil je o všechno, co jim bylo blízké. Děti 
byly společně s dospělými do táborů přepravovány zejména v dobytčích vagónech, a to 
bez jídla a pití. Musely se samy vyrovnávat se strachem, zoufalstvím a bezmocí. Všudy-
přítomná smrt je doprovázela na každém kroku a těžko říct, jak moc si uvědomovaly její 
přítomnost. Věděly, co je čeká? Tušily snad, jaký osud jim zosnoval Reinhard Heydrich 
a další? Mohly brečet, prosit a slibovat, nic jim to nebylo platné. Jediné, co jim na světě 
zůstalo a co jim nacisté nikdy nemohli vzít, byla naděje. Naděje, že vše skončí, že se opět 
setkají se svojí rodinou a vrátí se zpět domů. Tak to přeci bývá v pohádkách, dobro vítězí 
nad zlem. I ony musely vědět, že válka nemůže trvat věčně. Smutnou skutečností zůstá-
vá, že ne všem se jejich sen o svobodě splnil. Všechny byly naprosto nevinné, a přesto 
nesměly přežít. Zemřely rukou jiných, aniž by se jakkoliv provinily. Pro celý nacistický 
režim byly jen čísly, byly statistikou, ale nikdy pro něj nebyly dětmi. I ony měly právo 
na život.
Nacistická ideologie udělila několika málo jedincům moc rozhodnout o životě a smrti ji-
ných, čímž prakticky popřela základní lidská práva milionů lidí. Ti byli následně celému 
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režimu vydáni napospas a byli donuceni odejít do koncentračních a vyhlazovacích táborů, 
kde zažívali utrpení, která nemají v moderní historii obdoby. Tyto tábory jsou nám dnes 
připomínkou nelidského chování, kterého se dopouštěli stoupenci totalitního režimu, to 
jsou místa paměti, místa bolesti. Nikdy se na jejich minulost nesmí zapomenout. Je nutné 
si ji předávat z generace na generaci, aby svět již podobnou tragédii nikdy nezažil.
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Šaldová Zuzana
Gymnázium, Ústí nad Orlicí

Je chladná jasná noc. Srpek měsíce osvětluje rozlehlé území bojiště. Mráz se zařezává pod 
kůži. Ležím zabalený ve veškerém svém oblečení bezpečně schovaný za valem z hlíny. Pozo-
ruji potemnělou planinu a hledám jakoukoli známku pohybu.
Obklopuje nás hrobové ticho. Občas zaslechneme vzdálené osamocené výstřely, jejichž 
zvuk prořízne nekonečný klid a nese se dál krajinou, dokud se zcela nevytratí. Společnici mi 
dělá pistole a k pomyslnému tanci nám hraje tlukot mého srdce.
Postupem času se však objevuje i někdo další. Jako plíživí duchové se mi do hlavy vkrádají 
nepřátelé. Mnohem nebezpečnější než ti na druhé straně fronty. Začnou mi okupovat mysl 
a já je nemám jak odehnat, ať se snažím sebevíc. MYŠLENKY, TOUHY a VZPOMÍNKY. Před 
očima se mi míhají obličeje mé rodiny a přátel, můj domov, můj spokojený život. Skutečnos-
ti, které byly, ale už nejsou a nikdy nebudou. Již dávno jsem naději na návrat domů ztratil. 
Naděje mě sžírá zevnitř a živí ty šedivé stíny, jež se mi dobývají do nitra duše v těchto tem-
ných časech. Zraňují mě, avšak nemohou mě zabít na rozdíl od kulek nebo granátů. Pouze 
mě mučí planými představami. Naděje nemá smysl. Ne tady, ne ve válce.
Vlevo ode mě zašustilo křoví. Všichni vetřelci se rázem stáhli z mého vědomí. Pevně stisknu 
zbraň a soustředím se jen na tmavý keř na okraji hustého hvozdu. S ukazovákem připrave-
ným na spoušti se pokouším rozpoznat původce zvuku. Postavu však žádnou nevidím. Če-
kám ještě několik vteřin, když z houští vyhopsá malý nenápadný zajíc. Zhluboka si oddychnu 
a povolím stisk na pažbě. Ušák se zastavil kousek od lesa. Narovnal se a nastražil uši. 
Pobíhám s uslzenýma očima mezi stromy a dětským hláskem volám jméno svého králíka. 
S brekem jsem přiběhl k dědečkovi. Posadil se proti mně a řekl: „Honzíku, neplakej. Život 
strávený v kleci se mu jistě moc nelíbil. Takhle mu nic nezabrání ke svobodnému běhání, 
kam se mu jen zachce, a určitě si najde mnoho zvířecích kamarádů.“ „Ale já ho nechci ztra-
tit.“ „Ztratit?” usmál se dědeček, „Právě ztracené věci mají cenu stokráte větší. A víš proč? 
Protože si konečně začneš vážit těch prožitých chvil. Vzpomínka na jeho hebkou srst a vaše 
hry na louce ti vždy vykouzlí úsměv na tváři. A tyto společné okamžiky ti nikdo nevezme. 
Věci a osoby, které milujeme, totiž navždy zůstanou v našich srdcích. A tam na ně žádná ruka 
nedosáhne.“ Odmlčel se. „Víš, Honzíku, takhle svět funguje. Lidé odcházejí a noví přicházejí. 
Věci se ztrácejí a opět nacházejí. Jednu věc však nikdy nesmíš ztratit. NADĚJI. Tu ti nikdo ne-
může vzít, přijdeš o ni pouze vlastní vinou. Nedovol to! Naděje ti dává důvod žít. Dodává ti 
energii vstát a jít dál. Naděje je světlo, jež ti ukazuje směr, když je všechno ostatní ztracené.“
Opět ležím v hlíně v tichu a mrazu. Stále slyším dědečkům hlas: „Nedovol to!“ Pár metrů 
přede mnou pořád sedí zajíc s ušima vztyčenýma k nebi. „Ty jsi mé světlo. Má NADĚJE. 
Díky tobě vím, že právě tady, ve válce, má smysl. Aby člověk nezapomněl, že dobro stále 
existuje.“
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Ondrušková Lucia
Gymnázium, Kysucké Nové Mesto

V živote sa neraz stretávame s ťažkými, bolestivými situáciami. Pýtame sa, prečo sa nám to 
vôbec deje? Najradšej by sme na trápenia zabudli, no pravdou je, že isté veci  i keď sa o nich 
ťažko rozpráva, ba i len premýšľa  nesmú byť zabudnuté.
Svoje bolesti si často spájame s rôznymi vecami. Môžu to byť ľudia, ktorí nám alebo na-
šim blízkym bolesť spôsobili, dni v roku, kedy sa ťažké situácie odohrali, predmety, ktoré 
s trápením súviseli. Čo s našimi emóciami pohne azda najviac, sú miesta, kde sa trápenia 
udiali. Vidieť budovy, cesty či len kus krajiny pripomínajúci strasti predošlých udalostí je 
skutočne neľahký pohľad. Predstavme si napríklad lidické ženy, ktoré sa po vojne vrátili 
do rodnej vlasti, nie však do svojej obce. Po nej ostala len holá pláň a im oči pre plač. Tu 
mnohé z nich vyrastali, chodili do školy, pracovali, žili v pokoji. Tu prišli o život ich deti, 
manželia, bratia, otcovia, priatelia. Pôvodne dobre mienený skutok, odstránenie jedného 
z najhorších zločincov vojny, však v kombinácii s krivým obvinením ako zámienkou pre 
pomstu priniesol presne opačný účinok – ešte viac tyranie a smrť nevinných ľudí. Bolesť 
preživších zatína do živého, prináša myšlienky obvinenia: prečo sú moji blízki mŕtvi a ja 
som tu? Mal som radšej sám pominúť a oni sa mali zachrániť. Najviac snáď vtedy, keď 
matka príde o dieťa. Čas sa však nedá vrátiť späť. Akokoľvek by sme sa snažili, tragédie 
nedokážeme odčiniť. Jedinou možnosťou a zároveň povinnosťou je pamätať na zosnu-
lých; na život, ktorý žili, na radosť ktorú prinášali. Nedovoliť, aby na nich bolo zabudnuté. 
Pripomínať si aj ťažké udalosti a hovoriť o nich, aby sa zachovala skutočná, pravdivá his-
tória a pamiatka skonalých. Lidická tragédia nie je výnimkou. Obec bola fyzicky zničená 
a obyvatelia popravení, no ich pamiatka dodnes žije v novej obci, v múzeu a pamätníku 
určenému ich spomienke.
Reminiscencie neľahkých časov a pominutých duší dnes nachádzame na mnohých miestach 
a v rozličných podobách. Sú to celé komplexy a budovy, ale aj jednotlivé sochy či pamätní-
ky; miesta posledného odpočinku – cintoríny. Na krajoch ciest či železničných tratí občas 
zbadáme kríž venovaný obetiam nehody. Takto a podobne si už oddávna ctíme pamiatky 
padlých hrdinov, nevinných ľudí či našich blízkych. Je to jeden z najkrajších prejavov ľud-
skosti a úcty. Hovoriac o miestach bolesti, nie sú to len fyzické miesta. Neraz nás pichne 
pri srdci alebo sa nám po líci skotúľa slza, no bolesť sa ťažko potláča. Náš smútok je však 
oprávnený, kto by netrúchlil za blížnym alebo nevinným, ktorý sa stal obeťou? V ťažkej si-
tuácii nám môže byť oporou pekná spomienka na nášho drahého; na všetko pekné, čo sme 
s ním prežili. Prezrieme si staré fotky, zaspomíname si naňho s priateľmi. Napriek bolesti 
bude žiť v našej pamäti. Keď sa dozvieme o smrti cudzieho človeka, ktorý prišiel o život 
neprávom, môžeme zistiť viac o jeho živote – čím bol, čo mal rád, aký to bol človek. Aj on 
bude žiť v našej pamäti. Ak nešťastie postihne väčšiu skupinu ľudí, môžeme sa naučiť viac 
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o ich, histórii, povahe, zvykoch. Tiež ostanú v našej pamäti, kde na nich žiadne trápenie ani 
smrť nedosiahne.
Tam, kde nás to najviac bolí, tam si najviac pamätáme. Napriek ťažkosti témy či udalosti je 
dôležité, aby sme na ňu nezabúdali a pripomínali si ju, a teda aj ľudí, ktorých sa týka. Len tak 
ostanú nesmrteľní v našej pamäti.
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Jirgesová Lenka
Gymnázium, Ústí nad Orlicí

Tiše sedím v rozlehlém ateliéru obklopená sochami. Na podlaze leží desítky nedodělaných 
skic a zmuchlaných papírů, které jako by se mi vysmívaly, že je nikdy nedokončím. Upřeně se 
dívám na starou fotografii, abych si zapamatovala každý její detail. Prstem obtahuji obličej 
patnáctileté holčičky. Marušky Mulákové. Zhluboka se nadechnu a promnu si unavené oči. 
Ani jsem si neuvědomila, kolik hodin uplynulo od té doby, co jsem přišla. 
Maruška. Jmenovala se stejně jako já. Znovu se zaměřím na děvče a ponořím se do vlastních 
myšlenek. Vybaví se mi jedna vzpomínka. Radovala jsem se. Válka už skončila. Tancovala 
jsem s ostatními na náměstí, aniž by mě tížily jakékoliv starosti, dokud jsem nepotkala svou 
přítelkyni. Její vyprávění o prožitém utrpení mě zasáhlo. Jak by ale mohla neznámá dívka 
ukázat světu, kolik dětských obětí si druhá světová válka vyžádala?
Na ruce se mi lepí chladná hlína, jak ji postupně mačkám mezi dlaněmi, aby se s ní lépe pra-
covalo. Když ji připojím ke zbytku drobného vymodelovaného těla, zvednu ze stoličky rydlo. 
Jeho kovový hrot se lačně zakousne do měkké hmoty a k zemi se pomalu snáší jedna hoblin-
ka za druhou. Rýtko opisuje křivky pramínků vlasů splývajících na límeček obepínající její krk. 
Přesně jako na snímku. Fotografie jsou to jediné, co lidickým ženám po jejich dětech zůstalo. 
„Proč?“ Trhnu sebou. Rozhlédnu se po hliněných tvářičkách kolem sebe, jejichž pohledy mě 
pálí v zátylku. „Proč já? Proč se to stalo?“ V uších mi zní její zvonivý hlas. „Kdo byli ti vysocí 
pánové? Pokřikovali na nás. Neustále na nás pokřikovali. Děravými polobotkami jsem zako-
pávala po cestě, když mě jeden z nich tlačil do toho tmavého nákladního vozu. Vzlykala jsem 
a rozhlížela se, jestli nezahlédnu Káju. Bál se. Moc se bál! A já jsem na něj dávala pozor, jak 
mi maminka každé ráno kladla na srdce. Sklonila jsem se k němu, abych mu zašeptala, že 
bude vše v pořádku. ‚Brzy to skončí, uvidíš Alberta‘, řekla jsem a on se při vzpomínce na své-
ho mrtvého kocourka nepatrně usmál. Pevně jsem ho k sobě přitiskla. Po tvářích mi stékaly 
slzy. Motala se mi hlava. Potom si toho už moc nepamatuji, jen že jsem kašlala a kašlala. Až 
nakonec mé sevření úplně ochablo…“.
Mlčky se procházím po vesnici, která ještě před nedávnem žila radostným pokřikem hrají-
cích si dětí. V dálce se pod slunečními paprsky zlatavě třpytí obilné klasy naklánějící se ze 
strany na stranu. Zastavím se na lidické pláni. Představuji si, jak na ní dítka pobíhají. Dítka, 
s nimiž jsem si protrpěla jejich příběhy. Chtěla bych je vrátit tam, kam patří. Sem…Aby se 
mohli všichni u sousoší zastavit a vzpomenout si na jejich trápení, prožít s nimi jejich bolest...
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Kudlová Michaela
Gymnázium, Žilina

Pochybnosti, ktoré rozširujú naše vedomosti, sú základom pokroku. Ak človek neverí v his-
torické fakty a spochybňuje ich, pretože ich nezažil na vlastnej koži , donúti ho to hľadať 
informácie a pátrať po pravde. Vraví sa, že vidieť je veriť. Ale keďže história je príbeh minu-
losti, človek nedokáže posunúť čas späť.
Rovnako to platí aj pri iných vedných disciplínach, ako aj pri výskumoch z oblasti prírod-
ných vied. Všimneme si, že aj v tomto prípade vedú pochybnosti k ďalším prieskumom. Je 
preto logické a prirodzené, že sa človek neuspokojí s faktami, ale potřebuje sa presvedčiť 
aj na vlastné oči. Pocity neistoty voči danej teórii vedú vedca k bádaniu a k ceste za prav-
dou. Práve tieto rozpaky spúšťajú chuť pozorovania a zaručujú nové znalosti a objavy, ktoré 
majú dopad na ľudstvo a možnosť obohatiť celú spoločnosť. Sú to zrovna emócie, ktoré sú 
hlavnou zložkou pochybností. Sú zodpovedné za ovplyvňovanie človeka a zatieňovanie jeho 
mysle. Vďaka nim nechce veriť zisteniam, pretože sú v rozpore s jeho postojmi a s tým, v čo 
verí, a tak sa snaží hľadať odpovede na jeho otázky. Vedci sa při každom výskume môžu cítiť 
neisto, nakoľko sa ich predstavy môžu líšiť od krutej reality, no stáť si za svojím názorom im 
bráni v získaní nových poznatkov. Avšak aj nadmerné neistoty dokážu ľudskú bytosť zmiasť, 
nasmerovať ju na nesprávnu cestu a stávajú sa tak prekážkou v skúmaní. Kebyže ignorujeme 
všetky naše prehnané pochybnosti, mohlo by sa stať, že jako ľudstvo by sme nič neobjavili 
a uspokojili by sme sa s každou teóriou. Preto možno tvrdiť, že predstavujú jeden z rozho-
dujúcich kľúčov k získaniu vedomostí a patria medzi faktory, ktoré drasticky ovplyvňujú 
rozširovanie poznatkov a ľudského myslenia. Nie sú ale jediným kľúčom, pretože veľkú časť 
tvorí aj zvedavosť, ktorá je určená na progresiu a taktiež je aj motiváciou v pátraní.
Bez pochybností by nám však pravda vždy ušla pomedzi prsty. Je to prirodzená ľudská vlast-
nosť, vďaka ktorej môžeme rozvíjať seba a svoje vedomosti.
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Dlábik Lukáš
Gymnázium, Žilina

Veci, ktoré boli stratené a potom znovu objavené, majú pre človeka častokrát väčšiu hod-
notu ako veci nové, nezabudnuté. Ak by sme sa na to pozreli s archeologického hľadiska, 
mnohí z archeológov netúžia nájsť stratené predmety kvôli ich hodnote peňažnej, ale kvôli 
hodnote, akú majú pre ľudstvo. Zo starých, znovu nájdených vecí môžu odborníci napríklad 
určiť, akým spôsob žilo ľudstvo, aké malo tradície a čo bolo pre nich typické. Zistenie takých-
to informácií môže mať pozitívny dopad na pokrok vo vedeckých odvetviach a samozrejme, 
aj z dejepisného hľadiska je to príval častokrát neoceniteľných poznatkov.
Poďme sa na to teraz pozrieť z pohľadu nás, detí, študentov, dospievajúcich jedincov. Nájsť 
niečo stratené v nás vzbudzuje úžas, radosť a svojím spôsob aj niečo čarovné. Pri nájdení 
napríklad stratenej hračky sme prekypovali radosťou a vďačnosťou, že sme sa k našej dlho 
stratenej, obľúbenej veci mohli opäť dostať. Čo sa ale stalo, keď sme našli stratenú staro-
žitnú vec, ktorá nepatrila nám, ale našim rodičom? Spočiatku sme si možno neuvedomovali 
hodnotu nájdenej veci, ale príbehy, ktoré sa k danej veci viazali, nám otvorili oči a daný 
predmet sme si vážili omnoho viac, obzvlášť ak daná vec bola neodlúčiteľnou súčasťou živo-
ta našich rodičov, prarodičov a príbuzných.
Nájdenie stratenej veci nemusí však trvať deň, dva, môže to zabrať mnohé mesiace, roky, 
ba aj stáročia. Čo by sa však stalo, ak by sme stratili alebo úmyselne sa zbavili predmetu, 
ktorý sme napríklad zakopali? Je možné, že by mal predmet nejakú hodnotu o dvesto rokov? 
Hodnotu či už materiálnu alebo pre nás, pre moderné ľudstvo? Je to podľa mňa omnoho 
nepravdivejšie, kvôli ľudskému pokroku, ktorý nastal za posledných päťsto rokov. Objave-
nie stratených vecí, ktoré sa zjavne líšia od našich a je v nich zachovaná história mnohých 
stáročí, je pre ľudstvo vo väčšine prípadov mnohonásobne dôležitejšie ako objav predmetu 
z doby, ktorá sa udiala nie až tak dávno v histórii. Avšak nájdenie predmetu z hoci nie tak 
vzdialenej histórie, ktorá sa ale viaže k významnej udalosti, ktorá mala dopad na ľudstvo, či 
už pozitívny, alebo negatívny, môže mať za následok vyzdvihnutie hodnoty stratenej veci 
niekoľkonásobne.
Z môjho pohľadu nájdenie stratenej veci, ktorá „nosí“ históriu „na ramenách“, má obrovskú 
hodnotu. Ale čo by to boli za stratené veci, kebyže ich má každý „pod nosom“, však? Nie-
kedy to najkrajšie a najkúzelnejšie, čo môže byť, je myslieť si, že daný predmet existuje, ale 
jeho nájdenie je skrátka nemožné.
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Ligačová Kristýna
Střední zdravotnická škola, Kroměříž

Každý si pod tímto souslovím může představit cokoliv. Někdo si může představit svůj první 
rozchod na určitém místě. A někdo zase něco jiného, ale na co chci já doopravdy poukázat?
Na to, že v současné době přibývá více a více míst paměti. Máme z toho mít radost, že čím 
více se zajímáme o místa paměti, tím více se zajímáme o minulost? Místa paměti jsou ob-
rovskou výzvou pro vytváření historického vědomí. Didaktika dějepisu by se o ně, myslím, 
měla vážně zajímat.
Uvědomujeme si to, že pokaždé, když jedeme někam na výlet nebo se jdeme jen někam 
projít, tak nás všude obklopuje minulost? Historie? Jednou jsem jela ze školy a po cestě 
z nádraží měla tu čest minout pomník s těmi, kteří bojovali za to, abych já mohla takto volně 
chodit, trávit svobodně čas s kamarády. Vždy jsem kolem něj jen prošla, a ani mě nenapadlo 
se pozastavit. Nikdy jsem to vlastně nevnímala, ale toho dne, kdy jsem šla ze školy, jsem si 
uvědomila, že bychom se o tato místa měli starat a věnovat jim úctu a respekt. Že bychom 
v žádném případě tato místa neměli ničit, ba naopak bychom jim měli vzdávat úctu a vážit 
si jich. Protože někdo musel trpět, abychom my mohli žít tak, jak žijeme.
Myslím, že mladí lidé, jako jsem já, tohle téma ještě moc nechápou a většině je vlastně do-
cela lhostejné, ale já osobně si myslím, že bychom o naší minulosti měli vědět více. Většinou, 
když se řekne slovo místo, tak si představíme nějaký specifický prostor, který svou minulostí 
poukazuje na nějakou historickou osobu, sochu, událost nebo cokoliv vás napadne. Pojem 
místa paměti je velice široký a každý si pod ním může představit něco jiného. Jak jsem již 
zmiňovala, tak se může jednat o budovu nebo o nějaký pomník, ale může jít i o píseň, pra-
pory nebo nějaké přírodní výtvory spojené s určitým příběhem. Místa paměti nemusí být 
vždy jen reálná, mohou být více symbolická než reálná.
Jako příklad virtuálního místa paměti si dovolím zmínit projekt týkající se oživení celé části 
města. Jednalo se o bratislavské Podhradie. Hlavním iniciátorem zde byl Miloš Žiak, který 
tento projekt předložil. Jednalo se o projekt „revitalizácie historickej pamäti“. Chtěl, aby lo-
kalitou bývalé židovské čtvrti Podhradie projížděla speciálně didakticky uzpůsobená „elek-
trička historickej pamäti“. Jednalo by se o tramvaj, ale o zvláštní tramvaj. Tato tramvaj by 
byla upravená tak, aby po dobu jízdy nebylo vidět ven z oken. Bylo by to, jako by současný 
život zmizel. Cestujícím v tramvaji historické paměti by na vnitřní stranu oken byly promítá-
ny fotografie z doby, kdy ještě Podhradie žilo svým každodenním životem.
Vraťme se k názvu: místa paměti, místa bolesti. Ne vždy musí být místo paměti spojeno 
s bolestí. Ale v historii tomu tak většinou bylo. Co považuji ale já za důležité, je osobní rozvoj 
spjatý s tímto problémem, a nebojím se jít historii „naproti”. Určitě bychom měli jít novým 
věcem naproti. Jak kdysi řekl Lucius Annaeus Seneca: „Žít znamená bojovat.”
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Vasilyeva Maria
První soukromé jazykové gymnázium, Hradec Králové

Před šesti lety koupila naše rodina byt ve starobylém domě. V té době ještě nikdo netušil, 
jaké překvapení se skrývá pod našima nohama. Myslím, že není složité představit si naše 
udivení, když jsme během předělávání podlahy objevili časopisy obsahující nacistickou pro-
pagandu bezmála 70 let starou.
Okamžitě jsme tento nález vyndali ze skrýše a začali si ho prohlížet. Připadalo nám, jako 
bychom se dotýkali historie. Ze starých fotografií se na nás dívali lidé, kteří již dávno nežijí. 
Ohromily mě i články o poslání německého národa jako ochránce kulturních hodnot Evropy 
nebo dokonce fotografie z okupovaných území s cynickým nápisem „Zákon lidskosti“. Tyto 
fotografie se mi ještě dlouho vybavovaly a chtěla jsem vědět, jak se za války žilo doopravdy. 
Proto jsem se rozhodla zeptat svědka, mého dědečka. A on mi začal vyprávět o svém váleč-
ném dětství v Rusku.
Brzké ráno. V pokoji je ještě tma a tolik se mi nechce vylézat zpod peřiny. Maminka mě budí: 
„Synáčku, já odcházím, odjíždím kopat zákopy. Budeš tady teď sám hospodařit. Je potřeba 
dojít pro chleba a uvařit brambory. Na stole ti nechávám lístky na chleba, neztrať je. Už jsi 
velký.“ Ano, už jsem velký, je mi 6 let. Často zůstávám sám doma a musím se o všechno po-
starat. Otec, bratr i sestra jsou ve válce, bojují s fašisty. Já jsem s mamkou a sestrou Aňou, 
které je 14 let. Aňa téměř nebývá doma, protože pracuje v továrně, vyrábí dělostřelecké 
granáty. Mamka často odjíždí kopat zákopy, Aňa je v továrně, a já hospodařím.
Maminka odjela. Zavřel jsem za ní dveře. Nejprve je potřeba oškrábat brambory a dojít pro 
chléb. Brambory pěstujeme na zahradě vedle domu – jsou naší záchranou, protože chleba 
je málo. Mám stále hlad. Občas mamka peče placky nastavené bylinami. Je možné je jíst 
pouze horké, když vychladnou, nedají se vzít ani do pusy, jak jsou hořké. Proto jsou poukáz-
ky na chléb to nejdražší v domě. A mamka mi je svěřila, abych je vyměnil za chléb.
Chystám se jít do pekařství. Lístky pečlivě ukládám do kapesníku a vyrážím. Cestou mohu 
dělat tolik zajímavých věcí, například počítat vrány nebo házet kamínky. Ale nenechám se 
ničím rozptylovat. Mám důležitý úkol. Jdu pro chléb. Jsem živitel rodiny.
V pekařství se na mě prodavačka usmívala a na pultu vedle chleba ležely voňavé perníky. 
Opravdové perníky zdobené glazurou. Tolik mě vábily, voněly vskutku nádherně! Několik 
minut váhám, ale ruka se sama natahuje pro lístky: „Za všechny perníky, prosím!“
Konečně jsou u mě v tašce. Jdu domů a opatrně nesu svůj poklad, voňavými perníky po-
hostím maminku a sestru. Perníky jsou lepší než nějaký chléb. Ale ruka mimovolně leze 
do tašky a první perník mi taje v puse. Už stojím před brankou a taška je prázdná. Mám slzy 
v očích: „Co řeknu mamince? Jak jí vysvětlím, kde jsou lístky?“
Maminka byla doma, dnes přišla dříve. Tolik bych ji chtěl skočit kolem krku, avšak stud 
a zoufalství mi to nedovolují udělat. „Synáčku, kde jsi byl? Koupil jsi chleba?“ Maminčiny 
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oči hledí laskavě a přísně. Při pohledu do nich je nemožné lhát: „Mami, koupil jsem za pou-
kázky perníky.“ „Jak to, synáčku? A kde jsou perníky?“ „Snědl jsem je.“ Maminka mě objímá 
a pláče.
Pláče i dědeček, když mi příběh vypráví. I já mám v očích slzy... Kolik ztracených vzpomínek 
odchází spolu s našimi předky! Proto nalézt alespoň jednu z nich je opravdové štěstí.
Vzpomínky mého dědečka se pro mě staly důkazem pravdy o válce. Neocenitelným darem, 
jenž mohl být tak lehce ztracen v čase. A není důležité, že objevit ho pomohly právě staré 
prolhané časopisy.



LIDICE PRO 21. STOLETÍ

Bouřilová Natálie
Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy

Snad každý z nás během svého života něco ztratí. Schválně, kolikrát už jste hledali svůj 
ztracený telefon nebo klíče? Navíc se to pokaždé musí stát v tu nejmíň vhodnou dobu, na-
příklad když zrovna spěcháme na důležitou schůzku. Prohledáváme byt, připadáme si na-
prosto bezradně a vymýšlíme hned ten nejčernější scénář. Po chvíli však danou věc v 99 % 
případů najdeme, sice nejspíš přijdeme na schůzku pozdě, ale svět se kvůli tomu přece 
nezboří.
Mnohem horší je, když ztratíme zdraví, či dokonce život anebo svobodu, to se jen tak nedá 
zase najít a vrátit zpátky... Tyto věci spolu častokrát dost úzce souvisí. Stačí si vzpomenout, 
co se dělo v minulém století u nás  1. a 2. světová, poté období totality. My, kteří jsme se 
narodili až po skončení těchto „období strachu a bezmoci”, si snad ani nedokážeme před-
stavit, jak těžké muselo být v té době žít.
Nejdelší smutné období v naší zemi podle mě začalo podepsáním Mnichovské dohody 
a s chvilkami, kdy to vypadalo, že se konečně začíná blýskat na lepší časy, trvalo až do 25. lis-
topadu 1989, kdy se Komunistická strana oficiálně vzdala moci.
Dne 30. září 1938 se sešli zástupci Německa, Velké Británie, Francie a Itálie a „o nás  bez 
nás” se dohodli, že musíme odstoupit pohraničí Německu. Představte si, že byste museli 
opustit své domovy a neměli kam jít. Od této osudové události to šlo s námi z kopce. Dne 
15. března 1939 započala okupace naší země a následující den byl vyhlášen Protektorát 
Čechy a Morava. Nikdo netušil, co se bude dít dál. Bohužel došlo k tomu, čeho se všich-
ni nejvíce obávali, dne 1. září 1939 vypukla 2. světová válka. Češi nesouhlasili s okupací 
naší vlasti, proto se konaly demonstrace. Při jedné z nich byl zraněn student medicíny 
Jan Opletal, jenž na následky svých zranění zemřel. Občané byli velmi odhodlaní bojovat 
za svou zemi, někteří za to bohužel doplatili svými životy. V důsledku této události byly dne 
17. 11. 1939 uzavřeny všechny vysoké školy, tento den si připomínáme jako Mezinárodní 
den studentstva. Snad vůbec nejhorší období začalo po 27. květnu 1942, kdy byl spáchán 
atentát na zastupujícího říšského protektora Heydricha. Docházelo k pronásledování, za-
týkání a popravám. Nacisté vypálili obce Lidice a Ležáky a to kvůli prostému podezření, že 
někteří z obyvatel těchto obcí pomáhali atentátníkům. Obyvatelé byli popraveni, nebo od-
vlečeni do koncentračních táborů. Tolik nevinných lidí zemřelo. V koncentračních táborech 
žili lidé v otřesných podmínkách, jen malé procento se z nich po válce vrátilo domů. Do-
kážete si představit, že byste tam byli právě vy? Úplně mě z toho mrazí. Po skončení války 
se lidé začali těšit na světlé zítřky. Volby však vyhrála Komunistická strana Československa 
a došlo ke znárodňování majetku. Představte si, že přijdete o majetek, který se dědí z gene-
race na generaci. Od února 1948 začali komunisté ještě více stupňovat své požadavky, bylo 
totiž dokončeno začlenění republiky do sovětského bloku, tím získali všechnu moc. Období 
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totality, které trvalo dlouhých 41 let, bylo obdobím dalšího znárodňování, odstraňování 
politických odpůrců a obdobím ústředního plánování. Během té doby proběhlo mnoho 
demonstrací, které však byly potlačeny. Vše se začalo otáčet až po sametové revoluci a ná-
sledném vzniku Občanského fóra.
V dnešní době jsme kvůli koronavirové situaci určitým způsobem také ztratili svobodu a ně-
kteří bohužel i zdraví, nebo dokonce život. Pevně věřím, že se svět zase brzy vrátí do normá-
lu a že si budeme více, nejlépe stokráte více, vážit toho, co máme.
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Rutschová Anna
Gymnázium, Chotěboř

Snad historie potřebuje být krutá a bolestivá, aby se o ní vyprávělo. Snad osudy lidí a náro-
dů musí být poskvrněny smrtí nevinných či vinných, abychom se jako společnost dokázali 
posunout a neopakovali chyby, kterých jsme se v minulosti dopustili. Nejedná se ale o naivní 
názor, když je stále děláme? 
Pokud člověk či národ utrpí jakoukoli nespravedlnost, trvá velmi dlouho, než je schopen 
se od ní oprostit a zapomenout. Lidé si dokáží nemalou chvíli pamatovat události, které 
jim způsobily bolest. Bolest, kterou přenáší z generace na generaci. Bolest, kterou možná 
jednou dokážeme odpustit, ale která by neměla být vymazána z paměti. Díky časovému od-
stupu máme jedinečnou příležitost se na vše dívat několika pohledy, máme možnost vybírat 
z neuvěřitelného množství informací. Naším úkolem je tyto informace vnímat a zpracová-
vat, neomezit se pouze na první, kterou jsme slyšeli nebo četli. Přemýšlet nad nimi a pokusit 
se rozlišit, zda jsou relevantní či nikoli.
Nesmíme ale vnímat pouze negativní příběhy, musíme si všímat i těch dobrých, těch správ-
ných, těch, které také nesmí být zapomenuty. Možná se zdá, že touto větou si trochu od-
poruji s nadpisem své práce, ale dovoluji si nesouhlasit. Místa bolesti jsou v historii silnější 
než místa radosti. Paradoxem tedy je, že v jednotlivých lidských životech je tomu, doufám, 
naopak.
Dnešní společnost je příliš akční, touží po akci. Ano, my dokážeme poslouchat příběhy 
o krásných vesnických zvycích a veselkách, nebo o sbírce na stavbu Národního divadla, ale 
velmi často se raději zaměříme na dobu válek, epidemií a hladomorů. Tyto lidské tragédie 
jsou prostě akčnější. Stejně tak se jednou objeví v učebnicích výklad o epidemii Covidu19, 
která ve 21. století zcela změnila nynější společnost.
Je tomu tak ale právem, protože právě ty tragické skutečnosti mění dějiny. Právě ty bolesti 
a nespravedlnosti hýbou světem. Když nad tím přemýšlím, je to zvláštní, ale vypadá to, že 
bolest potřebujeme, jinak bychom nemohli dějiny psát. Neměli bychom o čem psát. Ráda 
bych tento fakt změnila, ale myslím, že to nepůjde. Naši společnost z větší části charakteri-
zuje svoboda, proto nelze uplatnit jeden názor a jednu touhu.
Jediné, co mohu udělat, je vnímat informace a názory jiných, abych si utvořila vlastní. Zda 
bude správný či ne, je pro společnost zřejmě jedno, nechystám se být poslankyní ani důle-
žitou historičkou, jen bych ráda svůj názor dokázala obhájit. Dnes máme plno studovaných 
magistrů a doktorů, ale to neznamená, že se jedná o vnímavé lidi s nadhledem takovým, aby 
názory jiných také přijali. Většina lidské společnosti tuto schopnost možná nemá a možná 
právě proto chyby stále opakujeme. Jedná se ale čistě o můj osobní názor. Není doložen 
žádným výzkumem či statistikou.
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Pražák Richard
Wichterlovo gymnázium, OstravaPoruba

Přítel Nepřítel 
„Proč jsi je střílel?“ 
„Proč jsi neutekl?“
„Proč jsi nezběhl?“
„Podívej, kolik jsi jich zabil.“
„Jenom kvůli tomu idiotovi s knírem…“
„Proč, proč, proč?“
„Otevři už oči!“

Walter Heinz otevřel oči. Seděl sám ve vlakovém vagoně. Zrovna projížděli kolem malé vsi. 
Těchto snů už se přece musí zbavit! Kolik je to let? Přemýšlel. „Až jim zapálím svíčku, třeba 
to přestane,“ mumlal si. Díval se z okna na rychle mizející krajinu a přemítal o svých snech 
a činech. „Zabij, nebo budeš zabit… Ach ano, to nám přece říkávali.“
Vlak začal zpomalovat a Walter si začal zabalovat věci k výstupu. Vůz zastavil a on pomalu 
scházel po schůdcích, zatímco ho oslňovalo slunce. Ihned se rozhlédl po tamějších lidech. 
Zahlédl nějakého pána v černém kabátě a klobouku, šel k němu. „Kde stojí pomník padlým 
hrdinům?“ zeptal se. „Podle jizvy na obličeji soudím, že jste bojoval s nimi, že?“ odpověděl 
otázkou onen pán. „Dalo by se tak říct,“ odvětil Walter. Sám přitom moc dobře znal pravdu. 
„Tamtím směrem nahoru, je velký, ten nepřehlédnete.“ Walter se tedy vydal na cestu.
Krajinu poznával. Nevěděl však, zda má plakat, stydět se, nebo jít s hlavou vzpřímenou. 
Na chvíli se mu před očima objevila scéna z pekla: „Feuer! Für das Reich!“ Na druhé straně 
se zase ozývalo: „Za Masaryka a republiku!“ Otřepal se a pokračoval dál. S každým krokem 
jako by ztrácel životní sílu a jeho hlava se zaplňovala více a více protichůdnými myšlenkami. 
S nikým dalším nechtěl mluvit, ještě by ho někdo poznal. S obtížemi šel tedy dál do kopce.
„Tebe znám!“ ozvalo se za ním. Walter se vylekal, zastavil se a pomalu se otočil. Stál před ním 
bývalý voják. Ten, který ho tehdy zajal a vlastně i zachránil. „Jdeš k pomníku? Pojď se mnou, 
taky tam mířím,“ řekl mu onen člověk. Walter nic neříkal, kývl a pokračovali spolu. Nikdy nechá-
pal, proč k němu byl vždy tento člověk tak milý. Všichni ostatní by ho na místě zbili nebo možná 
i zastřelili. „Chodím zde každý rok tento den. Válka, pane Němče, není peklo. Je to mnohem 
horší. V pekle trpí jen ti, co si to zaslouží. Ve válce trpí všichni – muži, ženy i děti, bez ohledu 
na národnost či náboženství.“ Walter se při slově náboženství zachvěl. „Nedá se nic dělat, ty ś 
o tom určitě nemohl vědět.“ Walter raději neodpovídal. Pomník už začal vylézat zpod kopce.
Došli k němu. Oba vzali z kapes svých kabátů svíčku, pomalu ji zapálili a dali ji na hrob ne-
známého vojína. Opět se vzpřímili a chvilku stáli bez jediného slova, dívaje se na sochy po-
mníku. „Jen jsem plnil rozkazy,“ posteskl si Walter. „Zabij, nebo budeš zabit,“ doplnil voják.
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